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Autosoft 2013

Apresentação	
Estes anais registram os trabalhos apresentados no quarto Workshop de Sistemas de Software
Autônomos - AutoSoft, que é um evento satélite da quarta Conferência Brasileira de Software: Teoria e
Prática (CBSoft), acontecendo em Brasília, DF, no dia 29 de setembro de 2013.
Esta quarta edição continua o sucesso das versões anteriores, realizadas no CBSoft 2010 (em Salvador)
, no CBSoft 2011 (em São Paulo) e CBSOFT 2012 (em Natal). No contexto da conferência CBSoft, cujo
objetivo é integrar as diversas comunidades de pesquisadores e profissionais voltados a software, o
âmbito do workshop AutoSoft é estender o estado da arte tanto no que se refere aos processos de
engenharia quanto no desenvolvimento de aplicações no contexto de sistemas autônomos.
Sistemas autônomos contribuem cada vez mais para a criação de sistemas inteligentes capazes de
dar suporte à complexidade do mundo real. A transição de componentes passivos para autônomos
transforma arquiteturas de software em plataformas complexas envolvendo diversos componentes
interagindo dinamicamente, engajados em complexos protocolos de interação, e se adaptando de
forma a ativar medidas adequadas com base na situação corrente. Transportes, pesquisa aeroespacial,
defesa e finanças são alguns dos setores que estão optando por substituir operadores humanos por
arquiteturas e plataformas de implementação que objetivam prover melhorias no sistema como um
todo. De fato, tais sistemas promovem o aumento do desempenho geral das aplicações, permitem
operar em ambientes remotos ou perigosos e facilitam a automação e a tomada de decisão.
Para esta edição, o evento recebeu uma variedade de contribuições. Além das sessões técnicas, que
tiveram a apresentação de 8 trabalhos, o workshop incluiu duas palestras convidadas, sendo uma do
Professor Jomi F. Hübner, da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil, que apresentou a palestra
“Programação Normativa em SMA”. Já o Professor Luiz Chaimowicz, da Universidade Federal de
Minas Gerais, Brasil, proferiu palestra sobre Coordenação de Múltiplos Robôs: Visão Geral e Principais
Desafios. Os artigos submetidos para o AutoSoft 2013 foram avaliados por no mínimo três revisores,
selecionados a partir do Comitê de Programa composto de 27 pesquisadores da academia e da
indústria, do Brasil e do exterior.
Gostaríamos de agradecer aos palestrantes convidados, Professores Jomi e Luiz pela dedicação
e contribuição ao evento. Também agradecemos aos membros do Comitê de Programa, pela alta
qualidade do trabalho produzido. Não podemos esquecer-nos de agradecer à organização do CBSOFT
pela oportunidade de continuar contribuindo com o crescimento e divulgação de pesquisas na área de
sistemas autônomos na comunidade cientifica brasileira. Finalmente, agradecemos o auxílio financeiro
da CAPES determinante para a realização e o sucesso do evento.
Brasília, setembro de 2013.
Mariela Inés Cortés
Ana Paula Lemke
Enyo José Tavares Gonçalves
Coordenadores do AutoSoft 2013
CBSoft 2013
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Foreword	
This proceedings records the contributions presented at the Third Workshop on Autonomous Software
Systems - AutoSoft, a satellite event of the Third Brazilian Conference on Software: Theory and Practice
(CBSOFT), which took place in Brasilia, DF, on September 29th, 2013.
This workshop builds on the success of the previous event in this series, which took place at CBSoft
2010 (in Salvador), at CBSoft 2011 (in São Paulo) and at CBSoft 2012(in Natal). AutoSoft aims to bring
together researchers and practitioners involved in the development of techniques and applications of
Autonomous Software Systems, to discuss the latest developments, trends and innovations concerning
the theory and practice of such software.
Autonomous systems represent the next great step in the fusion of computing, sensing, and software
to create intelligent systems capable of interacting with the complexities of the real world. The
transition from passive to autonomous components turned software architectures into complex
platforms that may contain many components that dynamically interact, and engage in complex
coordination protocols. Games, aerospace, robotics, defense and finance are amongst some of
the sectors shifting towards replacing the human operator by architectures and implementation
technologies that are intended to provide overall system improvements.
The current edition of the workshop received a range of contributions. Besides its technical sessions,
with 8 presentations of selected research papers, the workshop included two invited talks. The
submitted papers in these proceedings have been reviewed by three reviewers drawn from the
27 Program Committee members, selected from academia or industry. The invited speakers were
Professor Jomi F. Hübner, from Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil, and Professor Luiz
Chaimowicz, from Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil, Professor Jomi´s talk was entitled
“Normative Programming in MAS” and Professor Luiz´s talk was entitled “Coordination of Multiple
Robots: Overview and Main Challenges”. We would like to thank the invited speakers, Professors Jomi
and Luiz, for their valuable contribution to the event. We would also like to thank all members of the
AutoSoft Program Committee, for the quality of their work. We are grateful to the CBSOFT Organization
for the opportunity to contribute to the advancement of the autonomous software community. Finally,
we acknowledge CAPES for the financial support.
Brasilia, September 2013.
Mariela Inés Cortés
Ana Paula Lemke
Enyo José Tavares Gonçalves
AutoSoft 2013 Chairs
CBSoft 2013
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Mariela Inés Cortés possui doutorado em informática na Pontifícia Universidade Católica do Rio
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Universidade Estadual do Ceará (UECE), onde lidera o Grupo de Engenharia de Software e Sistemas
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Programming Ubiquitous Multi-Agent Systems
Mauricio S. Escobar1 , Rafael H. Bordini1
1

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
Faculdade de Informática (FACIN) – PUCRS
Porto Alegre, RS – Brazil

mauricio.escobar@acad.pucrs.br, rafael.bordini@pucrs.br

Abstract. In recent years, much research and development effort has been directed towards the fields of ubiquitous computing and multi-agent systems.
However, further progress is needed to provide such technologies with a degree
of intelligence, flexibility, and abstraction in building ubiquitous applications.
This paper presents the design of a programming language for programming
ubiquitous multi-agent applications. The language aims to define ubiquitous
concepts at the same level of abstraction as multi-agent systems concepts. To
our knowledge, this is the first agent programming language where important
ubiquity concepts such as locations and devices are first-class abstractions.

1. Introduction
Agent and Multi-Agent Systems (MAS) techniques play an increasingly important role
in software development at industrial level. Multi-Agent Oriented Programming (MAOP)
drew inspiration from MAS techniques to develop a programming paradigm with a decentralised mindset for problem solving as well as served as a means for putting together
the technologies emerging from MAS research into practical frameworks allowing the
development of real-world systems [Bordini et al. 2005, Bordini et al. 2009]. Ubiquitous computing is a vision in which computational systems will be integrated with everyday life, providing services and information anytime and everywhere [Weiser 1999,
Ark and Selker 1999]. It proposes a new computing paradigm capable of providing invisible computer access to users, which means that the system meets the users’ expectations
without interfering in their usual activities.
Agent technology has been increasingly used as an attractive approach for
building applications for ubiquitous environments [Symonds and Khosrow-Pour 2009,
Gunasekera et al. 2008]. Software agents, acting in ubiquitous environments, will be able
to respond to changes in the environment, whether physical or virtual, improving their
performance and behaviour. Artificial intelligence and agent technology offer contributions for ubiquitous computing by adding intelligence and adaptation to its environments.
Ubiquitous computing has evolved from a research area to a commercial reality through the development and deployment of infrastructures, supporting tools,
and environments to develop ubiquitous systems. Many studies show characteristics
that must exist in any ubiquitous system, such as [Symonds and Khosrow-Pour 2009,
Campiolo et al. 2007]; some of those characteristics are context and location awareness,
and wide availability of sensors and entities capable of responding to changes in the environment. As usual in computer science, with growing interest in an area the problem then
becomes the plethora of approaches that emerge, in this case the variety of approaches for
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developing ubiquitous system based on ad-hoc solutions appearing in the relevant literature.
From a software engineering perspective, immature ubiquitous application development approaches lead developers to re-implement from scratch common infrastructure
modules leading to very context-specific software. In order to reduce the effort for ubiquitous applications development, it is necessary to define new models that offer high-level
abstractions for the developers of such applications.
From the agent programming languages perspective, while many languages already exist and the trend is to develop further the most successful languages that appeared in the literature [Dix et al. 2012], it should be noted that, to our knowledge,
no agent platform allows the use of programming language constructs for ubiquitous
computing as first-class abstractions, at the same level of agent- and MAS-related constructs, and all as part of a single unified programming language. Our approach was then
to have a basic Java-based agent language — the exact same approach taken recently
in [Ricci and Santi 2011a], although with different purposes — and then incorporate constructs related to devices and locations that are essential in ubiquitous computing into that
same programming language.
In this paper, we present the design and implementation of such a programming
language that integrates ubiquitous computing and MAS concepts. The model behind the
language is based on FAML [Beydoun et al. 2009], a generic meta-model for MAS development, and also draws inspiration from some of the main features of the best-known
agent programming languages [Dennis et al. 2007, Bordini et al. 2007, Hindriks 2009,
Dastani 2008, Pokahr et al. 2005, Muldoon et al. 2009]. The remainder of the paper is
organised as follows. In Section 2, we give an overview of ubiquitous computing and the
FAML meta-model. Section 3 presents the proposed programming language, illustrating
the various language constructs and the interpreter for the language that is already fully
operational. Section 4 discusses related work and, finally, we draw conclusions and look
at the challenges for future work in Section 5.

2. Background
The characteristics of autonomy, proactivity, and natural distribution of agent-based systems, as well as the possibility of interaction with both physical and virtual environments turn agent technology into an appropriate paradigm to be used for ubiquitous
application development. Ubiquitous computing [Weiser 1999, Ark and Selker 1999,
Symonds and Khosrow-Pour 2009] means, in the context of this work: computing that
is omnipresent, i.e., it is, or appears to be, everywhere and all the time; it may involve
many different computing devices that are embedded in various objects or appliances,
and operates “in the background”.
Ubiquitous computing is also characterised by systems and technologies that
are [Ark and Selker 1999, Symonds and Khosrow-Pour 2009]: (i) embedded, many networked devices are integrated into the environment; (ii) context-aware, these devices can
recognise the users and the situational context; (iii) personalised, they can be tailored
to the users’ needs; (iv) adaptative, they can change in response to the users, and; (v)
anticipatory, they can anticipate the users’ desires without explicit mediation.
Deciding which elements of agent-related abstractions to use in our programming
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language was, of course, challenging given the variety of such notions and in fact the
degree of variation in the semantics of the many existing implementations of agent abstractions such as beliefs, goals, plans, etc. Some considerable effort in unifying such
differences was made by Dennis et al. [Dennis et al. 2007]. We drew inspiration from
that work, our knowledge of the best-known agent languages, and as mentioned before
also from FAML.
FAML [Beydoun et al. 2009] is an effort to create a generic meta-model that unifies concepts and their relationships from several existing meta-models and methodologies
for developing multi-agent systems. FAML was built with the intention of being generic,
covering common concepts relevant to any MAS approach. In this sense, some problemspecific concepts such as actuators (in some sense a term that is specific to, e.g., robots),
or related to a single agent were omitted. According to the authors, concept specialisation can be used to include these and other domain-specific concepts into FAML-based
models.

3. Agents Anywhere
This section presents our language called Agents Anywhere, or simply AA (read “double A”), a programming language in which ubiquitous concepts are defined at the same
abstraction level as agent concepts. The syntax of the AA language is strongly based
on Java, one of the most used mainstream programming languages, in order to facilitate
its adoption. To design the language, we used elements belonging to the FAML runtime
model and other elements of typical agent programming languages. Central concepts
were selected and turned into syntactic constructs of the language. The syntax presented
here represents the language’s minimum core, treating key agent concepts, and the integration with ubiquitous computing concepts. The syntax and informal semantics of the
AA programming language is described in the following sections.
3.1. Extending FAML to Model Ubiquity
As the FAML meta-model does not cover fundamental concepts related to ubiquitous computing, it was necessary to extend the FAML meta-model to include ubiquitous computing concepts. The development process we used to determine the set of
core concepts in ubiquitous computing was analogous to the FAML development process [Beydoun et al. 2009], except for the introduction of two new steps related to the
reuse and reconciliation of FAML concepts in order to adapt FAML definitions for the
new model.
To determine the initial set of concepts, we used ubiquitous applications and definitions provided in the literature. We preserved FAML core concepts and modelled ubiquitous concepts at the same abstraction level as agent concepts. The result is a meta-model
(named U-MAS) that extends the FAML runtime model including agent and ubiquity
concepts [Escobar and Blois 2011]. In ubiquitous computing environments, it is essential to specify all spaces present in the environment. A ubiquitous system has one or
more spaces, which serve to group all related elements located in a well-defined physical
space [Campiolo et al. 2007, Jansen et al. 2005].
In U-MAS, spaces are represented through the Space class, and can be seen
as a composition of several locations, which are defined using the Location class.
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A location can be defined as a place or area of interest [Campiolo et al. 2007,
Barron and Cahill 2006]. Through locations, the system can manage and locate agents,
and delimit access to resources in the environment.
Each location has a Position and a PositioningSystem. Positions are discrete points
in a space, or a symbolic value that can be used to define the boundaries of a particular
location. A positioning system defines what are the basic components of a given position. For example, a GPS positioning system uses latitude and longitude as the basic
information about a position. In the U-MAS model, a position consists of a value, and a
positioning system has an identification represented by a name.
3.2. Syntax of the AA Language
AA is an imperative language where the basic control structures are inspired by Java.
However, it has specific constructs to define three main system levels: plans, agents, and
a multi-agent system. Besides the definition of data types, AA also defines operators for
manipulating and comparing data, including relational, logical, arithmetic, and assignment operators. Currently, most of these operators can only be used on primitive types.
Future language extensions will address how operators can be used to manipulate elements regarding agent and multi-agent systems, when they make sense. For example,
there is no immediate semantics to a comparison (e.g., less than or equal) between two
agents, but further consideration might lead to some useful meaning.
Variables declared at the multi-agent system level must be accessed using the mas
operator. Variables declared in the agent scope must be accessed using the agent operator; and variables declared inside a plan are accessed through the plan operator. Variables
whose scope is mas can be accessed by all agents in the multi-agent system. The agent
operator limits the access scope to the agent’s structures, and the plan operator limits the
access scope to the plan’s actions. The grammar fragment in Figure 1 shows the main part
of the AA syntax specification. The grammar top-level element is the System construct.
It is responsible for the multi-agent system’s production comprising agents, resources,
spaces and positioning systems. It starts with the MAS reserved word followed by an
identifier. The identifier is composed of one or more alphanumeric characters, must be
initiated by a letter, and cannot contain blanks. Agents, spaces, and positioning systems
can be declared only at the multi-agent system level, while resources can be declared at
other levels which are further detailed in the Resource construct.
hSystemi ::= ‘MAS’ hIdenti ‘{’ ( hAgenti | hResourcei | hSpacei | hPSi)* ‘}’
hAgenti ::= ‘agent’ hIdenti ‘{’ ( hPlani | hGoali | hResourcei ) ‘}’
hGoali ::= ‘goal’ hIdenti [ ’,’ hIdenti ] ‘;’
hPlani ::= ‘plan’ hIdenti ‘for’ hIdenti [ ‘if’ ‘(’ hConditioni ‘)’ ] ‘{’ ( hActioni )* ‘}’
hActioni ::= [ ‘first’ ] ‘action’ hIdenti ‘{’ [
‘next’ hIdenti (‘,’ hIdenti )* ] ‘perform’ ‘{’ ( hStatementi )* ‘}’ ‘}’
hResourcei ::= [ ( ‘volatile’ | ‘persistent’ ) ] ’resource’ hIdenti ‘;’
hPSi ::= ‘positioningsystem’ hIdenti ‘{’ ( hVarDecli )* ‘}’
hSpacei ::= ‘space’ hIdenti ‘{’ ( hLocationi )* ‘}’
hLocationi ::= ‘location’ hIdenti ‘of’ hIdenti ‘{’ ( hVarDecli )* ‘}’
Figure 1. Grammar for the Main Constructs of the AA Language

An agent is defined using the reserved word agent, followed by an identifier,
which must be unique within the multi-agent system scope. Inside the agent’s body,
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zero or more plans, goals, and resources can be specified. Resources declared within the
agent’s body will only be visible to the agent’s own actions. Note that the mas modifier
can be used to access resources belonging to the multi-agent system scope.
An agent has two optional sections: init and reacts. The init section can be
used to program the agent’s initial state, the one it will be as soon as it is instantiated by
the platform. The reacts section is used for receiving events from the environment such
as incoming messages or changes in location. A goal is defined through the goal operator
followed by its identifier. In order to achieve a goal, the agent must have a plan associated
with that goal. Every plan has an identifier, which must be unique within the agent scope,
and a body. Within a plan body, actions and resources can be defined using the constructs
Action and Resource respectively. The plan must be associated with a goal through the
for operator. This plan can also have a precondition through the if expression.
Every action consists of a body and an identifier, which must be unique in the
plan scope where it is declared. The action declaration starts with the action operator,
followed by an identifier. The action’s code (set of sentences) must be explicitly declared
through the perform section. Actions are instantiated as threads in the underlying Javabased platform. Once the plan starts its execution, the first action is called. An action can
also have its next action defined through the next operator.
The statements in the perform section of an action can access previously declared
structures using access operators. The operator plan allows an action to access resources
and other actions defined in the same plan it appears. The agent operator allows the
action statements to access structures declared within the agent scope, while the mas
operator allows access to resources defined in the scope of the overall multi-agent system. The Resource construct allows the definition of resources in three different scopes:
multi-agent system, agent, or plan. It is difficult to give a precise definition for a resource
since the literature only provides (varying) abstract informal definitions for the concept.
In FAML, for example, a resource is defined as “something that has a name, a representation, and can be acquired, shared, or produced”. A resource is defined using the
resource operator, followed by a unique identifier and terminated by a semicolon.
In AA, there are two types of resources: volatile and persistent. Volatile
resources have the value of their properties kept only during the application’s execution;
it means that it does not maintain its state after an execution of the system terminates. In
contrast, persistent resources have the value of their properties persisted by the application, meaning that their states (current value of all their properties) are saved, allowing
them to persist across multiple executions of the multi-agent system. By default, a resource is volatile. To declare a resource as persistent, the modifier persistent should
be given in the resource declaration. Since resources can be viewed as a set of properties,
the language must provide a standard way to access them. Thus, two predefined operations are provided to read from or write to a resource’s property values: get and set. A
property consists of a key-value pair where the key has a literal value, and the value can
be any datatype supported by the language.
Spaces are declared using the space operator, followed by an identifier and a set
of locations. A location has an identifier and a position structure, defined in terms of
a positioningsystem, using the of operator. A Positioning System (PS) defines the
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basic components (static structure) that a position is composed of, expressed as variables.
This definition is necessary to make static bindings when defining locations and due to
some semantic analysis made by our compiler in order to reduce runtime errors.
Note that the specification of a positioning system is platform independent. Its
runtime implementation is a “hotspot”, meaning that for each positioning system used,
the runtime platform must have a default implementation responsible for managing the
positioning system and retrieving its values at runtime. The positioning system is also
responsible for calculating intersection of elements (locations) of the same type. To manage these elements, the runtime platform has a service called LocationManager. Its
main function is to determine the current location based on the positioning systems and
locations declared by the programmer.
Since both agents and resources can be located in the environment, location is
a predefined property, allowing developers to access that information. In this context,
location is a read-only property that returns the set of positions the location is composed
of. Its values change according to the movement of the devices running the multi-agent
system, and it is managed by the platform. The location property determines the visibility
of resources and/or agents in the environment. At runtime, this property is used to restrict
access to these elements using the space boundaries as references. For instance, certain
resources might only be accessible to agents in a particular location.
3.3. Runtime Platform Design Overview
For the development of a runtime infrastructure capable of executing programs written in
AA, we used the SemantiCore framework [Blois et al. 2007] as the basis for such infrastructure. SemantiCore is available open source and provides infrastructure services for
creating agents and the environment where they are situated. It implements distribution
control allowing the execution and synchronisation of different framework instances in a
network, concurrency control between agent’s actions, communication between agents,
and abstractions for agent development such as sensors, actuators, goals, and plans.
The independence between the AA source code and the execution platform allow
us to abstract away some aspects of the actual execution. Thus, this runtime infrastructure
can be adapted for various different platforms, devices, and operating systems to run AA
programs. Moreover, other frameworks — such as MoCA [Sacramento et al. 2004], a
middleware for developing and deploying context-aware applications for mobile users —
can be plugged into the runtime platform, aggregating further features into it. MoCA comprises core services for monitoring and inferring mobile devices’ context and location. It
can be used, for example, to provide a customisable positioning system implementation.
3.4. Evaluation
To evaluate our approach, we compare the proposed language (with first class abstractions
for agent and ubiquity concepts) with an extension of an existing agent programming
language. An initial study was conducted, in which we extended the Jason platform,
incorporating the missing components for ubiquitous computing. We chose Jason as a
representative of agent programming languages as it is one of the best-known agent language and because it is available open source. Furthermore, it also facilitated our work
the fact that Jason is based on Java and was built to be extensible, allowing developers to
add new features.
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For an agent to work effectively in a multi-agent system, it must interact with
the environment and other agents; the Jason interpreter provides an ‘Agent Architecture’
that interfaces the agent reasoner with the external world. Such architecture provides a
perception mechanism (which models the agent’s ‘sensors’), acting (modelling the agent’s
‘effectors’), and how the agent receives messages from other agents. These aspects can
also be customised for each agent individually.
In our extension of Jason, the agent architecture was customised by adding to it
characteristics of ubiquity. This new architecture, called UbiquitousAgArch extends
the default Jason agent architecture class (AgArch) enabling the agent to access information about locations and spaces in a ubiquitous computing environment. Similarly to the
AA language, we implemented a location manager for managing the current location and
notifying the agents in case of location change. The location manager also customises
the default implementation of the agent’s perception by generating a belief (with a reserved literal location) that represents the perception of the agent regarding its change
of locations in the environment. This perception can then be used as a triggering event
or test condition to achieve goals of the agent. In AA, location is a reserved word of the
programming language. In this Jason extension, we used a particular predicate to represent the notion of location for the agent. Of course, programmers might use the predicate
location with other meanings in their code, and similarly for the other concepts related to
ubiquity that will require some representation in the agent belief base. This implies that
programs that run correctly in Jason, might not work when run in the extension of Jason
for ubiquity. This is one of the disadvantages of approaches that do not have first-class
abstractions for ubiquity concepts.
Starting from ubiquitous computing platforms and incorporating agent concepts
is even less promising. In fact, it is clear that ad hoc implementations of agent concepts
in a traditional programming language is not the way forward in agents as a programming
paradigm. Further evaluation is planned by conducting experiments in developing complex applications in AA, which will confirm that the language provides the main required
abstractions for ubiquitous multi-agent applications.

4. Related Work
There are many languages and platforms for the implementation of agents and multiagent systems. For example, the Jason platform [Bordini et al. 2007], developed by Jomi
Hübner and Rafael Bordini, implements the operational semantics of an extended version
of the AgentSpeak(L) language [Rao 1996]. It provides an infrastructure for the development of BDI systems with a series of customisable features [Bordini et al. 2007]. The
AgentSpeak language was originally designed for programming a single agent, which
responds to a predetermined set of events. In Jason, a communication mechanism was
added extending the AgentSpeak language, providing the means for the exchange of beliefs, goals, and plans using communication based on speech acts. Below we compare our
approach to Jason, but the comparison applies to many of the best known BDI languages
cited earlier in this paper.
For the reader unfamiliar with Jason, in general lines a Jason agent consists of
the specification of a set of beliefs that form its initial belief base, a sequence of initial
goals, and a set of plans. Jason differs from AA in many aspects. First, Jason uses the
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BDI architecture, and is based on the logic programming paradigm. AA, in contrast, aims
to provide support for the implementation of structures related to the concepts found in
FAML for representing agent internals, and the style of programming is very much inspired by Java. Furthermore, the AA language combines agent concepts and constructs
for programming the internal structures of an agent at the same level of abstraction as
ubiquitous computing structures and concepts. Thus, agent and ubiquitous operators are
treated as first class abstractions. Regarding portability, both languages can be considered
portable, because both the Jason platform and the AA runtime infrastructure are implemented in Java. Currently, Jason has more tools and documentation available, as it is an
older language compared to AA.
The simpAL project [Ricci and Santi 2011b] proposes the design of a generalpurpose programming language based on agent-oriented abstractions. Its agent model/architecture is a simplification of the Belief-Desire-Intention architecture. Structurally, beliefs are similar to variables in imperative languages. In simpAL, there are events concerning both changes in the environment and messages sent by agents. The notions of Tasks
and Roles, included in simpAL, are not available in AA. In simpAL, tasks are used to
decompose and modularise the specification of what the system has to accomplish. They
are explicitly represented and determine what drives the agent proactive and autonomous
behaviour. The notion of role is used to explicitly group a set of tasks, defining then what
are the tasks that agents adopting a particular role are supposed to be able to do. The type
of an agent is given then by the role or the set of roles that it is declared to implement,
independently from its concrete behaviour. The simpAL language also includes plans and
actions. An action can be either external, which are actions that affect the environment
or communicative actions used to send messages to other agents, or internal, affecting
the internal state of the agent. Actions in simpAL are similar to AA. Its syntax is also
Java-like, and also implements control structures such as if, while, and for. Although
similar in style, while simpAL includes social constructs such as roles, which are not
yet available in AA, AA has ubiquity concepts as a first-class abstraction, which simpAL
does not.
We did not find in the literature an agent-oriented programming language for
ubiquitous multi-agent systems development (in particular with first-class abstractions for
both). Our research included the major digital libraries search engines such as the ACM
Digital Library, IEEEXplore and Science Direct. The search string used was standardised
and properly adapted to each search engine in order to avoid inconsistency in the results.
The keywords used restrict the search domain, consisting of combinations of high-level
terms such as: “pervasive” and “ubiquitous computing”, “agent” and “multi-agent systems”, and “programming language”.

5. Conclusions and Future Work
This paper presented the design of a programming language to support the development
of agent-based applications for ubiquitous computing. This language is called Agents
Anywhere (AA) and was based on the FAML meta-model concepts. The purpose of
AA is to support the development of ubiquitous multi-agent systems where ubiquity is
inherent to the agents running in the environment, and to propose a language independent
of the underlying MAS platform and particular positioning systems management. This
first version of the language has constructs for some internal agent structures, such as
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goals, plans, and actions, and structures that can be shared in the environment, such as
resources that can be used with different visibility scopes within a multi-agent system.
It also includes ubiquity concepts such as space and location to define boundaries in the
environment and to locate resources and agents in the environment.
The AA runtime infrastructure uses the SemantiCore framework as its underlying distribution middleware since it already has implemented features such as distribution
control and agent communication; however, the AA language and interpreter are independent of the infrastructure so other agent platforms can be used. Moreover, in order to
facilitate its adoption, the syntax of the AA language is inspired by the Java programming
language which is one of the most used general-purpose programming languages. As future work, concepts related to ubiquitous computing such as context and device will be
included in language syntax, as well as other agent concepts available in FAML. Additionally, we expect to conduct controlled experiments in order to empirically evaluate the
proposed language against existing agent languages such as 2APL and Jason, comparing
their expressiveness, development time, and performance in typical ubiquitous scenarios.
We also aim to develop realistic application in order to assess the adequacy of the AA
language for complex ubiquitous applications.
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Abstract. Norms and values are part of the organizational culture, which the
agents are immersed in. While the values support the agent's autonomy by
representing its character and helping to make decisions and to execute
actions, the norms are used by the system to cope with the autonomy of the
agents by regulating their behavior. One of the main challenges faced by
agents at runtime is the conflicts that may arise between the systems norms
and their values. The goals of this paper are to point out the conflict cases
between norms and values and to propose an approach to help the agent to
resolve those conflict cases based on its personal preferences.

1. Introduction
Culture can be seen as a social accepted collection of behavioral patterns learned, shared
and transmitted with the aim of adapt the individuals of a group [Keesing 1974, Linton
1955]. These behavioral patterns are expressed by the group in many forms of cultural
mechanisms, such as norms and values, which affect the agent decision-making process
and execution.
Norms are used to regulate the behavior of the agents by describing the actions
they must (or must not) execute in specific situations in order to cope with the
heterogeneity, autonomy and diversity of interests of those agents. On the other hand,
values are used to help the agents to evaluate and decide what to do based on what they
believe is right to themselves and to their group [Schwartz and Bilsky 1987]. The
actions executed by the agents will promote or demote their values. Thus, the agents
will always prefer to execute the actions that promote more values (or demote fewer
values).
Since norms are used to regulate the actions of an agent and its values are
promoted or demoted due to execution of such actions, conflicts can arise between the
norms and its values. For instance, a norm can prohibit the agent to execute an action
that promotes one of its values. Although there are several works proposing solutions
for the checking of conflicts between norms, e.g. Figueiredo (2011), Kollingbaum et al.
(2008), Oren et al. (2008) and Kagal and Finin (2005) and between norms and some
agents’ elements, such as goals, e.g. Modgil and Luck (2009) and Broersen et al. (2002),
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there is still a need for an approach to check for conflicts between norms and values
[Figueiredo and Silva 2013].
Even though the agents can cohabit the same group and be under the influence of
the same organizational culture, the agents can have different personalities. The agent’s
personality can be characterized by different factors [Asendorpf 2007] ordered by
preference and intensity variations with the aim to characterize the agent [Oliveira and
Sarmento 2002]. Personality has been used in MAS researches as a mechanism that
support the agent decision-making process, e.g. Broersen et al. (2002), Dechesne et al.
(2011) and Kakas and Moraitis (2003).
In this paper we point out the conflict cases that may arise between norms and
values and propose an approach to solve those conflict cases considering the agent’s
preferences about their values and the agent’s personality in the decision-making
process. By identifying and solving the conflicts between norms and values the agents
are able to decide, for instance: (i) whether or not enter an organization and assume a
role once they may realize if the organization's norms and the role’s norms are coherent
or not with their values; and (ii) which actions they will execute and, as consequence,
which norms they will fulfill or violate.
As far as we know, this is the first MAS work that investigates the identification
and the resolution of this kind of conflicts. The reminder of this paper is organized as
follows. In Sections 2, 3 and 4 we provide some background material about norms,
values and personality for the understanding of this work. Section 5 is the core of this
paper, where we discuss the norms and values relation, address the conflict cases
between them (Section 5.1), and present the approach to resolve these conflict cases
with an example scenario (Section 5.2). To finish, Section 6 concludes the paper with
final remarks and discusses future work.

2. Norms
Norms are mechanisms used to regulate the behavior of the agents by describing the
actions that must be performed (obligations) and the actions that cannot be performed
(prohibitions)1. They represent a way for agents to understand their responsibilities and
the responsibilities of the other agents in the system.
A norm can be described by several elements, the main elements that compose a
norm are [Figueiredo 2011]: the deontic concept (i.e. obligation or prohibition) that
designate the behavioral restrictions for the agents; the involved entities who have their
behavior restricted by the norm; the actions being regulated by the norm; the activation
constraints that limit the period during while the norm is active; the sanctions to be
applied when the norm is violated or fulfilled; and the context that determines the area
of application of the norm.
Due to the dynamics of MAS, conflicts may arise between the system norms and
other system elements as goals, e.g. Modgil and Luck (2009), values, e.g. Figueiredo
and Silva (2013) and even among the norms, e.g. Figueiredo (2011), Kollingbaum et al.
(2008), Oren et al. (2008) and Kagal and Finin (2005). The agents must be able to cope

1

In this paper we assume that everything is permitted unless a prohibition is stated.
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with these conflicts, identifying and solving them at running time in order to make
decisions, select intentions and execute actions. In this work we focus on the conflicts
between the system’s norms and the agent’s values and we propose ways to solve these
conflicts based on the agent’s preferences (see Section 5).

3. Values
In this work we address the definition of value of the Schwartz Value Theory (SVT)
[Schwartz 1992] because it is the state-of-the-art theory about value [Rohan 2000] and it
has been previously adopted in MAS research, e.g. Figueiredo and Silva (2013) and van
der Weide et al. (2010). Values are described by SVT as concepts about desirable end
states or behaviors that transcend specific situations used to guide the selection or
evaluation of behavior and events that are ordered by relative importance [Schwartz
1992]. Let’s discuss this definition in parts.
Values are concepts about desirable end states or behaviors. Values are
represented in the agent's mind as guidelines that say what is good or bad, right or
wrong and worth to achieve or not. Ambition, honesty and social recognition are some
examples of values [Rokeach 1979]. Each agent has its own set of values (called values
system). So, an agent may think that to have ambition is good while another agent may
not. An agent may think that act with honesty is right while another agent may not
consider it. An agent may think that it is important to pursue social recognition while
another agent may not care about it.
Values transcend specific situations. Different from other representations as
goals, norms and simple motivations that are applied to specific situations and contexts,
values work as general principles that are independent of time, place and objects
[Antunes 1997]. For example, an agent that has honesty as an important value will try to
act with honesty no matter the context, because that is a priority to it.
Values guide the selection or evaluation of behavior and events. Similar to
goals, we can say that values are reached by the execution of certain actions. Though, a
value is not something that can be achievable [Schwartz and Bilsky 1987]. How can we
achieve ambition? How we can say that we have enough social recognition? So, a value
is something that can be promoted or demoted by certain actions. An agent will always
prefer to execute an action that promotes its values. In the same way an agent will not
intend to execute an action that demotes its values. In face of a choice, the agent will use
its values system to evaluate the best option, e.g. which option will promote more and
demote fewer values.
Suppose that an agent who has the values honesty and social recognition finds a
suitcase with a great amount of money. The agent will decide to return the suitcase to its
owner, because not returning it would demote its honesty value. Then, the agent has two
ways to return the suitcase: anonymously and non-anonymously. The agent will choose
to return the suitcase non-anonymously because, in addition to promote the honesty
value, it will also promote the social recognition value.
Values are ordered by relative importance. Although an agent can have a set
of values, some values are more important to it than others, i.e. the priority of a value
can be higher than another. The values system of an agent is organized in a preference
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order. Each value in an agent’s values system receives a relative importance2
representing its preferences [Schwartz and Bilsky 1987] that helps the agent reasoning
to evaluate events and make decisions.
Consider that an agent who has the values ambition and honesty finds a suitcase
with a great amount of money as in the previous example. If the agent returns the
suitcase, then it will promote its honesty value and demote its ambition value. But, if it
does not return the suitcase, then the ambition value will be promoted and the honesty
value will be demoted. In cases like this, the importance of each value will be used to
make the decision. If the importance of the ambition value is greater than the importance
of the honesty value, the agent will not return the suitcase even knowing that this action
will demote its honesty value (see more in Section 5.2).
When agents cohabit they share and discuss their values [van der Weide et al.
2010]. The common values of the majority of agents of one organization are part of the
organizational culture [Hofstede et al. 1991] and are transmitted to the agents that
inhabit such organization.

4. Personality
Although the agents can cohabit the same group and be under the influence of the same
organizational culture, the agents can have different personalities. The personality of an
agent has been used in MAS researches as a mechanism to support the agent’s decisionmaking process, as in: Broersen et al. (2002) where the agent’s personality is used to
generate and select goals to execute; Dechesne et al. (2011) where it is applied to
choose which norms the agents will fulfill; Kakas and Moraitis (2003) where it is used
as part of an argumentation based framework.
The agent’s personality can be characterized by different factors [Asendorpf
2007] and one of them is how the agent sees the relation between the system’s norms
and its personal values. Considering this point, we can classify the agents in two groups
of personality: the individualists and the collectivists [Dechesne et al. 2011].
The individualistic agents: this type of agent puts its autonomy and freedom
forwards the organization interests. The individualistic agent will always prefer to
execute actions that are consistent with its personal values and, if it is needed to, it will
violate the system’s norms in order to promote and avoid the demotion of its values.
The collectivistic agents: this type of agent is engaged with the goals of the
group and it executes in benefits of the organization. The collectivistic agent will always
prefer to execute actions that are consistent with norms of the organizations it inhabit, if
it is needed to, it will ignore its values system in order to fulfill a norm imposed by its
organization.

5. Norms and Values Conflicts
Both norms and values are part of the organizational culture. On one hand the values
support the agent's autonomy by representing its character and helping the agent to take
2

As Schwartz and Bilsky (1987), in this paper we consider that the importance of a value is given by an
integer.
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its own decisions and execute actions based on what it thinks it’s important. On the
other hand the norms are used by the system to cope with the autonomy of the agents by
regulating their behavior in order to promote the system order.
As stated before in Section 3, agents prefer to execute actions that promote their
values and not execute actions that demote their values. Since norms may prohibit or
oblige agents of execute actions, conflicts between the system's norms and the agent’s
values may arise. For instance, if a norm prohibits the execution of an action that
promotes a value or obligates the execution of an action that demotes a value, such norm
is in conflict with the values of the agent.
The identification and resolution of the conflicts between the system's norms and
the values is important to the agent when deciding, for instance: (i) whether or not to
enter an organization and assume a role once it realizes that the organization's norms
and the role's norms are coherent or not with its values; and (ii) which actions it will
execute and, as consequence, which norms it will violate or fulfill.
It is important to identify and solve conflicts between norms and values at
runtime because new conflicts may arise at any time. First the norms may change due to
the dynamic of the MAS environments, and, second, the agent’s values may also be
updated due to the living together and cultural influences [Schwartz and Bilsky 1987,
Schwartz 1992].
In Section 5.1 we discuss in which cases the norms and values are in conflicts
and in the Section 5.2 we propose ways of how the agents can solve the conflict cases
pointed out in the Section 5.1. In our work we consider that the agent knows its values
system, which actions promote and demote its values and which norms are applied to it.
5.1. Identifying the Conflict Cases
Norms regulate the execution of actions by the agents, and actions can promote and
demote some of their values. So, the actions are the central element linking norms to
values, as shown in Figure 1.

Figure 1. Norm, Action and Value Relationships

There may be norms that describe the actions that must be executed (obligations)
and the actions that cannot be executed (prohibitions). The agents will prefer to execute
actions that promote their values and they will not intend to execute actions that demote
their values. Considering this, we can point the two main3 conflict cases between norms
and values, which are:

3

There are specific kinds of conflicts that occur due to the hierarchy or composition of actions. These
conflicts were pointed out in Figueiredo and Silva (2013) but they are out of the scope of this paper.
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Conflict Case 1. The norm states an obligation to the agent to execute an action
that demotes an important value to the agent.
Conflict Case 2. The norm states a prohibition to the agent to execute an action
that promotes an important value to the agent.
In both cases the norms define behaviors that are against the personal interests of
the agent, so they will bring up a conflict to the agent.
In order to illustrate our approach, let’s consider a soldier agent who has the
values a world at peace and be helpful [Rokeach 1997] as important values. To fight and
to offer help are two actions that this agent can execute. The action to fight demotes its
value a world at peace and the action to offer help promotes its value be helpful. Let’s
also consider the following set of norms applied to the agent:
Norm 1. “All soldiers must fight if there is a war.”
Norm 2. “Soldiers cannot offer help to an injured enemy soldier.”
The first norm states an obligation to the agent to execute the action to fight. If
the soldier fights in the war he will be fulfilling Norm 1, but at the same time he will be
demoting its value a world at peace, exemplifying the Conflict Case 1.
Norm 2 states a prohibition to the agent to execute the action to offer help. If the
soldier offers help to an injured enemy soldier he will be violating the norm, but he will
be also promoting its value be helpful, demonstrating the Conflict Case 2.
In both scenarios (Norm 1 and Norm 2) the agent cannot fulfill the norm without
being inconsistent with its values. An algorithm capable of identifying these conflict
cases is presented in our previous work in Figueiredo and Silva (2013).
5.2. Solving the Conflict Cases
Once a conflict was identified the agent will need to decide what to do: either comply
with the system norm despite its values or ignore the norm and stick to its values. To
help the agents to solve these kinds of conflicts we propose an approach in two steps.
First step: the agent must analyze the importance of all values promoted and
demoted by the execution of the action being regulated by the norm and calculate the
value’s influence of the norm.
Let the value’s influence of a norm be VI and the sets of values promoted and
demoted by the execution of the action being regulated by the norm be VP and VD,
respectively.
Definition 1. If the norm is an obligation, the value’s influence of such norm is
equal to the sum of the importance of the all values promoted by the execution of the
action being regulated by the norm minus the sum of the importance of all values
demoted by the execution of such action.
VI (Obligation) = ∑ importance(VP) - ∑ importance(VD)
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If the value’s influence of the norm is equal or greater than zero, then the values
being promoted by the obligation compensates the loss of the demoted values. In that
case, the agent may want to comply with the norm. But, if the value’s influence of the
norm is less than zero, then the agent must follow the second step.
Definition 2. If the norm is a prohibition, the value’s influence of such norm is
equal to the sum of the importance of the all values demoted by the execution of the
action being regulated by the norm minus the sum of the importance of the all values
promoted by the execution of such action.
VI (Prohibition) = ∑ importance(VD) - ∑ importance(VP)
If the value’s influence of the norm is equal or greater than zero, it means that
the values being demoted by the prohibition compensates the loss of the values that
could be promoted if the norm was violated. Thus, the agent may want to comply with
the norm. However, like the obligation case, if the value’s influence of the norm is less
than zero, then the agent must follow the second step.
In order to continue the illustration of the scenarios presented in the previous
section, let’s consider the values system and the actions set description of the soldier
shown in the Figure 2.

Figure 2. The soldier example

With the purpose to solve the conflicts between Norm 1 and Norm 2 with values
of the agent we need to execute the first step of our approach and calculate the value’s
influence of each norm as demonstrated bellow.
VI (Norm1) = (importance(national security) + importance(courage)) – importance(a
world at peace)
VI(Norm1) = (3 + 2) - 5 = 0
VI (Norm2) = 0 – importance(be helpful)
VI(Norm2) = 0 - 3 = -3

The value’s influence of Norm 1 is equal to zero, because although the norm
demotes an important value (a world at peace), it also promotes two other values
(national security and courage) which have an equal amount of importance. Then, the
soldier can fulfill the norm with no great loss.
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In the case of Norm 2, the value’s influence of the norm is less than zero,
because the action of the norm prohibition only promotes one value (be helpful). So, to
solve this conflict, the second step of our approach is needed.
Second step: the agent must evaluate the conflict according to its personality
preferences, independently if the norm is a prohibition or an obligation.
If even after the first step analysis of the importance of the values promoted and
demoted by the norm the value’s influence is less than zero, then the agent must follow
its personality preferences between norms and values.
So, if the agent has an individualistic personality, then the agent will not comply
with the norm. If the norm is an active norm to the agent, i.e. it is related to it, in the
current context and in the current period of time, then the agent will violate the norm in
order to be coherent to its values. In the case of an organization’s norm or role’s norm
analysis, the agent will probably not enter the organization or assume the role if the
majority of the norms are in conflict with its values.
In other hand, if the agent has a collectivistic personality, then the agent will
leave its values aside and it will comply with the norm, fulfilling the norm if it is active.
In the case of an organization’s norm or role’s norm analysis, the agent will probably
join the organization or assume the role even if the majority of the norms are in conflict
with its values.
Finishing the soldier example, if the soldier has an individualistic personality, he
will choose to violate Norm 2 and promote his value be helpful. But if he has a
collectivistic personality, he will choose to fulfill the norm despite of his values.

6. Conclusion and Future Work
In this paper we presented the conflict cases that can arise between the system’s norms
and the values of the agents. We also state how the agent can resolve these conflict cases
using its values and personality preferences to judge the conflict. As far as we know,
this is the first MAS work that investigates the identification and resolution of conflicts
between norms and values.
The identification and resolution of the conflicts between the system's norms and
the values are important to the agents in their decision making process. We showed how
the agents can choose the actions to execute, the norms to fulfill or violate, the groups to
join and the roles to assume based on the conflicts identification and resolution.
This research is the beginning of a process. The next steps of this work consist of
develop ways to help the agents to solve the norms-values conflicts considering also the
motivation to fulfill the norm based on the sanctions of the norm and the goals of the
agent. It is also our aim to provide a full extension of the BDI agent architecture
proposed in Neto et al. (2012) and D'Inverno et al. (1998) in order to include values and
its influences in the agent’s reasoning process and, as a consequence, in the resolution of
conflicts.
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Abstract The adoption of Situational Method Engineering for developing MAS
is gaining attention in the AOSE community during the last decade. For
instance, IEEE-FIPA has a working group devoted to the definition of
standards to support engineering MAS using a situational approach. In such
approach, given a project situation, if there isn’t an appropriate method
suitable for that project, a new method is built out of method fragments in a
customizable and computer-assisted way. Method fragments are stored in
repositories and must be selected before being used for building a situational
method. Although existing repositories provide guidance for fragment
selection, this task is essentially manual. The Medee Framework is a
framework that deals with situational method building for MAS, offering a
method fragment repository and a structured way for selecting fragments. This
paper presents a tool to support method fragment selection in the Medee
Framework’s repository.

1. Introduction
Multiagent systems (MAS) have been shown as an interesting approach for developing
software systems in several domains such as air traffic control, manufacturing,
information management, process control, among others. Moreover, they are especially
tailored to run in distributed and open systems. Nevertheless, MAS approach is not part
of the mainstream of enterprise application development and does not support large
scale deployment [11]. Therefore, in order to be adopted by the software industry, a
controlled and disciplined way to conduct MAS software development projects is
needed. Although the research community efforts on proposing methods for structuring
and guiding the development of MAS [2][3][9][12][22][27][28], Agent-Oriented
Software Engineering (AOSE) methods are still at an early stage, mainly being applied
in the context of academic projects. Moreover, the development of complex systems
using MAS requires specific methods and then Situational Method Engineering [4][16]
for MAS seems to be a good solution for it, since it is related to the building of
customized methods using method fragments sourced from existing MAS methods and
the likes.
The Medee Framework [5] is a complete situational approach for MAS. It is composed
of the Medee Method Framework [8] and the Medee Improvement Cycle. The Medee
Method Framework is a framework for composing methods to support MAS
development on demand and it encompasses the Medee Method Repository, the Medee
Composition Model, and the Medee Delivery Process.
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The composition of a situational method using the Medee Framework begins with
method fragments’ selection from the repository. The Medee Composition Model
provides structure and guidance for selecting fragments and composing methods out of
them. However, the selection of suitable method fragments was still made manually.
This could not be viable with the increase of the repository content. Nevertheless, the
way the Medee Method Framework has been structured provided means for automating
method fragment selection, which is made by the tool presented in this paper.
The paper is organized as follows: Section 2 presents some general information about
Situational Method Engineering for MAS; Section 3 briefly describes the Medee
Method Framework, and Section 4 describes the process of selecting method fragments
from the Medee Repository. Having such background, Section 5 presents a tool for
automating this process, Section 6 present some related work and, finally, Section 7
gives some conclusion and points future work.

2. Situational Method Engineering for MAS
Method Engineering is related to the design of methods for software development [4].
Unlike Software Engineering, which is concerned with several aspects of software
production, Method Engineering deals with engineering activities related to methods,
techniques, and tools. Situational Method Engineering is the sub-area of Method
Engineering that deals with building methods for a given project situation. Moreover, it
addresses the controlled, formal, and computer-assisted construction of situational
methods out of reusable parts of methods, usually called method fragments [16].
Situational Method Engineering has gained special attention in the MAS community
along the last decade [10][18][23][24][25][26][27]. In fact, there is a working group at
IEEE-FIPA devoted to the definitions of standards and processes related to the subject.
This group has recently proposed a template [20] for designing and documenting full
AOSE methods, which suggests describing methods in a standard way, by using SPEM
(Software and System Process Engineering Meta-model) [21] elements such as process,
phase, activity, role, task, work product, and guideline. Reasons for that are related to
the variety of existing methods to support the development of agent and multiagent
systems and associated technologies [2][3][9][11][12][19][22][27][28]. Nevertheless,
this IEEE-FIPA template does not deal with method fragment definition nor addresses
situational method issues. In previous work [7] [8], we have provided a definition for
MAS situational methods and MAS method fragments. They are part of a broad
approach called Medee Framework that aims to offer situational method composition through the Medee Method Framework - embedded in a MAS method improvement
cycle, the Medee Improvement Cycle. The latter is anchored on an empirical procedure
for evaluating methods in order to allow the continuous improvement of MAS
situational methods, and, consequently, for a broader utilization of agent-oriented
software development into the software industry. The Medee Method Framework is
briefly described in the next section.

3. Medee Method Framework
The Medee Method Framework (Medee for short) is a framework for composing MAS
methods on demand, especially for developing MAS that adopts an organization-
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centered approach. Such a framework allows the user to compose MAS methods
covering the main MAS development phases and components, by combining the
advantages from both AOSE methods [2][3][9][11][12][22][28] and agent organization
models [14][19] in a controlled, computer-assisted and disciplined way. In order to do
that, Medee was developed using the EPF Composer [17], which implements SPEM,
the de facto standard adopted to design and document AOSE methods [20], and is
deployed at the Medee website http://www.medee.poli.usp.br/.
An overview of the three main components of the Medee Method Framework - the
Medee Method Repository, the Medee Composition Model, and the Medee Delivery
Process - is given in the center of Fig. 1, where they are shown in the context of a method
composition for the development of an organization-centered MAS. A detailed
description of the Medee Method Framework can be found at [8].
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Fig. 1 Using the Medee Method Framework during method composition

The composition of methods is based on the Medee Composition Model and uses
method fragments from the Medee Method Repository. Moreover, it follows the Medee
Delivery Process. Therefore, considering that we have method fragments stored in the
Medee Method Repository, such a method composition is formally supported by the
Composition Model and it supposes that a Method Engineer will choose suitable
fragments to compose the situational method (see Fig. 1 right-bottom). Although s/he has
the support of the Medee website for doing that, such selection may be time consuming,
depending on the amount of available fragments. Nevertheless, the Composition Model
is structured in such a way that the automation of fragments’ selection is feasible and
this paper presents a tool for doing that. In order to enhance the comprehension of the
way automation of fragments selection is provided, an explanation about the Medee
Composition Model is given.
The Composition Model is structured based on two taxonomies – the Medee Project
Factors Taxonomy and the Medee MAS Semiotic Taxonomy [6] – that are connected
through the Medee Composition Guidelines. The Medee Project Factors Taxonomy
provides a structured way to characterize the MAS project situation through a set of
project factors that covers four dimensions - people, problem, product, and resource –
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based on those proposed by Basili and colleagues [1]. The Medee MAS Semiotic
Taxonomy provides a broad categorization of MAS method fragments taking into
account their semiotic aspects, among them pragmatic, semantic, and syntactical ones.
Finally, joining these two taxonomies, the Medee Composition Guidelines indicate the
method fragment category that better deals with each project factor. The selection of
method fragments is strongly based on the way the composition model is described. In
the next section we outline how Medee structures method fragment selection.

4. Method fragment selection in Medee
Given a project situation, the selection of fragments for composing a situational method
begins with the project characterization using the Medee Project Factors Taxonomy
previously presented. After that, Medee provides, for each project factor category, a set
of composition guidelines that may be followed according to the project characteristics.
In addition, each guideline is also related to one or more categories of the Medee MAS
Semiotic Taxonomy. Nevertheless, the categories from the semiotic taxonomy classify
the whole set of method fragments stored in the Medee repository.

Fig. 2 Selecting fragments for method composition using Medee

shows the path a Method Engineer may follow to select method fragments using
Medee while considering the Problem Factor “Class of Problem”. For instance, if the
system to be built is an Open System, Medee shows him/her a guideline to select
fragments with the Open MAS category of the Semiotic Taxonomy. Moreover, a list of
all available fragments that could be used for building such systems is provided (Fig. 2
left down). Such a selection must be made for each one of the four main categories of
the Medee Project Factor Taxonomy. After that, some matching among the suggested
fragments must be performed in order to have the final list of fragments to compose the
situational method.

Fig. 2
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It is clear that fragments’ selection depends on the Method Engineer expertise in the
problem domain, but also on his/her ability of aligning all the lists provided by Medee.
Therefore, automating this process is totally justified, mostly because after aligning all
the lists, there is the need of filtering the resulting fragments in order to achieve the final
list of fragments. This activity cannot be fully automated, because it depends on the
Method Engineer knowledge.

5. Tool description
The proposed tool is a web-based application that provides method fragment
suggestions based on the project characterization according to the Medee Project Factors
Taxonomy. It is possible to weight each one of the project factors according to its
importance or impact in the project. After doing that, the Method Engineer may choose
the development phases and the MAS components s/he desires that the fragments are
related to. By development phases we are referring to the traditional ones: requirements,
analysis, design, implementation and test. Concerning the MAS component we adopts
the Vowel paradigm proposed by Demazeau [13], which divides a MAS into four
components – Agent, Environment, Interaction and Organization – that correspond to
the vowels A, E, I, O, respectively.
The Medee selection tool is available at http://medee-poli.rhcloud.com/ and its main
interface and working page are shown in Fig. 3.

Fig. 3 Medee selection tool interface: main page (left) and functionalities (right)

The engine behind the tool was coded in PHP and takes into account the Medee
Composition Model structure. In fact, since Medee was implemented using EPF, it
provides several XMI files containing the structure previously mentioned. Therefore,
since there was a need for finding the Medee Composition Model structure in such files,
the XMI files were parsed and three XML files are generated from the information
extracted, one containing project factors and guidelines metadata, another containing
guidelines and semiotic categories metadata, and the last one containing semiotic
categories and fragments metadata. After that, the XML files provide input for an
algorithm that matches and ranks fragments according to the weighted project factors,
and presents it organized in development phases and MAS components, as illustrated in
the schema shown in Fig. 4.
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Fig. 4 Medee selection tool engine schema

In order to exemplify the tool functionality for selecting fragments according to their
development phase we describe a usage scenario in which the Method Engineer is
looking for a method fragment to be used during the MAS requirements phase.
Therefore, s/he must move the sliders related to each project factor in order to weight
them against the factor relevance and click the link Requirements to get a ranked list of
method fragments (see Fig. 5).

Fig. 5 Selecting fragments for method composition using the proposed tool

All the fragments from the ranked list match his/her specific project factors and are
related to that phase of a MAS development. The check box on the left of each fragment
name should be marked to select the ones that will be used further during the method
composition. Next, selected method fragments give raise to a fragment list that will be
analyzed by the Method Engineer, since s/he is the one in charge of the situational
composition out of these fragments. Indeed, situational method composition is another
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process that may benefit from automation tools, but it is out of the scope of the
presented tool. The same process could be used to select fragments that deal with a
specific MAS component, for instance, method fragments that take into account
environment issues during the development of MAS. Fig. 6 shows an example of such a
selection, where two fragments were chosen.

Fig. 6 Selecting fragments related to the Environment MAS component

6. Related Work
Currently, there are just few MAS method fragments’ repositories available. At the best
of our knowledge, Medee, OPF [18] and PRoDE [24][25] are the approaches that
provide MAS method fragments’ repositories and some guidance for selecting
fragments from them.
OPF method fragments’ selection is made through the use of a deontic matrix to select
method fragments that meet the Method Engineer needs. This approach is an extended
version of OPEN [15], an established situational method approach for object-oriented
systems. The use of a deontic matrix considers two dimension relationships between
each pair of method elements, such as activities, tasks, work product, producers and
languages. For each pair the matrix is fulfilled with the levels of possibility (i.e.
mandatory, recommended, optional, discouraged, forbidden) that will establish the
project constraints. It is a way of structuring the selection, which differs from the Medee
one in the sense that Medee structures the selection based on two taxonomies and a list
of guidelines. Nevertheless, there is not any information concerning tool support for
selecting appropriate fragments in OPF.
The PRoDE approach - that is strongly based on MAS meta-model concepts - suggests
that the selection of suitable fragments should be guided by the problem type and
development context. Moreover, fragments are stored as text documents that are
selected based on the process meta-model elements (i.e. process role, phase/activity,
work product, MAS Metamodel Element). An algorithm is provided in [25] concerning
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the selection and assembling of method fragments for building a situational method.
However, details about the way selection is done are not provided. Comparing with our
approach, they also use categorization for selecting fragments, but we cross-refer
categorizations in order to better fit to the Method Engineer needs. Also, no reference is
provided concerning tools to support fragment selection in PRoDE.

7. Conclusion and future work
In this paper we present a tool for supporting method fragments’ selection in the Medee
Method Repository. Such a tool automates the task of choosing suitable method
fragments for each project situation and aligning them in order to provide a list of
method fragments that meets the MAS project characteristics.
Other approaches for situational method composition provide means for structuring and
guiding method fragments’ selection but, at the best of our knowledge, no automation is
provided yet.
The tool is freely available at http://medee-poli.rhcloud.com/ . As future work, it can be
extended in order to support the method composition by suggesting pairs of fragments
that can be composed according to the Medee Composition Model and Medee Delivery
Process. Finally, the use of this tool as well as the composed situational method will be
evaluated through a case study based on the Medee Improvement Cycle.
Acknowledgment. Anarosa A. F. Brandão is partially supported by FAPESP (Brazil) –
grant 2010/20620-5.
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Resumo. Este artigo apresenta o método Prometheus AEOlus, um método para
desenvolvimento de software orientado a agentes que permite a modelagem integrada do agente, do ambiente e da organização. O método proposto foi desenvolvido tendo como base o método Prometheus, no qual foram incluı́dos modelos que permitem a especificação detalhada da organização e do ambiente. As
abstrações para modelagem do ambiente e da organização foram definidas com
base framework JaCaMo. Esse método é vantajoso por permitir a modelagem
integrada das três dimensões, or sendo que para cada uma são utilizados conceitos especı́ficos, o que diminui o gap conceitual existente entre a modelagem
e o código gerado.

1. Introdução
Um sistema multiagente (SMA) é formado por quatro elementos, também conhecidos
como dimensões: um conjunto de agentes, um ambiente, um conjunto de possı́veis
interações e uma organização [Demazeau 1995]. Apesar de muitos métodos terem sido
desenvolvidos especificamente para modelar esse tipo de sistema, na sua maioria, esses
métodos consideram somente uma dessas quatro dimensões, normalmente a dimensão dos
agentes. Alguns métodos até incorporam conceitos referentes às outras dimensões, porém
não permitem sua modelagem completa. No caso da organização, conceitos como objetivos e papéis estão presentes nos métodos atuais, mas esses conceitos não são suficientes
para permitir que a organização do SMA seja completamente definida [Deloach 2005].
No caso do ambiente, normalmente ele é visto como uma entidade externa que não possui
um papel efetivo no sistema [Ricci et al. 2011].
Alguns trabalhos propõem que as dimensões de ambiente e organização também
devem ser pensadas e desenvolvidas explicitamente, utilizando conceitos próprios.
No caso da organização, os chamados métodos organizacionais, como o Moise
[Hübner et al. 2007], definem regras comportamentais que auxiliam os agentes a atingir os objetivos pessoais e globais do sistema. O framework CArtAgO [Ricci et al. 2011],
desenvolvido com base no modelo de Agentes e Artefatos (A&A) [Ricci et al. 2008],
propõe que o ambiente seja visto como um conjunto dinâmico de entidades computacionais, chamadas artefatos, que representam recursos ou ferramentas que podem ser criadas
e utilizadas pelos agentes. Para que essas três dimensões (agente, ambiente e organização)
do SMA possam ser desenvolvidas de forma integrada, [Boissier et al. 2011] propõem
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o framework JaCaMo. Esse framework integra três tecnologias: a plataforma de desenvolvimento de sistemas multiagentes Jason [Bordini et al. 2007], o framework para
programação de ambientes baseados em artefatos CArtAgO e o modelo organizacional
Moise. Assim, o JaCaMo permite o desenvolvimento de SMA que integre as três dimensões, utilizando abstrações e linguagens especı́ficas de cada dimensão, o que contribui para o modularidade, reusabilidade, legibilidade, facilidade de extensão e manutenção
do código desenvolvido. Porém, o JaCaMo se preocupa somente com a programação do
SMA e não permite que o sistema seja modelado ou analisado.
Este artigo apresenta o método Prometheus AEOlus1 , que fornece diretrizes para
a modelagem de SMA integrando as dimensões de agentes, ambiente e organização. Para
o desenvolvimento desse método foram utilizadas duas tecnologias: método Prometheus
[Padgham and Winikoff 2004] e o framework JaCaMo. O restante deste artigo está organizado como segue: na Seção 2 é feita uma avaliação dos métodos atuais, com base nas
abstrações de ambiente e organização que estes permitem modelar; na Seção 3 o metamodelo do Prometheus AEOlus é apresentado; Seção 4 descreve, brevemente, o processo
utilizado no Prometheus AEOlus, que é exemplificado na Seção 5. A Seção 6 apresenta
os experimentos que foram realizados para testar o método. Por fim, na última Seção, são
apresentadas as conclusões finais e alguns indicativos de trabalhos futuros.

2. Estado da Arte
Dos diversos métodos desenvolvidos para modelagem de SMA, alguns têm sido
testados e refinados. Por exemplo, os métodos ADELFE [Bernon et al. 2002], Gaia
[Wooldridge et al. 2000], Message [Caire et al. 2002], Ingenias [Gomez-sanz 2002],
O-Mase
[Deloach 2005],
PASSI
[Burrafato and Cossentino 2002],
Tropos
[Mylopoulos et al. 2001] e Prometheus [Padgham and Winikoff 2004] têm sido utilizados em diversas aplicações, por equipes diferentes daquelas que os desenvolveram,
o que demonstra a maturidade do método e sua usabilidade [Dam and Winikoff 2013].
Mesmo assim, esses métodos não permitem a modelagem detalhada do ambiente e da
organização do SMA.
Para modelagem do ambiente pelo menos quatro aspectos devem ser considerados
[Molesini et al. 2009]: i) entidades do ambiente, que encapsulam funcionalidades para
os agentes; ii) topologia do ambiente, que representam a estrutura espacial; iii) ações
que o agente realiza sobre esse ambiente e iv) percepções que o agente recebe desse
ambiente. Já a modelagem da organização pode ser definida com base em três aspectos
[Coutinho et al. 2005]: i) estrutural, que especifica os papéis, grupos e relacionamentos
entre os papéis; ii) funcional, que define os objetivos do sistema e iii) normativo, que
define as normas, permissões e obrigações de cada papel.
A Tabela 1 mostra, de forma resumida2 , quais aspectos são cobertos por cada um
dos métodos. No caso da especificação do ambiente, a modelagem de entidades e ações
é permitida por todos os métodos analisados, com algumas diferenças de nomenclatura
entre eles. As percepções são representadas nos métodos Ingenias e Prometheus, sendo
que o Ingenias permite somente a representação de percepções geradas pelas entidades do
1

Aeolus é o rei dos ventos na mitologia grega. (en.wikipedia.org/wiki/Aeolus)
Nesse artigo não cabe uma descrição desses métodos, mas ela pode ser encontrada em
[Bergenti et al. 2004, Giorgini and Henderson-Sellers 2005].
2
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Tabela 1. Aspectos do ambiente e da organização pelos método da AOSE. −
indica aspectos não modelados e + indica aspectos modelados.

tipo aplicação. Por fim, a topologia do ambiente não pode ser especificada por nenhum
desses métodos.
Na modelagem da organização, o método ADELFE não permite a especificação
de papéis. Ja o método Tropos usa o mesmo conceito para representar entidades externas,
agentes e papéis, o que impede a distinção entre os conceitos. O agrupamento dos papéis
é permitido somente pelos métodos Gaia, Message e Ingenias e os relacionamentos permitidos entre os papéis só é explicitamente definido nos métodos Gaia e PASSI. No que
diz respeito à modelagem do aspecto funcional, ADELFE, Gaia e PASSI não permitem a
decomposição dos objetivos e somente O-MaSe, Prometheus e Tropos definem uma ordem de precedência entre esses objetivos. Por fim, no aspecto normativo, a modelagem
das ligações entre os objetivos e os papéis que são responsáveis por atingir cada objetivo
só não é definida no método PASSI, mas nenhum método permite a definição explı́cita
das normas que regem essas ligações.

3. Metamodelo Prometheus AEOlus
O método Prometheus AEOlus foi desenvolvido para permitir que os aspectos de ambiente e organização, citados acima, sejam modelados juntamente com os conceitos referentes ao agente. Esse método tem por base o metamodelo do método Prometheus
[Dam 2008], no qual foram incluı́dos os conceitos relativos ao ambiente e à organização
– definidos com base no metamodelo do JaCaMo. O metamodelo concebido para o Prometheus AEOlus é apresentado na Figura 1. Os conceitos relativos ao agente foram definidos a partir do metamodelo do Prometheus, bem como as ligações entre esses conceitos.
Estes estão representados em branco. Os conceitos referentes ao ambiente, definidos a
partir do metamodelo do JaCaMo, estão representados em azul e os conceitos referentes à
organização, também definidos com base no metamodelo do JaCaMo, estão representados
em verde. Para integração desses metamodelos, alguns conceitos referentes aos agentes
foram incluı́dos e outros sofreram alterações. Os novos conceitos foram representados em
amarelo, enquanto os conceitos alterados foram representados em vermelho. O ambiente
é composto por artefatos, que possuem um conjunto de operações que podem ser executa-
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Figura 1. Metamodelo do método Prometheus AEOlus.

das pelos agentes. Esses artefatos são organizados em workspaces. O ambiente, portanto,
é representado pelos conceitos de Artifact, Operation e Workspace. Os agentes podem executar dois tipos de ação: externas e internas. Ações internas InternalAction são
executadas dentro do agente e não afetam o ambiente. As ações externas ExternalAction
são executadas sobre os artefatos do ambiente, através da execução de uma Operation. Os
artefatos geram percepções que são recebidas pelos agentes como uma crença ou como
um evento trigger. Nos planos do Prometheus, não é obrigatório informar um eventos
trigger, por isso o conceito TriggerEvent não fazia parte do metamodelo original.
A organização é definida a partir dos objetivos do sistema e dos papéis que os
agentes podem assumir. Os objetivos são agrupados em missões, que fazem parte de esquemas sociais. Quando um agente entra no SMA, ele assume um papel que especifica
um conjunto de normas que devem ser observadas por ele. De acordo com o papel que
assume, o agente passa a fazer parte de um grupo. As normas definem por quais missões
cada papel é responsável. O metamodelo do Prometheus já possuı́a os conceitos de papel e objetivo. Como o agente não pode assumir um papel que não foi definido pela
organização, o conceito Role ligado ao agente é o mesmo utilizado na composição dos
grupos organizacionais Group. Dois tipos de objetivos podem ser atribuı́dos aos agentes: aqueles definidos pela organização e objetivos próprios, que não estão ligados com
a organização. Por isso, o conceito Goal foi subdividido em OrganizationalGoal, que
representa os objetivos definidos pela organização, e IndividualGoal, que representa os
objetivos que o agente pode ter independente da organização. A organização também
utiliza os conceitos de Norm, Mission e SocialScheme. Por fim, o Prometheus define
o conceito Data, que representa tanto crenças do agente quanto recursos utilizados por
esses agentes. No Prometheus AEOlus, os recursos serão acessados a partir dos artefatos
do ambiente, então esse conceito foi substituı́do pelo conceito de Belief, que representa
somente as crenças do agente. O Prometheus define também o conceito Actor, que representa usuários externos ao sistema. Como os atores também podem ser representados por
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artefatos, esse conceito deixou de existir no Prometheus AEOlus.

4. Método Prometheus AEOlus
O Prometheus AEOlus utiliza um processo iterativo, dividido em treze atividades –
cenários, objetivos, ações, percepções, papéis, estrutura organizacional, missões, normas, ambiente, interações, agentes e planos – e quatro fases de desenvolvimento –
especificação do sistema, projeto arquitetural, projeto detalhado e implementação. Em
cada uma dessas atividades, que podem ser desenvolvidas em mais de uma iteração no
decorrer das fases de desenvolvimento, pelo menos um work product (diagrama ou descritor) é criado. A execução das atividades envolve quatro ações: inicia, define, revisa e
detalha. Nesse contexto, inicia é uma ação conceitual que não gera um work product, mas
indica que o conceito pode ser pensado a partir dessa fase; define indica que os diagramas
e descritores referentes àquela atividade devem ser desenvolvidos; revisa indica que os
work product gerados devem ser revisados, alterados ou complementados e detalha indica que alguns conceitos devem ser detalhados, visando a geração de código. A Figura 2
ilustra o processo e os work products gerados em cada fase uma das fases
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Figura 2. Fases e work products do Prometheus AEOlus.

Durante a fase de especificação, o objetivo é criar uma definição clara e detalhada
do sistema, descrevendo o que este deve fazer. Para isso, os cenários de uso do sistema
e os objetivos são identificados. Na fase de projeto arquitetural, o comportamento do
sistema começa a ser definido, a partir da identificação dos tipos de agente que farão parte
deste, dos artefatos do ambiente, dos aspectos organizacionais e das interações entre os
agentes. Já na fase de projeto detalhado, os agentes são descritos através de seus planos e
capabilities. Por fim, na fase final, a fase de implementação, alguns aspectos do sistema
são detalhados. Esse detalhamento é feito visando a geração de código para o framework
JaCaMo. Dos work products gerados em cada atividade, quatro diagramas – Estrutural, de
Missões Normativo e Visão Geral do Ambiente – e um descritor – de Artefatos – foram
criados especificamente para o método Prometheus AEOlus e não existiam no método
Prometheus.

5. Exemplo
Para facilitar o entendimento do processo do Prometheus AEOlus, este será explicado com
base em um caso de teste. Neste exemplo, chamado Build a house [Boissier et al. 2011], o
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personagem Giacomo deseja construir sua casa. Para isso, o Giacomo precisa contratar as
empresas para executar as tarefas da construção e coordenar o trabalho dessas empresas.
A contratação será feita por meio de uma licitação, na qual a empresa que apresentar o
menor preço para a tarefa será contratada. As tarefas de construção envolvem: preparar o
terreno, fazer as fundações, construir as paredes, construir o telhado, colocar as portas e
as janelas, instalar o sistema elétrico, instalar o encanamento, pintar as paredes externas e
pintar as paredes internas.
5.1. Especificação do Sistema
A fase de especificação do sistema visa obter uma descrição detalhada e clara do sistema a ser desenvolvido. Para isso, define-se um conjunto inicial de objetivos com base
na descrição inicial do sistema. No exemplo, pode-se determinar o objetivo de construir casa. Esse objetivo será refinado perguntando-se “Como esse objetivo pode ser
atingido?”. Respondendo essa pergunta tem-se dois subobjetivos: contratar as empresas e realizar a construção. Essa resposta também define se o refinamento vai ser do
tipo AND, quando todos os subojetivos devem ser atingidos, com ou sem ordem de precedência entre eles, ou do tipo OR, quando qualquer objetivo pode ser atingido. Essa pergunta deve ser feita para cada subobjetivo e, ao final, tem-se uma árvore de decomposição
de objetivo AND/OR. Também com base na descrição inicial do sistema, definem-se os
cenários de uso, que especificam como as coisas devem ocorrer em uma determinada
situação. Os cenários são descritos textualmente por meio do descritor de Cenários e do
diagrama de Visão Geral da Análise, onde cada cenário é associado às percepções e ações
que utiliza. Os cenários ajudam a entender como o sistema deve se comportar e permitem
que alguns elementos, como papéis, ações, percepções, interações, artefatos do ambiente
e até mesmo as missões, sejam distinguidos já nessa fase, apesar de ainda não serem completamente definidos. Estes podem ser utilizados também para descrever como o sistema
deve reagir caso alguma coisa dê errado.
5.2. Projeto Arquitetural
A fase de projeto arquitetural visa definir os elementos que farão parte do sistema, como
papéis, organização, ambiente, tipos de agentes e interações entre os agentes. Essa fase
também pode levar à revisão dos cenários e objetivos. Com base no diagrama de Objetivos e na descrição dos Cenários, o diagrama de Missões apresenta os objetivos que
fazem parte de cada missão. Missões são conjuntos coerentes de objetivos que devem ser
atingidos pelos agentes. Também com base nos cenários, pode-se identificar os papéis
que farão parte do sistema. Um papel é definido a partir da necessidade de que, em determinada situação, os agentes apresentem um comportamento especı́fico. O diagrama
de Visão Geral de Papéis apresenta os papéis juntamente com as ações e percepções que
cada papel utiliza. Os papéis podem ser reunidos em grupos, de acordo com suas caracterı́sticas. As ligações entre os papéis e a formação de cada grupo são definidas por
meio do diagrama Estrutural. O diagrama Normativo é definido com base no diagrama de
Missões e no diagrama Estrutural e pode levar à revisão destes. O diagrama Normativo
define quais são as missões com as quais cada papel deve se comprometer. Os diagramas
Estrutural, de Missões e Normativo são apresentados na Figura 3.
O diagrama de Relacionamento entre Papéis e Agentes é usado para relacionar
os agentes que farão parte do sistema com os papéis que estes podem desempenhar. Um
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Figura 3. Definição da organização para o exemplo Build a house SMA, através
dos diagramas Estrutural, de Missões e Normativo.

agente pode assumir mais de um papel, da mesma forma que pode haver mais de um
agente desempenhando o mesmo papel. No exemplo Build a house, pode-se criar 3 tipos
de agente: o agente Giacomo, que pode exercer o papel de DonoCasa; o agente EmpresaA, que pode assumir os papéis de carpinteiro, pedreiro e vidraceiro; e o agente
EmpresaB, que pode assumir os papéis de vidraceiro e colocadorPortas.
O ambiente é formado por artefatos que auxiliam o agente em suas tarefas. Cada
artefato faz parte de um workspace, possui um conjunto de operações que podem ser executadas pelos agentes e também um conjunto de propriedades que podem ser observadas
por esses agentes. O diagrama de Visão Geral do Ambiente apresenta os artefatos, as
ações que os agentes executam sobre os artefatos e as percepções que os agentes recebem
desses artefatos. A definição do ambiente, portanto, leva à revisão das ações e percepções
já definidas. Para o exemplo Build a house, somente um artefato, chamado Leilao, foi
criado. Esse artefato é usado para gerenciar o leilão das tarefas de construção. A Figura 4
apresenta o diagrama de Visão Geral do Ambiente para esse exemplo.
building a house

Giacomo

criaArt

EmpresaA
EmpresaB

Leilao

darLance

lanceAtual

LEGENDA
Artefato

Workspace

Agente
percepção

ação

ligação

Figura 4. Diagrama de Visão Geral do Ambiente para o exemplo Build a house.

O diagrama de Visão Geral do Sistema apresenta uma visão global dos agentes,
interações, ações e percepções de cada agente. As interações são representadas pelas
mensagens que os agentes trocam entre si. O diagrama de Visão Geral do Sistema leva
à revisão das ações, percepções, dos artefatos do ambiente, do diagrama Estrutural e do
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Artefato Leilão
Descrição

Esse artefato é utilizado para gerenciar o leilão realizado pelo dono da casa
para contratar as empresas que serão responsáveis por cada etapa da obra.

Operações

lance(double valor)

Parâmetros

String tarefa

int valorMaximo

Propriedades Observáveis

tarefa

valorMaximo

ultimoLance

vencedor

Eventos Observáveis

Tabela 2. Descrição do Artefato leilao para o exemplo Build a house

diagrama de Relacionamento entre Papéis e Agentes. Em alguns casos, quando existe
uma troca muito grande de mensagens entre os agentes, pode-se definir um protocolo
para explicar a ordem em que essas mensagens são trocadas, organizando-as em forma de
conversação.
5.3. Projeto Detalhado
Na fase de projeto detalhado, o foco é definir a estrutura interna dos agentes, por meio
da definição das crenças, planos e capabilities. Esses elementos são especificados no
diagrama de Visão Geral do Agente. Um plano começa a ser executado quando o seu
evento trigger ocorre. Então, as atividades que compõe o corpo do plano são executadas.
Esse diagrama também incluı́ as crenças iniciais e as capabilities que esse agente possui.
Uma capability é como uma biblioteca de planos que podem ser executados pelo agente e
é definida através do diagrama de Capabilities. Durante a especificação dos planos e das
capabilities, acaba-se revisando aspectos já modelados do sistema, como as interações
entre os agentes, ações, percepções, missões e normas. No exemplo Build a house, o
agente Giacomo possui o plano iniciaLeilao, no qual cria o artefato leilao para uma
determinada tarefa. Tanto o agente EmpresaA quanto o agente EmpresaB utilizam o
plano darLance, no qual essas empresas irão dar seus lances no leilão. Assim, uma
capability que contenha esse plano será criada e capability será utilizada pelos agentes.
5.4. Implementação
Essa última fase visa detalhar alguns elementos do sistema para permitir a geração de
código. Por isso, a fase de implementação supõe que os agentes são desenvolvidos
utilizando-se o framework JaCaMo. O detalhamento dos elementos consiste, basicamente, no preenchimento dos descritores de agentes, ações, percepções, mensagens, planos, crenças e artefatos. O preenchimento desses descritores, basicamente, significa fornecer informações adicionais sobre esses elementos, como pode ser visto na Tabela 2, que
apresenta o detalhamento do artefato leilao, utilizado no exemplo Build a house.

6. Experimentos
Para testar o método Prometheus AEOlus, foram realizados experimentos em duas turmas
de estudantes, uma da graduação em Ciência da Computação da Universidade de Caxias
do Sul e outra da pós-graduação em Engenharia de Automação e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. Esses experimentos foram realizados em sala de aula,
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utilizando-se cenários de exemplos de aplicação e os alunos que participaram dos experimentos não possuı́am conhecimento anterior da área de agentes. Esses alunos responderam um questionário on-line contendo 10 questões que avaliavam 8 aspectos relacionados
ao uso do método: legibilidade, visibilidade, suportabilidade, aceitação, confiança, robustez, rapidez e manutenibilidade. De modo geral, os experimentos mostraram que o
método permite uma compreensão maior do problema que está sendo desenvolvido e da
solução que está sendo proposta e pode ser utilizado mesmo que os usuários não possuam
conhecimento anterior da área de agentes. Além desses experimentos, o Prometheus AEOlus também está sendo utilizado em um SMA para produção de pequenas séries, no
contexto de uma tese de doutorado que ainda esta em andamento [Roloff 2013].

7. Conclusão e Trabalhos futuros
Este artigo apresentou, brevemente, o método Prometheus AEOlus, que permite modelagem integrada de três dimensões dos SMA – agente, ambiente e organização –, usando,
para cada uma, um conjunto especı́fico de conceitos. Uma vantagem dessa proposta é permitir a modelagem de aspectos do SMA que anteriormente não eram modelados, como o
ambiente. Outra vantagem é a possibilidade de especificar, analisar e projetar as três dimensões utilizando-se um método único, sem que seja necessária a utilização de métodos
diferentes para lidar com diferentes dimensões de um mesmo SMA. Dessa forma, a modelagem fornece uma visão ampla do SMA, que incorpora agente, ambiente e organização,
permitindo a visualização do sistema como um todo. Além disso, o Prometheus AEOlus
favorece a especificação das dimensão, porque utiliza, para a modelagem de cada uma,
abstrações próprias que serão utilizadas, também, na implementação dessas abstrações.
Para melhoria do método, pretende-se desenvolver uma ferramenta CASE que dê
suporte ao seu uso, permitindo a geração e a manutenção dos work products ao longo
do processo de desenvolvimento, mas também geração automática do código fonte a
partir deles. Também podem ser feitas melhorias no ciclo de vida utilizado, que pode
ser estendido para incluir as fases de levantamento de requisitos, testes e instalação de
software. Novas atividades podem ser incluı́das, permitindo a modelagem da interação
como abstração de primeira classe [Zatelli 2013], de fatos institucionais e regras countas [Brito 2012], workflows, outros tipos de normas e restrições que possam ser aplicadas
aos agentes e SMA abertos. Por fim, podem ser incluı́dos mecanismos que permitam a
prototipação, a verificação e a validação do sistema durante a modelagem.
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[Hübner et al. 2007] Hübner, J. F., Sichman, J. S., and Boissier, O. (2007). Developing organised multi-agent
systems using the moise+ model: Programming issues at the system and agent levels. International Journal
of Agent-Oriented Software Engineering.
[Molesini et al. 2009] Molesini, A., Omicini, A., and Viroli, M. (2009). Environment in agent-oriented software
engineering methodologies. Multiagent Grid Syst., 5(1):37–57.
[Mylopoulos et al. 2001] Mylopoulos, J., Kolp, M., and Castro, J. (2001). Uml for agent-oriented software development: The tropos proposal. In In Proc. of the 4th Int. Conf. on the Unified Modeling Language UML01,
pages 422–441. Springer-Verlag.
[Padgham and Winikoff 2004] Padgham, L. and Winikoff, M. (2004). Developing Intelligent Agent Systems: A
Practical Guide. Halsted Press, New York, NY, USA.
[Ricci et al. 2011] Ricci, A., Piunti, M., and Viroli, M. (2011). Environment programming in multi-agent systems: an artifact-based perspective. AAMAS, 23:158–192.
[Ricci et al. 2008] Ricci, A., Viroli, M., and Omicini, A. (2008). The A&A programming model and technology
for developing agent environments in MAS. In Programming Multi-Agent Systems, volume 4908 of LNCS,
pages 89–106. Springer.
[Roloff 2013] Roloff, M. L. (2013). Um Sistema Multiagente para Produção de Pequenas séries. PhD thesis,
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Abstract. The development of software projects and its results have received a
substantial attention from academia in the past years, mostly due to the fact
that the projects progresses frequently do not achieve as expected. Recently
researches have highlighted how crucial the project manager efficiency is since
its activities have a straight impact in improving the success of such projects.
Accomplishing such management activities in an efficient way, however, has
been a challenge for most project managers. Through this paper, we propose
a Multi Agent-Based Modeling for simulation of project management to assist
the project manager. Furthermore, we describe the benefits of using Multi Agent
System to run the simulation.
Resumo. Projeto de desenvolvimento de software e seus resultados vêm obtendo maior atenção por motivos de não atingirem os resultados esperados.
Pesquisas revelam a importância da eficiência das atividades do gerente de
projetos, pois elas impactam diretamente na obtenção das metas a serem
alcançadas. No entanto, realizar tais atividades com eficiência requer um
grande esforço do gestor de projeto. Este trabalho propõe uma modelagem
baseada em Sistema Multi-Agentes para simulação de projetos com o objetivo de auxiliar o gerente de projeto. Além disso, descrevemos as vantagens
da utilização de Sistemas Multi-Agentes (SMA) para realizar a simulação.

1. Introdução
O desenvolvimento de software em grandes organizações é uma atividade que envolve
equipes que trabalham de forma colaborativa na resolução de problemas que muitas vezes
não são triviais. Os membros destas equipes seguem processos de desenvolvimento
definidos pela organização na qual trabalham. O papel de gerente de projetos assume
varias atividades, algumas são: alocar recursos, ajustar as prioridades das atividades, monitorar e controlar a evolução do artefatos e manter a equipe do projeto concentrada na meta
a ser alcançada [PMBOK 2008]. Para realizar estas atividades com eficiência é necessário
um conhecimento sobre o andamento do projeto e seus recursos [Bittencourt et al. 2009].
Por exemplo, uma das atividades do gerente de projeto é atribuir tarefas para cada membro
da equipe. Para garantir a melhor alocação, tal atividade requer um conhecimento prévio
dos recursos (pessoas), como por exemplo, em um projeto de desenvolvimento de software existe o recurso desenvolvedor que possui suas caracterı́sticas próprias, como conhecimento e performance. O gerente de projeto precisa conhecer tais caracterı́sticas para
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melhor alocar as tarefas. Caso contrário, a atribuição de uma tarefa para um recurso que
não está apto pode acarretar sérios problemas, como atrasos nas entregas ou entregas não
bem sucedidas. Além disso, tais atividades envolvem geralmente uma grande quantidade
de informações, principalmente no contexto dos grandes projetos de software. Nesses
casos, o registro e a análise manual dos dados tornam-se inviável, tanto pelo risco de
ocorrência de erros decorrentes de falhas humanas, quanto pelo custo envolvido. Alguns
estudos indicam que os projetos de Tecnologia da Informação (TI) continuam a ter uma
taxa alta de insucesso [Rubinstein 2007, Budzier 2012]. Existem evidências crescentes de
que as habilidades do gerente de projeto podem ser fundamentais para um desempenho
eficiente e eficaz do projeto, melhorando seus resultados [Taylor and Woelfer 2011]. Para
auxiliar as atividades do gerente de projeto, se faz necessário a existência de ferramentas
automatizadas.
Existem tendências no uso de simulação baseado em Sistemas Multi-Agentes para
acompanhar ou apoiar certos fatos observados na vida real. Assim, acreditamos que
podemos utilizar agentes em ferramentas automatizadas para incorporar caracterı́sticas
próprias de cada recurso, chegando mais próximo da realidade. Neste trabalho, descrevemos através de um modelo conceitual, um Modelo Baseado em Agentes necessário para
simular a evolução de um projeto de desenvolvimento de software. Para finalizar descreveremos as vantagens e desvantagens da utilização de Sistemas Multi-Agentes para
simular um projeto. Através dos fatos levantados ficou evidenciado indicação positiva da
utilização de SMA para auxiliar o gerente de projetos.

2. Gerência de Projeto
Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo [PMBOK 2008]. Ele surge para resolver um problema concreto, transformando ideias em ações. Um projeto é definido por seus objetivos e limites de recursos
e tempo. Os objetivos de um projeto devem ser claros e possı́veis de ser atingidos. Todo
projeto tem inı́cio, meio e fim. Alguns projetos são definidos pela data de inı́cio, outros
pela data de entrega, devendo está última data atender ao prazo de entrega, do(s) produto(s) e/ou serviço(s), negociados com os stakeholders [Bittencourt et al. 2009]. Além
desses fatores, um projeto também envolve recursos humanos e materiais que deverão
ser empregados para obtenção do produto ou serviço com a qualidade esperada pelo contratante. A importância do Gerenciamento de Projetos já vem sendo reconhecida, por diversas empresas de todos os setores da economia, como fator essencial para o sucesso de
suas iniciativas. O gerenciamento minimiza a possibilidade de insucesso de um projeto,
pois é feito um planejamento de todas as suas entregas que auxiliarão no monitoramento e
controle da execução de suas atividades, minimizando erros que possam acarretar em um
aumento do seu custo e/ou prazo de entrega. O gerenciamento de projetos é a aplicação de
conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos [PMBOK 2008]. Para isso, o Guia PMBOK R propõe nove áreas
de conhecimento para o gerenciamento de projetos: integração, escopo, tempo, custo,
qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos e aquisições. Para que os projetos
produzam o resultado esperado, eles precisam ser gerenciados desde a definição de seu
escopo, até a entrega final do projeto.
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2.1. Gerenciamento de escopo
Segundo [PMBOK 2008], ”O gerenciamento do escopo do projeto inclui os processos
necessário para garantir que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e somente ele,
para terminar o projeto com sucesso. A principal preocupação compreende em definir e
controlar o que está ou não incluı́do no projeto”. Para isso, essa área de conhecimento
possui cinco processos principais estruturados:
• Planejamento do escopo - Criação de um plano de gerenciamento do escopo do
projeto que documenta como será definido, verificado e controlado e como a Estrutura Analı́tica do Projeto (EAP) será criada e definida;
• Definição do escopo - Desenvolvimento de uma declaração do escopo detalhada
do projeto como a base para futuras decisões do projeto;
• Criação EAP - Subdivisão das principais entregas do projeto e do trabalho do
projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis;
• Verificação do escopo - Formalização da aceitação das entregas do projeto terminadas;
• Controle do escopo - Controle das mudanças no escopo do projeto.
Segundo [PMBOK 2008], o escopo descreve todos os produtos de um projeto, os
serviços necessários para realizá-los e os resultados finais esperados. Descreve também
o que é preciso fazer para se alcançar os objetivos com os recursos e funções especificadas. O escopo do projeto refere-se ao trabalho que precisa ser realizado para entregar
um produto, serviço ou resultado com as caracterı́sticas e funções especificadas. O termo
escopo pode referir-se a escopo do produto ou escopo do projeto, sendo o primeiro referente às caracterı́sticas e funções que descrevam um produto, serviço ou resultado, e o
segundo refere-se ao trabalho que precisar ser realizado para entregar um produto, serviço
ou resultado com as caracterı́sticas e funções especificadas.
2.2. Gerenciamento de tempo
O gerenciamento de tempo do projeto objetiva garantir o término do projeto no prazo.
Essa área incluiu os seguintes processos principais, segundo [PMBOK 2008]:
• Definição da atividade - identificação das atividades especı́ficas do cronograma
que precisam ser realizadas para produzir as várias entregas do projeto;
• Seqüenciamento de atividades - identificação e documentação das dependências
entre as atividades do cronograma;
• Estimativa de recursos da atividade - estimativa do tipo e das quantidades de recursos necessários para realizar cada atividade do cronograma;
• Estimativa de duração da atividade - estimativa do número de perı́odos de trabalho
que serão necessários para terminar as atividades individuais do cronograma;
• Desenvolvimento do cronograma - análise dos recursos necessários, restrições do
cronograma, durações e seqüências de atividades para criar o cronograma do projeto;
• Controle do cronograma - controle das mudanças no cronograma do projeto.
O gerenciamento de tempo do projeto é uma habilidade importante para qualquer gerente
de projeto próspero. É bastante comum o custo real ultrapassar o custo orçado (realizado no processo de planejamento do projeto) e um dos principais motivos para que
essa situação venha a ocorrer, é a má gerência do tempo, podendo vir a causar prejuı́zos
financeiros e até mesmo inviabilizar o projeto.
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2.3. Gerenciamento de recurso
”O gerenciamento de recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam e
gerenciam a equipe do projeto” [PMBOK 2008]. A equipe do projeto é composta de pessoas com habilidades especı́ficas e responsabilidades. Os membros de equipe devem estar
envolvidos em boa parte do processo de planejamento do projeto, bem como em tomadas
de decisões. O reconhecimento do trabalho da equipe, por parte do gerente de projetos,
reflete positivamente no resultado do projeto, conseqüência disso, é o aumento do comprometimento para com o projeto. O tipo e o número de membros da equipe do projeto
muitas vezes podem mudar conforme o projeto se desenvolve. Os membros da equipe do
projeto podem ser chamados de pessoal do projeto. Os processos de gerenciamento de
recursos humanos do projeto incluem:
• Planejamento de recursos humanos - Identificação e documentação de funções,
responsabilidades e relações hierárquicas do projeto, além da criação do plano de
gerenciamento de pessoal;
• Contratar ou mobilizar a equipe do projeto - Obtenção dos recursos humanos
necessários para terminar o projeto;
• Desenvolver a equipe do projeto - Melhoria de competências e interação de membros da equipe para aprimorar o desempenho do projeto;
• Gerenciar a equipe do projeto - Acompanhamento do desempenho de membros
da equipe, fornecimento de feedback, resolução de problemas e coordenação de
mudanças para melhorar o desempenho do projeto.
Essas áreas e seus processos precisam de uma grande fatia de tempo do gerente de
projeto. Além disso, uma decisão mal tomada pode gerar um resultado não esperado. Para
isso, a simulação desse processo pode auxiliar o gerente de projeto a verificar possı́veis
alternativas, antes de tomar a decisão. Inicialmente nosso trabalho se concentrou em
projetos de desenvolvimento de software para limitar o escopo. Porém, nada impede que
nosso estudos sejam estendido para outros tipos de projeto.

3. Simulação de projetos baseado em SMA
Segundo [Luck and McBurney 2008], existem indı́cios positivos que os Sistemas MultiAgentes oferecem fortes modelos para representar ambientes do mundo real, com um grau
adequado de complexidade e dinamismo. Com isso, cresce a quantidade de trabalhos que
utilizam SMA. Alguns desses trabalhos são aplicados nas áreas econômica, social e em
ambientes ecológicos [Adamatti et al. 2005, Morales et al. 2010, Le Page et al. 2012].
A utilização de SMA para simular domı́nios do mundo real pode fornecer respostas
para problemas fı́sicos ou sociais complexos, o que seria de difı́cil execução de outra
forma, como por exemplo, na modelagem do impacto das alterações climáticas sobre
as populações biológicas, ou modelar o impacto das opções de polı́ticas públicas na sociedade ou no comportamento econômico. Os SMA fornecem de forma mais rápido e
eficaz métodos de alocação de recursos em ambientes complexos do que as abordagens
centralizadas [Luck and McBurney 2008]. Com isso, nosso trabalho utiliza a modelagem
baseada em SMA para simular projetos de software.
A Modelagem de Simulação de Processo de Software (MSPS) é composta basicamente por recursos humanos e tarefas. Os recursos humanos são responsáveis pela
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alocação das tarefas e sua execução. Já as tarefas precisam ser executadas por pessoa aptas para suas exigências. Os recursos como desenvolvedor, analista de teste e gerente de
projeto possuem caracterı́sticas de natureza individual, como por exemplo, experiência.
Já as tarefas possuem caracterı́sticas distintas como por exemplo, nı́vel de dificuldade.
Por outro lado, alguns modelos baseado em homogeneidade como por exemplo, sistemas
dinâmicos considera as caracterı́sticas do seus desenvolvedores por médias do grupo.
Com isso, o modelo fica limitado, não sendo capaz de modelar ou explicar certos fatos
observados na vida real [Cherif and Davidsson 2010]. Uma vez que o desenvolvimento
de software é uma atividade humana intensa, há um interesse de incorporar considerações
sociais em MSPS.
Com isso, este trabalho propõe um modelo de simulação baseada em SMA para
incorporar as caracterı́sticas individuais dos recurso no processo de desenvolvimento de
software. Assim, tornando a simulação mais próxima ao mundo real. Para isso, estruturamos e descrevemos o modelo.
3.1. Descrição do Modelo
A proposta de nosso trabalho é analisar a eficiência de projeto de software através de
simulações baseadas SMA. Com isso, compreender e avaliar os fenômenos que acontecem ao decorrer do andamento do projeto. Como visto na seção 3, o projeto de software
é composto basicamente por atividades e recursos. Estes dois elementos estão esquematizados no diagrama de fluxo da figura 1.
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Figure 1. Simulação de projeto de Software baseado em SMA

O simulação baseado em SMA possui dois tipos de agentes:
• Agentes Recursos (Resources): Cada recurso humano é modelado como um
agente reativo simples empregando regras de ação, como seu mecanismo de executar tarefa. Cada agente incorpora caracterı́sticas de natureza individuais como
desempenho e experiência;
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• Agente Gerente de Projeto (Proj Manager) : Atribui as atividades aos recursos e
defini datas para as atividades, na fase inicial. O gerente também é responsável
por alocar o tipo correto de atividade para a competência certa (recurso).
A figura 1 ilustra a fluxo de eventos da simulação. No primeiro momento, o
Agente Proj Manager precisa conhecer as atividades e seus recursos. Cada atividade
possui suas caracterı́sticas próprias e o recursos sua natureza individual, na seção 3.2 descrevemos cada uma delas. No segundo momento, o Agente Proj Manager, conhecendo
as atividades e recursos, faz a distribuição das atividades de acordo com as caracterı́sticas
da atividade e o perfil do recurso. Com isso, mitigando a atribuição de atividade que
seja menos apropriada para um recurso. No terceiro passo o Agente Developer ou Tester
executa uma atividade. O quarto momento só é inicializado quando uma atividade é finalizada. Assim, liberando recurso para realizar outra atividade. Além disso, envia um alerta
para suas dependentes informando sua finalizaçãoportanto permitindo a inicialização das
dependentes. Além disso, existe uma nova atribuição de atividade, caso o recurso que
antes foi planejado pelo Agente Proj Manager esteja ocupado por outra atividade. Para
isso, se verifica quais os recursos que estão desocupados e possuem o melhor perfil para
executar a tarefa. Com isso, garantindo a autonomia dos agentes e a auto-adaptação do
sistema. O terceiro e quarto momento se torna ciclo até a finalização de todas as atividades.
3.2. Modelo estrutural da Simulação
A simulação possui quatro classes principais: Project, Manager Project, Resources e Activity. A figura 2 ilustra o conjunto de classes básicas para simulação e seus relacionamentos.

Figure 2. Diagrama de Classes do modelo de Gerencia de Projeto de Software

Para inicializar a simulação precisamos definir alguns atributos e possuir um conjunto de atividades com suas caracterı́sticas próprias. As definições são:
Project - name: nome do projeto, startDate: data inicial do projeto, finalExpectedDate:
data esperada para finalização;
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Activity - name: nome da atividade, knowledgeLevel: nı́vel de conhecimento esperado
do recurso que irá realizar, standardDuration: duração estimada, superActivity: a
atividade que depende para inicializar ;
Resource - name: nome do recurso, peformance: desempenho do recurso, knowledge: experiência do recurso, avaliable: disponibilidade, inicialmente todos estão
disponı́vel;
Proj Manager - name: nome do gerente de projeto.
Após o primeiro passo que é ilustrado na figura 1 o segundo passo completa algumas definições, como:
Activity - startExpectedDate: data esperada para inicializar, finalExpectedDate: data esperada para finalizar, startEffectiveDate: data inicialização, reponsible: recurso
responsavel;
Dando continuidade a simulação os próximos passos podem fazer alterações em
algumas dessas definições como por exemplo no responsável por uma atividade. Caso a
atividade precise inicializar e seu recurso que irá executa-la esteja indisponı́vel o sistema
irá atribuir para outro recurso. Sendo essa uma das vantagens da utilização do SMA, a
possibilidade de auto-adaptação do sistema e a autonomia de seus agentes.

4. Conclusão e Trabalhos Futuros
Alguns fatores são determinantes para o sucesso ou fracasso de um projeto. Um desses
fatores são as decisões tomadas pelo gerente de projetos para atingir as metas. Para auxiliar nessas decisões e nas tarefas do gerente de projeto, identificamos que um simulação
baseada em SMA pode contribui para entender fenômenos que acontecem ao decorrer
do projeto de desenvolvimento de software. O modelo de simulação de projeto precisa de
informações importantes sobre o mundo real. Este trabalho oferece uma visão baseada em
projeto de desenvolvimento de software incorporando fatores individuais dos elementos
que o compõem. Esta abordagem, exige um esforço de coleta de dados e parametrização
individual dos agentes. As vantagens da utilização de simulação baseada em SMA é a capacidade para suportar aspectos realistas do domı́nio do problema, a autonomia do agente
e a auto-adaptação do ambiente. Para isso, deve seguir um método estruturado e definido.
Neste contexto, foi utilizado o paradigma SMA para modelar uma simulação de
projeto de software. A realização do estudo serviu como uma primeira avaliação da utilidade de SMA para simular projetos de software. Pode-se concluir, então, que o estudo
apresentado serviu como indicação positiva que a aplicação de Agentes por ser estudada
mais profundamente em simulação de gerenciamento de projeto de software.
Para trabalhos futuros, com o modelo proposto neste trabalho, iremos utilizar a ferramenta de simulação CORMAS1 para simular os fenômenos que acontecem no decorrer
do gerenciamento do projeto. Desta forma, verificar as possı́veis causas que levam a projetos a tendência para o sucesso ou fracasso. Com isso, auxiliando o gerente de projetos
em suas decisões.
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Resumo. Um sistema multiagente aberto pode ser visto como uma sociedade
virtual e como tal a sua coordenação pode ser mediada por uma organização.
Essa organização possui um sistema de normas que ajudam o agente a atingir os
objetivos globais do sistema. O agente ao receber essas normas deve ser capaz
de raciocinar sobre o seu impacto nos seus objetivos pessoais. Esse artigo
propõe um modelo de raciocı́nio baseado nos recursos disponı́veis ao agente.
Com o uso do estado anı́mico o agente é habilitado a raciocinar sobre normas
considerando os recursos utilizados pelas mesmas.

1. Introdução
Sistemas multiagente abertos são uma classe especial de sistemas multiagente caracterizada pela variação populacional dos agentes, uma vez que esses podem entrar e
sair do sistema a qualquer momento. Agentes necessitam coordenar-se e cooperar entre si para cumprir as metas do sistema. Contudo, a variação populacional oriunda dos
SMA abertos pode adicionar um custo elevado a essas ações, fazendo com que exista uma
perturbação nos objetivos do sistema.
Um sistema multiagente aberto pode ser visto como uma sociedade artificial
[Ferber et al. 2004] e, como tal, sua coordenação pode ser mediada por uma organização.
Essas sociedades artificiais são compostas por grupos com propósitos especı́ficos, possuindo diferentes organizações e, por conseguinte, diferentes sistemas normativos. Um
sistema normativo pode ser definido como um conjunto de normas que são impostas
aos agentes a fim de conduzir seu comportamento para atingir os objetivos do grupo
[Boella et al. 2006]. A capacidade de compreender e interpretar sistemas normativos é
uma caracterı́stica desejável aos agentes pertencentes aos grupos. Para que um agente
tenha essa caracterı́stica é necessário que esse seja capaz de raciocinar sobre as normas.
Nessa direção, Foucauld define o raciocı́nio como uma das maneiras de se obter crenças
ou comportamentos, considerando as explanações e justificativas acerca de um evento,
fenômeno ou comportamento. O raciocı́nio humano está intimamente ligado com a habilidade da auto consciência do ser modificar crenças, comportamentos, tradições e
instituições [Foucauld 2003]. O raciocı́nio de um agente possui uma semelhança com
essa definição. Agentes são autônomos por definição e, como tal, é desejável que sejam
capazes de compreender e utilizar as normas da organização para ajustar o seu comportamento à sociedade na qual estão inseridos.
Complementando a citação de Foucauld, Whisner declara que “a mudança de
comportamento é um processo complexo, pois o indivı́duo necessita fazer ponderações
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entre valores individuais e sociais” [Whisner 2003]. Observa-se que os agentes dotados de raciocı́nio adquirem crenças e modificam seu comportamento ao longo da sua
existência, tendo que ponderar sobre atribuições individuais e sociais. Os conceitos
apresentados por Foucauld e Whisner podem ser mapeados como objetivos pessoais e
normas vigentes na sociedade. O raciocı́nio sobre as atribuições individuais é um assunto com representação bem definida, como no caso do raciocı́nio prático do BDI
[Bratman 1999]. O raciocı́nio sobre as atribuições sociais do ponto de vista computacional começou a ser explorado recentemente, aproximadamente nas últimas duas décadas.
Em [van der Torre and Tan 1999], o raciocı́nio normativo é definido como o processo de
pensar sobre as normas para tomar decisões.
Agentes com tal capacidade de raciocı́nio enfrentam uma série de situações de
conflito, tais como: a necessidade de um agente participar de um grupo especı́fico que
lhe disponha recursos para cumprir os objetivos; os objetivos do agente podem conflitar
com os objetivos do grupo. Ou ainda, pode ser necessário que o agente participe de mais
de um grupo e nesse caso o problema é como assumir diferentes papéis em diferentes
organizações, sendo que esses papéis podem ser conflitantes. Por exemplo, o agente A
assume um papel X na sociedade I que tem como objetivo atingir P, mas também assume
um papel Y na sociedade J no qual não é permitido ele atingir o estado P.
Um dos principais critérios que deve ser observado é a utilização de recursos finitos. Por vezes, um agente pode estar de acordo com uma norma, mas a utilização de um
recurso escasso não permite sua execução ou a recompensa dessa norma não justifica o
uso dos recursos. Essa gerência dos recursos é fundamental em agentes que não tem uma
disponibilidade infinita de recursos.
Esse artigo tem como objetivo apresentar um modelo de raciocı́nio normativo capaz de deliberar sobre normas, levando em consideração as capacidades do agente (recursos finitos). Esse é um trabalho em andamento e portanto não possui resultados experimentais até o presente momento.

2. Normas
O sistema normativo é responsável por monitorar as alterações ambientais para:
determinar se as obrigações foram completamente atingidas ou se proibições foram descumpridas; verificar violações de deadlines das obrigações e proibições; impor as sanções
correspondentes [Boella et al. 2006].
Normas são mecanismos de coordenação com o objetivo de reforçar comportamentos adequados e inibir comportamentos inadequados dentro de uma organização.
Na sociologia existem muitos trabalhos [Rawls 1955, Searle 1969, Searle 1997] que descrevem diferentes tipos de normas em um mesmo sistema normativo. Especificamente
nesse trabalho serão tratadas as normas deônticas, as quais são expressas em termos de
obrigações, permissões e proibições. As definições de cada uma dessas modalidades segue um padrão definido. Obrigações são objetivos globais que devem ser atingidos por
um agente. Proibições definem estados globais que, quando atingidos, estão em desacordo com os objetivos globais do sistema. Permissões são estados globais que podem
ser atingidos.
Normas geralmente não são aplicadas todo o tempo, logo sua especificação tem
condições de ativação e expiração. A condição de ativação de uma norma define quando a
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norma será instanciada, logo, o agente terá a ciência que a partir dessa condição ele deve
cumprir a norma. A condição de expiração define o perı́odo de validade da norma.
Outro elemento da norma é o mecanismo de reforço. Nesse mecanismo, a norma
ganha dois componentes a sanção e a recompensa. A sanção corresponde a punição que o
agente recebe por não cumprir a norma e a recompensa é o reforço positivo recebido pelo
agente por tê-la cumprido. A definição formal para as normas deônticas utilizadas nesse
trabalho é uma tupla [Pacheco 2012].
hD, C, T, A, E, S, Ri
na qual D ∈ {O, F, P } é a modalidade deôntica da norma, obrigação (O), proibição (F )
e permissão (P ); C é o objetivo controlado pela norma; T é o agente ou papel alvo da
norma; A é a condição de ativação da norma; E é a condição de expiração da norma; S
é a sanção imposta caso o agente descumprir a norma; R é a recompensa recebida caso a
norma seja cumprida. Por exemplo, a norma para conduzir um veı́culo durante a chuva é
uma obrigação de dirigir devagar pela rua cujo o alvo é o motorista. A norma é ativada
quando está chovendo e cessa quando não está chovendo. O motorista é sancionado com
uma multa caso não cumprir a norma.
hO, devagar, motorista, chuva, ¬chuva, 100, 10i

3. Desejos
Os desejos serão tratados, nesse trabalho, como as vontades do agente. Os desejos,
diferentemente das normas, tem sua origem no próprio agente, representando assim um
caráter pessoal. Os desejos são compostos por um estado que o agente almeja (objetivo C), uma necessidade(N ) e uma intensidade (I). A necessidade e a intensidade são valores
escalares que representam, respectivamente, o quanto é essencial e o quanto é desejado
atingir o objetivo. Nesse trabalho representamos o desejo através da tupla:
hC, N, Ii
Por exemplo, um agente guloso tem um grande desejo (intensidade 10) de estar alimentado, contudo o agente possui um alto percentual de gordura. Logo, possui uma baixa
necessidade de se alimentar no momento (necessidade 2). Essa condição geraria uma
tupla:
halimentado, 2, 10i

4. Estado da arte
O estado da arte em raciocı́nio normativo é apresentado nessa seção através de alguns modelos representativos na área. Ainda nessa seção é apresentada uma breve análise
dos modelos que justifica a proposta desse trabalho.
BOID - Esse modelo propõe uma extensão da arquitetura BDI com uma noção
explı́cita de obrigação. Os agentes do tipo BOID [Broersen et al. 2001] são formados por
quatro componentes: (B) Crenças, (O) Obrigações, (I) Intenções e (D) Desejos. Esse é
um dos primeiros modelos a trabalhar com obrigações (um tipo de norma). Para identificar a relevância de cada uma das instâncias dos componentes o modelo utiliza uma
ordem estática de preferência. Nela o agente sabe quais instâncias são mais relevantes.
O agente leva em consideração a relevância da norma em relação às outras instâncias dos
componentes para decidir sobre o cumprimento da norma.
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Carabelea - A proposta de [Carabelea et al. 2005] utiliza a teoria de poder social
[Castelfranchi 2002] para permitir ao agente raciocinar sobre a entrada em um grupo.
Segundo [Carabelea et al. 2005] diversos autores propõem a noção de poder social como
paradigma para explicar o comportamento dos agentes (por exemplo [Castelfranchi 2002]
e [Jones and Sergot 1996]). O objetivo de Carabelea ao utilizar essa teoria é habilitar o
agente a raciocinar sobre seus poderes e dos outros agentes presentes no grupo e assim
deliberar sobre seu ingresso na organização.
Joseph - O modelo proposto por Joseph [Joseph et al. 2010] permite ao agente raciocinar sobre a aceitação da norma. O agente participa de um processo de argumentação,
propondo, aceitando ou rejeitando obrigações. O critério para aceitação ou rejeição de
uma norma é a coerência entre as normas. Esse trabalho foca-se exclusivamente na
aplicação da coerência para o dilema da aceitação de normas.
Criado - [Criado et al. 2011] discute como o agente delibera sobre a aceitação
de uma norma de acordo com seus interesses. Para tanto Criado utiliza como base uma
arquitetura de agente BDI normativa (n-BDI). A principal contribuição de Criado é a
construção de estratégias para decidir quais normas os agentes devem aceitar ou rejeitar.
Essas estratégias utilizam funções de utilidade baseadas em recompensas e sanções, nas
quais, o agente aceita as normas que tem uma utilidade alta.
Alechina - A proposta do trabalho de Alechina [Alechina et al. 2012] apresenta a
N-2APL, uma linguagem de programação baseada no paradigma BDI que suporta agentes capazes de raciocinar sobre as normas. A N-2APL adiciona à linguagem 2APL
[Dastani 2008] o suporte aos conceitos normativos como obrigações, proibições, sanções,
prazos e durações. A deliberação sobre as normas é feita considerando: prazos, durações
e critérios de prioridade das normas.
Os modelos apresentados utilizam diferentes critérios para aceitar as normas, mas
nenhum deles utiliza como critério de aceitação os recursos utilizados pelos agentes para
cumprir as normas. Assim, essas abordagens possuem dificuldades de representar agentes
com recursos finitos. A natureza do recurso finito pode ser das mais diversas. Para fins
de exemplificação um recurso finito pode ser uma fonte de energia (Ex.: bateria), um
elemento do ambiente disponı́vel ao agente (Ex.: ponto de extração de minérios para um
agente minerador), ou um item deteriorável do agente (Ex.: pneus).
Um agente capaz de raciocinar sobre normas observando seus recursos consegue
gerenciá-los de forma a obter o melhor resultado para o sistema e para os seus objetivos
pessoais dentro das suas limitações. Os agentes móveis é um exemplo de aplicação para
o raciocı́nio normativo baseado em recursos, uma vez que esses tem a necessidade de agir
em conformidade com o sistema, bem como a necessidade de gerenciar seus recursos.
Para suprir essa lacuna no estado da arte, esse artigo propõe um modelo de raciocı́nio capaz de deliberar sobre normas, levando em consideração os recursos disponı́veis e as implicações da aceitação (recompensa) ou recusa (sanção) da norma para o
agente.

5. Modelo de raciocı́nio normativo baseado em ânimo
Para considerar os recursos do agente, o modelo de raciocı́nio proposto é baseado
no conceito psicológico de estado anı́mico [Thayer 1989]. Thayer considera que o estado
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anı́mico é composto por duas variáveis, a energia e a tensão [Thayer 1996]. A energia
corresponde ao estado fı́sico do indivı́duo (cansado ou disposto) e a tensão corresponde
ao estado psı́quico do indivı́duo (calmo ou estressado).
No modelo proposto o estado de ânimo é visto como um espaço n-dimensional,
cujo cada uma das dimensões representa um elemento energético. Essas dimensões são
limitadas pela quantidade de recursos. Por exemplo, um agente que possui 3 horas de
bateria, logo possui um espaço unidimensional de tamanho 3 que será utilizado para minimizar a tensão. A tensão por sua vez é a variável que o indivı́duo busca minimizar.
No modelo proposto nesse artigo, o raciocı́nio é dado por um ciclo que tem como
entrada os desejos, normas e os recursos. Nessa entrada, os desejos são de ordem pessoal
do agente, as normas são de ordem social e os recursos são os elementos fornecidos pelo
ambiente. Essa entrada é analisada por um processo de otimização do benefı́cio obtido
pelo agente, levando em consideração o estado anı́mico. Como resultado é obtido um
conjunto de objetivos e normas não conflitantes que serão cumpridos (conjunto vigente V ). Esse conjunto é recalculado toda vez que ocorre uma revisão de objetivos e normas.
Os eventos que disparam essa revisão são três: expiração, cumprimento e percepção.
O disparo do processo de revisão de objetivos e normas baseado em eventos é
viável, pois os recursos são considerados de uso pessoal. Para distribuir esses recursos há
diversas polı́ticas possı́veis, como deixar a cargo da organização a distribuição de recursos.
O primeiro evento que tem potencial de disparar o processo de revisão é a
expiração de um prazo de uma norma ou objetivo. Quando o objetivo ou norma atinge
seu prazo não é mais viável para o estado atual do agente. Nessa situação, a revisão é
disparada, formando um novo conjunto de objetivos e normas a serem cumpridos.
O segundo evento que dispara o processo de revisão é o cumprimento de uma
norma ou objetivo. Quando uma norma ou objetivo é completado, esse deixa o conjunto
vigente, liberando o agente de sua demanda tensional.
O terceiro evento que dispara o processo de revisão é a percepção de uma nova
norma ou objetivo pelo agente. Nessa situação, a revisão é disparada, formando um novo
conjunto de objetivos e normas a serem cumpridos.
5.1. Revisão de objetivos e normas
A revisão pode ser divida em duas fases. Na primeira fase o agente considera
as normas, desejos e recursos. Para cada norma ativa e desejo é criado um objetivo.
Esses novos objetivos e o conjunto de objetivos vigentes (V ) formam o conjunto Obj que
contém todos os objetivos potenciais do agente.
Nesta mesma fase é definido o benefı́cio obtido, as energias e tensão necessárias
para o cumprimento de cada elemento de Obj. Para determinar o benefı́cio de um objetivo
normativo é a recompensa da norma mais o custo da tensão gerada pela norma. Já para
os objetivos obtidos pelos desejos, o benefı́cio corresponde a soma da intensidade e da
tensão gerada pelo desejo. Os custos energéticos correspondem ao consumo dos recursos
utilizados pelo objetivo. Por fim, para determinar a tensão de um objetivo é necessário
saber qual a origem do objetivo. Caso for uma norma o custo da sanção corresponderá
a tensão do objetivo. Caso for um desejo a tensão será a necessidade do agente em
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conquistar o desejo. Quanto maior a sanção ou desejo, maior a tensão associada.
O estado anı́mico é descrito como um espaço n-dimensional, no qual cada dimensão é associada a um tipo de energia. Para determinar os custos energéticos de um
objetivo uma função energia(o, r) é aplicada para cada tipo de energia (recurso r), retornando o custo energético de r para o objetivo o . O valor tensional é obtido aplicando
a função tensao(o) e o valor do benefı́cio é obtido através da função benef icio(o). As
funções que determinam a energia, a tensão e o benefı́cio de um objetivo são dependentes
do contexto e portanto não possuem uma formulação única. De forma genérica, pode-se
descrever essas funções como:
energia(o, r) = custo(o, r)

sancao(o)
se o deriva de norma
tensao(o) =
necessidade(o) se o deriva de desejo

recompensa(o) + tensao(o) se o deriva de norma
benef icio(o) =
intensidade(o) + tensao(o) se o deriva de desejo

(1)
(2)
(3)

A energia(o, r) é a função genérica que determina a energia necessária para cumprir objetivo o, considerando o recurso r em função do custo; custo(o, r) é uma função que retorna
o custo do recurso r do objetivo o; tensao(o) é a função genérica que determina a tensão
necessária para cumprir o objetivo o; benef icio(o) é a função genérica que determina
qual o benefı́cio o agente obtêm por cumprir o objetivo o; sancao(o), necessidade(o),
recompensa(o) e intensidade(o) são funções que retornam, respectivamente, o valor da
sanção, da necessidade, da recompensa e da intensidade do objetivo o. Por exemplo, uma
norma n1 que obriga o agente a atingir o objetivo o1 tem uma sanção 100 e uma recompensa 150, contudo para ser cumprida consome 5 unidades de combustı́vel. Obtemos uma
energia(o1 , combustivel) = 5 e uma tensao(o1 ) = 100 e um benef icio(o1 ) = 250.
5.2. Deliberação sobre normas e objetivos
Nessa fase da revisão o agente delibera sobre a aceitação dos objetivos contidos em
Obj. Durante a vida do agente é possı́vel que ele encontre conflitos entre esses elementos.
Para tratar esses conflitos a grande parte dos trabalhos usa critérios de prioridade. Logo,
uma norma ou objetivo dito mais prioritário sempre será executado mesmo que sub-utilize
a capacidade do agente. A proposta desse trabalho é maximizar o benefı́cio do agente,
escolhendo objetivos não conflitantes que melhor contemple o benefı́cio, observando os
recursos disponı́veis.
A escolha desse conjunto de objetivos não conflitantes pode ser mapeada para
um problema da mochila com múltipla escolha [Kellerer et al. 2004]. Nesse problema,
os itens da mochila são divididos em classes, das quais no máximo um item de cada
classe poderá ser adicionado na mochila. Por exemplo, os itens tocha, lanterna, vela, canivete e barraca estão classificados em três classes: iluminação (tocha, lanterna e vela),
corte(canivete) e moradia (barraca). Através do problema da mochila com múltipla escolha será impossı́vel que a mochila contenha a tocha e a lanterna e a vela simultaneamente,
liberando espaço para itens das outras classes. Na resolução de conflito entre os objetivos
potenciais (Obj), cada classe c corresponderá a um conflito de objetivos. Por exemplo, o
objetivo p e o objetivo ¬p. Os dois pertencem a uma mesma classe c = {p, ¬p}, o que
garante que apenas um dos objetivos conflitantes será escolhido.
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Para que o problema da mochila com múltipla escolha seja utilizado para decidir
a aceitação e resolução de conflitos é necessário modificar a restrição do problema. No
problema da mochila a restrição se resume a não ultrapassar a capacidade da mochila.
No caso da aceitação e resolução de conflitos, existe uma série de limitações criadas
pelo conjunto de energias e tensão. Dessa maneira cada energia e tensão gera uma nova
restrição ao problema.
Outra modificação proposta é que a maximização não ocorra apenas pelo benefı́cio
que o agente pode obter, mas também pelo recurso que esse agente já consumiu. Esse
artifı́cio fará o agente ter a tendência de cumprir os objetivos que já consumiram algum
recurso. Dessa maneira a maximização passa a ser sobre a soma dos benefı́cios e recursos
consumidos de um objetivo. Dessa maneira temos uma função (4) a ser maximizada.
M aximize

XX

(ativa(o) × (benef icio(o) + recursosconsumidos(o)))

(4)

c∈C o∈c

na qual, C é o conjunto de classes de conflitos entre objetivos; c é o conjunto de objetivos
de um conflito c; ativa(o) é uma função que retorna se o objetivo o é aceito, os valores
retornados por essa função pertencem ao conjunto {0, 1}, sendo 1 objetivo aceito e 0 objetivo recusado; benef icio(o) é uma função que retorna qual o benefı́cio pelo cumprimento
do objetivo o e recursosconsumidos(o) é uma função que retorna o quanto de recursos
já foram consumidos para o objetivo o.
As restrições desse problema de otimização serão dependentes do número de energias. Para cada uma das energias será gerada uma restrição como a equação (5).
XX

(ativa(o) × energia(o, T ipoEnergia)) ≤ Emax:T ipoEnergia

(5)

c∈C o∈c

Essa desigualdade representa que a soma do custo energético de todos objetivos aceitos
tem que ser menor ou igual a quantidade máxima de energia disponı́vel. Por fim, para
garantir que apenas um dos objetivos de cada classe seja escolhido a restrição (6) é adicionada ao sistema:
X

(ativa(o)) ≤ 1, c ∈ C

(6)

o∈c

Por exemplo, um caso no qual há apenas um elemento energético (gasolina), têm-se uma
modelagem do problema:
M aximize

XX

(ativa(o) × (benef icio(o) + recursosconsumidos(o)))

(7)

c∈C o∈c

Sujeito a
XX

(ativa(o) × energia(o, gasolina)) ≤ Emax: gasolina

(8)

c∈C o∈c

X

(ativa(o)) ≤ 1, c ∈ C

o∈c
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(9)

5.3. Exemplo
Para ilustrar o modelo de raciocı́nio utilizaremos o exemplo a seguir. Considerando um agente com limite energético Emax = 10 e um conjunto de normas e desejos
compostos por:
•
•
•
•

N1 = hO, ¬r, agente1, a, ¬a, 2, 3i
N2 = hO, r, agente1, a, ¬a, 2, 7i
N3 = hO, p, agente1, a, ¬a, 1, 2i
D1 = hq, 2, 3i

No primeiro momento, o agente percebe esse conjunto de normas e desejos e
os interpreta como objetivos do conjunto Obj, no qual será calculado o seu benefı́cio,
energia e tensão. Para definir a energia o agente verifica a quantidade de cada recurso
necessária para cumprir os objetivos. Nesse caso, a energia (gas.) necessário cumprir para
cada objetivo é: 3 unidades para ¬r; 10 unidades para r; 8 unidades para p; 7 unidades
para q. Dessa forma obtendo:
Or.
N1
N2
N3
D1

Obj.
¬r
r
p
q

Tensão
tensao(¬r) = 2
tensao(r) = 2
tensao(p) = 1
tensao(q) = 2

Benefı́cio
benef icio(¬r) = 3 + 2 + 0 = 5
benef icio(r) = 7 + 2 + 0 = 9
benef icio(p) = 2 + 1 + 0 = 3
benef icio(q) = 3 + 2 + 0 = 5

Energia
energia(¬r, gas.) = 3
energia(r, gas.) = 10
energia(p, gas.) = 8
energia(q, gas.) = 7

Tabela 1. Estado inicial do conjunto Obj

O conjunto Obj = {¬r, r, p, q} é utilizado como entrada no algoritmo de
otimização, no qual obtemos 3 classes de conflitos: C1 = {¬r, r} C2 = {p} C3 = {q}
Após a execução do algoritmo é gerado um conjunto vigente V = {¬r, q} que
consumirá 10 de energia. Apesar do objetivo r possuir a maior benefı́cio ele não foi
selecionado, pois o conjunto vigente é capaz de com a mesma energia conquistar um
benefı́cio maior.
Após alguns ciclos de execução o agente percebe uma nova norma N4 com recompensa 6, tensão 2, energia 2 e objetivo s. Essa nova norma dispara a revisão de objetivos
e normas. Como alguns recursos já foram consumidos por ¬r e q eles tem o seu valor
do benefı́cio e custo energético recalculado. ¬r consumiu uma unidade energética e
q consumiu 2. Logo, as recompensas passam a ser, respectivamente, 6 e 7 e a energia
máxima disponı́vel para o agente passa a ser Emax = 7. Essa situação vai gerar um novo
conjunto Obj:
Or.
N1
N2
N3
D1
N4

Obj.
¬r
r
p
q
s

Tensão
benefı́cio
Energia
tensao(¬r) = 2 benef icio(¬r) = 3 + 2 + 1 = 6 energia(¬r, gas.) = 2
tensao(r) = 2
benef icio(r) = 7 + 2 + 0 = 9 energia(r, gas.) = 10
tensao(p) = 1
benef icio(p) = 2 + 1 + 0 = 3
energia(p, gas.) = 8
tensao(q) = 2
benef icio(q) = 3 + 2 + 2 = 7
energia(q, gas.) = 5
tensao(s) = 2
benef icio(s) = 6 + 2 + 0 = 8
energia(s, gas.) = 2
Tabela 2. Estado do conjunto Obj após a adição de N4
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Após executar o algoritmo de otimização, obtemos um novo conjunto vigente V =
{q, s}. Nesse exemplo observamos que apesar de o agente já ter consumido recursos para
cumprir ¬r ele achou mais vantajoso abandoná-lo e assumir s, buscando um benefı́cio
maior.

6. Discussão
O modelo proposto nesse trabalho é capaz de raciocinar sobre os objetivos e normas, considerando o estado anı́mico. Essa caracterı́stica permite o agente gerenciar seus
recursos de forma a maximizar o benefefı́cio que esses podem trazer. Tal caracterı́stica é
bastante desejada na utilização de agentes com recursos finitos.
Os diversos modelos analisados fazem uso de um sistema de preferências para
solucionar conflitos. Esse trabalho, por sua vez busca formar um conjunto consistente
de normas e objetivos que ofereça a maior recompensa ao agente, permitindo ao mesmo
adotar objetivos com menos prioridade, mas, que em conjunto, terão uma recompensa
maior.
Os primeiros itens que devem ser avaliados com cuidado nessa proposta são: a
fase de aceitação de normas e resolução de conflitos do modelo e o processo de revisão
dos objetivos e normas aceitos. Nesses itens, os algoritmos para revisar e encontrar o
melhor conjunto de objetivos e normas são custosos, uma vez que se encontram em uma
classe de problemas NP-completo [Cormen et al. 2001], caracterizados pelo problema da
mochila com múltipla escolha. Para esse modelo ser operacional será necessários encontrar heurı́sticas que viabilizem esses algoritmos. Inevitavelmente, essas heurı́sticas não
terão um resultado ótimo e será necessário estabelecer o que é uma boa solução.
Esse é um trabalho inicial e ainda existe muito à ser desenvolvido. Os próximos
passos podem ser destacados:
• análise e desenvolvimento de heurı́sticas para a revisão e composição do conjunto
de objetivos e normas;
• construção de um cenário de testes que permita analisar a qualidade da solução
encontrada pelo modelo;
• representação das normas e demais informações correlatas na mente do agente
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Abstract. Software agents are a promising technology for the development of
complex systems, although few testing techniques have been proposed to
validate these systems. In this paper, we propose the design of an approach
that uses agents to select test cases and test the performance of rational agent.
For each test case are realized interaction between agent and environment for
obtain the performance evaluation corresponding. As a result, we obtain a set
of test cases and their evaluation in which the agent has not been well
evaluated. Based on this result, the approach identifies the goals that are not
met by the agent and release to the designer.
Resumo. Agentes de software são uma tecnologia promissora para o
desenvolvimento de sistemas complexos, embora poucas técnicas de testes
tenham sido propostas para validar esses sistemas. Neste trabalho, propomos
uma abordagem que usa agentes para selecionar casos de testes e testar o
desempenho de agentes racionais. Para cada caso de teste são realizadas as
interações entre Agente e Ambiente para obter a avaliação de desempenho
correspondente. Como resultado, obtém-se um conjunto de casos de teste nos
quais o agente não foi bem avaliado, com a respectiva avaliação. A partir
desse resultado, a abordagem identifica os objetivos que não estão sendo
satisfeitos e as falhas apresentadas pelo agente e repassa ao projetista.

1. Introdução
Agente é uma entidade capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e agir
nesse ambiente por intermédio de atuadores. O conceito de agentes racionais refere-se
aos agentes que agem para alcançar o melhor resultado esperado. O melhor resultado é
aquele que o agente obtém a melhor medida de desempenho [Russel e Norvig 2004].
Em particular, devido às propriedades peculiares dos agentes racionais
(propriedades reativas, de memória, de aprendizagem, orientação por metas e por
utilidade), é difícil aplicar técnicas de testes que sejam capazes de garantir a
confiabilidade destes sistemas [Nguyen et al. 2009].
A realização de testes de softwares tradicionais, que possuem entradas e saídas
previsíveis, é uma atividade não trivial. Testar agentes autônomos é um desafio, haja
visto que a execução de ações é baseada nas suas próprias decisões, que podem ser
diferentes da perspectiva do usuário, embora sendo apropriada; a mesma entrada de
teste pode resultar em diferentes execuções [Nguyen et al. 2009].
Apesar de existirem alguns esforços no sentido de facilitar o desenvolvimento de
sistemas baseados em agentes, pouco tem sido feito na direção de propor métodos e
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técnicas para testar a eficiência destes sistemas [Nguyen et al. 2009]. Para a realização
de testes em agentes racionais, é necessário que as técnicas existentes para testes de
software sejam adaptadas e combinadas visando a detecção de diferentes falhas,
tornando os agentes de software mais confiáveis [Zina 2011].
O objetivo deste trabalho é conceber uma abordagem baseada em agentes
racionais que seja capaz de selecionar casos de testes para contribuir com o teste de
agentes racionais, gerando para o projetista informações relevantes sobre falhas, que lhe
permitam realizar melhorias nos programas agentes.

2. Referencial Teórico
2.1 Agentes Racionais
Um agente de software é um tipo de programa de computador que tem a capacidade de
perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir neste ambiente por meio de
atuadores [Russell e Norvig 2004].
Agentes podem atingir diferentes tarefas de diferentes maneiras, e dependendo
da tarefa e do contexto em que a tarefa pode ser concluída, pode selecionar a forma
mais adequada [Poutakidis 2009].
Do ponto de vista do projetista do agente, um agente é racional se, baseado nas
informações percebidas, o agente for capaz de tomar decisões corretas que realizem os
objetivos estabelecidos pelo projetista ou, quando não for possível realizar todos os
objetivos, tomar decisões de maior sucesso, definido de acordo com algum critério. Este
critério é denominado medida de avaliação de desempenho [Russell e Norvig 2004].
Baseados nesses princípios, [Russell e Norvig 2004] descrevem quatro tipos
básicos de programas de agentes racionais: (i) agentes reativos simples (selecionam
ações com base na percepção atual, ignorando o histórico de percepções), (ii) agentes
reativos baseados em modelos (o agente mantém um estado interno que depende do
histórico das percepções), (iii) agentes baseados em objetivos (além do estado atual,
mantém informação sobre os objetivos que descrevem situações desejáveis); (iv)
agentes baseados em utilidade (possuem uma função utilidade que mapeia um estado
em um grau de felicidade associado).

2.2 Testes de Agentes
Teste de software é uma atividade que tem como objetivo avaliar a qualidade do
produto e melhorá-la através da identificação de defeitos e problemas. O teste consiste
na verificação dinâmica do comportamento de um programa em um conjunto de casos
de teste adequadamente selecionados [Poutakidis 2009].
Ao nível do agente, os testes têm relação direta com os casos de teste criados
para testar os objetivos do agente. Em geral, o teste de um objetivo implica um teste ou
um conjunto de planos que envolvem eventos e recursos. Da mesma forma, o teste de
um objetivo aciona uma integração de planos e eventos [Zina 2011].
No caso de testes do agente todos os objetivos do agente devem ser testados. O
agente deve ser capaz de atingir suas próprias metas e agir corretamente em casos em
que sua meta esperada não pode ser alcançada. Esta exigência pode ou não ser
suficiente para cobrir os componentes do agente, ou seja, planos, eventos, crenças etc.

70

Se o critério de adequação básico não for alcançado, mais casos de teste devem ser
definidos para completar os testes do agente [Zina 2011].

3. Trabalhos Relacionados
Na literatura de engenharia de software orientada a agentes, tem sido propostas várias
pesquisas sobre os diferentes aspectos de teste de agentes. Cada uma das quais com
diferentes abordagens e perspectivas. Entretanto, o teste de agente é uma atividade
desafiadora e um processo de teste estruturado para agentes ainda é requerido [Zina 2011].
Nessa seção, é verificado se as abordagens existentes são capazes de atender aos
seguintes critérios, identificados a partir das características da abordagem proposta: (i)
noção de agentes racionais, (ii) utilização de casos de teste gerados de acordo com os
objetivos, (iii) medida de avaliação de desempenho do agente testado, (iv) consideração
dos planos para que o agente alcance os objetivos, e (v) acompanhamento da avaliação
de desempenho do agente testado.
Uma abordagem de teste orientada a objetivos para os agentes é apresentada por
[Zina 2011]. É especificado um processo de teste que complementa a metodologia
Tropos [Mylopoulos e Castro 2000] e reforça a relação mútua entre a análise de
objetivos e testes. Além disso, define um processo estruturado para a geração de testes
nos agentes, fornecendo uma forma de derivar casos de teste a partir da análise dos
objetivos dos agentes. Essa estratégia não apresenta: (i) a noção de agentes racionais,
(ii) uma medida de avaliação de desempenho e (iii) uma simulação que possa monitorar
o comportamento do agente ao executar as ações que envolvem os objetivos do agente.
[Nguyen 2008] propõe um método de análise orientada a objetivos, visando um
processo de testes sistemático e abrangente para agentes que engloba o processo de
desenvolvimento do agente de acordo com a metodologia Tropos [Mylopoulos e Castro
2000] a partir da análise de requisitos iniciais até a implantação. É proposta uma
metodologia de como produzir artefatos de testes a partir das especificações dos agentes
e do design, e usa estes artefatos para detectar problemas. Os casos de teste são gerados
automaticamente e evoluem guiados pela mutação e função de qualidade.
Uma abordagem evolucionária para a realização dos testes de agentes
autônomos é adotada por [Nguyen et al. 2009]. É proposto aplicar um recrutamento dos
melhores casos de teste para evoluir os agentes. Para cada agente é dado um período
experimental em que o número de testes com diferentes níveis de dificuldade são
executados. Os agentes são recrutados apenas quando passam pelo critério de qualidade.
Em ambas as abordagens de [Nguyen 2008] e [Nguyen et al. 2009], o agente a
ser testado é implementado de acordo com o modelo BDI. Considerando os critérios
avaliados, não é tratado: (i) a noção de agentes racionais e (ii) uma simulação que possa
monitorar o comportamento do agente ao executar uma ação que envolve os objetivos.

4. Abordagem Proposta
Esta seção apresenta a abordagem proposta e os aspectos envolvidos na realização dos
testes de agentes racionais. A abordagem baseia-se na concepção do agente de resolução
de problemas de seleção de casos de teste que contribua com testes de agentes racionais.

71

4.1. Seleção de Casos de Teste de Agentes Racionais
Considerando que os testes dos agentes racionais consistem em identificar situações nas
quais o agente não foi bem avaliado, o projetista informará a medida de avaliação do
agente considerando um ou mais aspectos do ambiente.
A Tabela 1 especifica uma medida de avaliação de desempenho para o agente
aspirador de pó (uma versão adaptada de [Russell e Norvig 2004]) que deve limpar o
ambiente e maximizar a limpeza e a energia. A 1ª coluna descreve parte da percepção
do agente. A 2ª coluna descreve a ação. A 3ª e a 4ª colunas são associadas aos objetivos
energia e limpeza, respectivamente, duas funções escalares (avE e avL) para medir o
desempenho do agente no episódio. O projetista deve considerar este tipo de medida e
conceber o agente visando maximizar o desempenho.
PK
..., L, ...
..., L, ...
..., L, ...
..., S, ...
..., S, ...
..., S, ...

Tabela 1. Medida de avaliação desempenho
AK
avE(PK, AK)
avL(PK, AK)
Asp
-1.0
0.5
Dir, Esq, Ac, Ab
-2.0
1.0
N-op
0.0
-1.0
Asp
-1.0
2.0
Dir, Esq, Ac, Ab
-2.0
-1.0
N-op
0.0
-1.0

O problema de seleção de casos de teste para um agente racional foi formulado
como um problema de programação multiobjetivo (PMO). Seja:
 Agent: um programa agente racional a ser testado;
 Amb: um programa ambiente capaz de interagir com Agent;
 ProtocolInteração: uma descrição do protocolo de interação entre Agent e Amb;
 Ω: um conjunto de ambientes factível de instanciar Amb e testar Agent;
 P(Ω): subconjuntos de ambientes possíveis de serem descritos em Ω;
 CasosTEST  P(Ω): um subconjunto de casos de teste no conjunto P(Ω), onde:
 Casoi  CasosTEST: uma descrição específica de ambiente em CasosTEST;
 H(CasosTEST)  P((PxA)NInt): conjunto de histórias de comprimento NInt de
Agent em Amb considerando ProtocolInteração e todos os casos em CasosTEST tal
que i ϵ {1, ..., NCasos}, t ϵ {1, ..., NInt}:
 h(Casoi)  (PxA)NInt: história de comprimento NInt de Agent em Amb
correspondente ao Casoi  CasosTEST;
 Ept(h(Casoi))  PxA: episódio na interação t, t  NInt, da história de Agent em
Amb correspondente ao caso Casoi  CasosTEST;
 fad(H(CasosTEST)) = (f1(H(CasosTEST)), ..., fM(H(CasosTEST)))  RM:
um vetor de M funções objetivo (implícitas) na medida de avaliação de
desempenho formada pelo projetista (M ≥1), mede a adequação de Agent a Amb
considerando um conjunto de histórias H(CasosTEST), onde, m ϵ {1, ..., M}:
( (

∑

( (

mede a adequação de Agent a Amb, quanto a realização do objetivo m na medida
de avaliação, considerando as histórias em H(CasosTEST); e i ϵ {1, ..., NCasos}:
( (

∑

(

( (
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onde avm(Epp(h(Casoi))) é o valor de recompensa/penalização no objetivo m
atribuído pela avaliação do episódio p da história associada ao Casoi  CasosTEST;
 finad(H(CasosTEST)) = ( f1(H(CasosTEST)), ...,  fM(H(CasosTEST)))  RM:
um vetor de M objetivos associado ao vetor fad(H(CasosTEST)), mede a
inadequação de Agent a Amb considerando as histórias em H(CasosTEST).
Problema:
‘maximizar’ finad(H(CasosTEST))
s.a: CasosTEST ϵ P(Ω) e
H(CasosTEST) ϵ P((PxA)NInt)
A formulação do problema de seleção de casos de testes considera que, se o
programa agente for inadequado, as funções objetivo de inadequação, ou seja, as
funções objetivo na medida de avaliação modificadas pelo sinal de menos (–), serão
maximizadas. Dependendo dos objetivos no PMO, pode não existir um conjunto ótimo.
Neste caso, a tarefa consiste em encontrar um conjunto de casos satisfatório.
4.4. Agente de Resolução Problemas para a Seleção de Casos de Teste
Esta seção esboça um agente de resolução de problemas de seleção de casos de teste
para programas agentes racionais (Thestes). O programa emprega uma estratégia de
busca local, baseada em populações e orientada por uma função utilidade, para
encontrar conjuntos de casos de teste satisfatórios, ou seja, ambientes específicos nos
quais as histórias associadas de Agent em Amb têm baixo desempenho.
4.4.1. Estrutura do Programa Agente Thestes
A Figura 1 ilustra a estrutura do agente de resolução de problemas Thestes. Esta
estrutura consiste em uma adaptação da estrutura de programas agente orientados por
utilidade, especificada por [Russell e Norvig 2004], e da arquitetura abstrata do agente
com estado interno, especificada por [Wooldridge 2002].

Figura 1. Estrutura do programa agente Thestes

Considerando os subsistemas do agente Thestes, mais especificamente, o
subsistema de percepção, ver, mapeia as informações necessárias ao teste de Agent em
uma representação computacional, EstadoK, adequada ao processamento dos outros dois
subsistemas: (Agent, Amb, ParâmetrosBUSCA, ParâmetrosSimulação). O subsistema de
atualização de estado interno, próximo, armazena as informações em EstadoK, considera os
parâmetros em ParâmetrosSimulação e gera um conjunto inicial CasosTEST de maneira
aleatória: (CasosTEST, Agent, Amb, ParâmetrosBUSCA, ParâmetrosSimulação).
Finalmente, considerando o estado interno atualizado, a função ação de Thestes
inicia um processo de busca local visando encontrar uma ação satisfatória Ação K para
ser enviada ao projetista. Esta função utiliza informações a respeito de um modelo de
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transição de estados para gerar novos casos de teste a partir de CasosTEST, e o
protocolo de interação e a função utilidade para, respectivamente, obter as histórias
correspondentes aos casos de teste e avaliar o desempenho de Agent nestas histórias.
De posse das informações geradas pela função ação, Thestes envia ao projetista
quatro informações importantes em AçãoK: (1) o conjunto CasosTEST solução para o
problema de seleção e os melhores casos encontrados, (2) as histórias correspondentes
de Agent em Amb, (3) os valores de desempenho, considerando cada um dos objetivos,
e (4) outras informações relevantes para o diagnóstico de problemas em Agent.
4.4.2. Modelo de Transição
O modelo de transição indica a função que modifica os conjuntos de casos de teste,
considerando os casos de teste em uma solução corrente, Popt = CasosTEST, um
modelo de transição pré-definido e os valores de desempenho correspondentes, medidos
por uma função Utilidade para gerar novos casos de teste, Popt+1. O modelo de transição
genérico considera os NCasos em um conjunto Popt corrente e escolhe: (a) os casos de
teste que serão modificados, e (b) as mudanças que serão realizadas nestes casos.
Esta primeira concretização do modelo aplicou as principais noções presentes na
metaheurística baseada em populações Algoritmo Genético (GA). Da mesma maneira,
diversos modelos de transição podem ser concretizados considerando outras noções
presentes em outras metaheurísticas, principalmente aquelas baseadas em populações.
4.4.3. Mecanismo de Simulação de Interações Agent-Amb
Thestes conhece Agent e Amb, bem como o protocolo ProtocoloInteração. A função
ação considera estas informações e ParâmetrosSimulação no processo de tomada de
decisão. Assim, foi concebido um mecanismo de interação que, de acordo com
ProtocolInteração, simula as interações entre Agent e Amb, quando Amb é inicializado
com informações de um caso de teste (Casoi  CasosTEST) e anota os episódios
(Epp(h(Casoi))  PxA) da história (h(Casoi)  (PxA)NInt). A Figura 2 ilustra o
funcionamento deste mecanismo.

Figura 2. Simulação das interações Agent-Amb

O mecanismo alimenta Amb com informações em PAmb a respeito de um caso de
teste específico pertencente ao conjunto solução corrente CasosTEST. Ao perceber,
Amb armazena internamente essas informações e envia em AAmb as informações de seu
estado corrente. O mecanismo anota estas informações e as repassa para Agent, que
percebe em PAgent, processa-as e seleciona uma ação que é enviada em AAgent para o
mecanismo. Ao receber estas informações sobre ação, o mecanismo encerra a anotação
de um episódio da história, envia em PAmb as informações sobre ação para Amb e inicia
outro ciclo de interação, que deve ser repetido até a anotação de uma história completa.
4.4.4. Função Utilidade
Durante o processo de busca, na geração de novos casos de teste, a função Utilidade
permite que o agente obtenha medidas de desempenho considerando os casos de teste
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modificados pelo ModeloTransição. Estas medidas permitem que Thestes julgue os
casos de teste e selecione um subconjunto de NCasos que seja melhor que o anterior.
Assim, nesta primeira abordagem, supondo-se que a função Utilidade é
preferencialmente independente, ou seja, o grau de utilidade de um objetivo independe
dos valores assumidos pelos demais, foram incorporadas em Thestes duas formas
especiais de função Utilidade, ou seja, uma função aditiva:
(

( (

∑

(

( (

))

e outra no formato linear, onde wm  0, m = 1, ..., M.
(

( (

∑

( (

O problema de seleção de casos de teste foi reformulado como:
‘maximizar’ Utilidade(finad(H(CasosTEST)))
s.a: CasosTEST ϵ P(Ω) e
H(CasosTEST) ϵ P((PxA)NInt)
Ou seja, considerando que У = finad(P(Ω)) é a representação do mapeamento de
P(Ω) no espaço dos objetivos: У = {y ϵ RM| y = finad(H(CasosTEST))), CasosTEST ϵ
P(Ω) e H(CasosTEST) ϵ P((PxA)+)}; o problema pode ser estabelecido como:
‘maximizar’ Utilidade(y)
s.a: y  У

5. Avaliando o Agente Thestes
O estudo de caso a seguir ilustra o funcionamento e uma primeira avaliação do
esqueleto de Thestes, resolvendo um problema de seleção para testar um agente
aspirador de pó reativo simples com percepção local, que é avaliado em um ambiente
com várias salas considerando os atributos energia e limpeza, de acordo com a Tabela 1.
5.1. O Ambiente de Tarefa e o Agente em Teste
A tarefa de Thestes consiste em selecionar um conjunto de ambientes que sejam
satisfatórios para testar um programa agente reativo simples aspirador de pó, com regras
condição-ação. Um ambiente difere de outro quanto à localização e à quantidade de
salas sujas. Todo ambiente é parcialmente observável, ou seja, pressupõe-se que o
aspirador percebe o ambiente, mas sua função ver consegue mapear apenas o estado da
sala que o agente está. A Figura 3 mostra as regras condição-ação do Agent.
se estado da sala é S então retornar a ação Asp
senão retornar uma ação de movimento aleatória (Ac, Esq, Dir, Ab)
Figura 3. Regras condição-ação do Aspirador

5.2. Concretização de Thestes para o Problema
O esqueleto de Thestes pressupõe a existência de um conjunto CasosTEST corrente
contendo NCasos de teste, que é uma solução inicial gerada pela função próximo. A
função ação do agente considera quatro componentes principais: (1) um
ModeloTransição de estados que opera sobre CasosTEST para gerar novos conjuntos,
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(2) uma função utilidade para avaliar os conjuntos gerados, (3) uma estratégia para
selecionar entre os conjuntos avaliados um novo conjunto corrente mais útil, e (4) um
teste para o novo conjunto CasosTEST. Para os componentes (1), (3) e (4) o estudo
empregou noções dos algoritmos genéticos [Holland 1975]. Para o componente (2),
empregou uma função Utilidade no formato linear, conforme descrito na Seção 4.4.4.
No contexto do GA, CasosTEST, contendo as descrições de ambientes de tarefa
compostos de nxn salas, foi representado por uma população, onde cada indivíduo
codifica um ambiente e cada gene codifica o estado da sala, em termos de sujeira. O
ModeloTransição baseado em GA considera CasosTEST como uma população que está
apta a passar pelas etapas de seleção de pares (empregado o método da roleta),
cruzamento e mutação, que provocam a evolução e que permitem à função ação realizar
simulações, avaliar a utilidade dos indivíduos e compor uma nova população melhor.
Visando prevenir a perda do melhor caso de teste encontrado em uma geração anterior,
nos experimentos empregou-se elitismo nas modificações do conjunto CasosTEST.
5.3. Experimento com o Agente Thestes
Esta seção apresenta um experimento realizado com Thestes. ParâmetrosBUSCA
descrevem o tamanho (n2) e a quantidade (NCasos) de ambientes em CasosTEST, a taxa de
mutação (Mut), o número máximo de execuções (Kmáx), e o valor de utilidade máxima que
pode ser alcançada por uma história (Umáx). As informações sobre Kmáx e Umáx definem
a condição de parada no mecanismo de teste. As informações em ParâmetrosSimulação
descrevem o número máximo de interações entre Agent e Amb em qualquer simulação
(Nint), ou seja, o número máximo de episódios em cada história, e o número de simulações
realizadas em um mesmo ambiente (Ns). A Tabela 2 apresenta estas informações.
Tabela 2. Informações em ParâmetrosBUSCA e ParâmetrosSimulação
NCasos
10

ParâmetrosBusca
n2
Mut
Kmáx
25
3
30

Umáx
100000

ParâmetrosSimulação
Nint
Ns
100
5

O número máximo de interações (Imáx) de Agent com Amb, a serem simuladas
em cada um dos 10 casos (NCasos) na população, é 100. O valor de utilidade máxima
(Umáx) é alto, significando que a condição de parada no mecanismo de teste da estratégia
de busca é definida considerando a realização de 30 ciclos de execuções da função ação
(Kmáx). Para cada caso de teste na população foram realizadas cinco simulações (Ns). A
Figura 4 apresenta a função Utilidade no formato linear com pesos iguais para limpeza e
energia, respectivamente, na medida de avaliação, ou seja, wL = wE = 0,5.

Figura 4. Valores de utilidade de 10 casos CasosTEST em 30 gerações

Os pontos não lineares representam os casos de teste em CasosTEST em cada
geração. Os pontos lineares identificam o melhor caso de teste na geração. Da geração
15 em diante, estes pontos não sofrem variação e, como se aplica o elitismo, servem
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como referencial para os casos em CasosTEST na geração. Conforme pode ser
percebido, o melhor caso foi obtido na 14ª geração, ou seja, com valor de utilidade igual
a 40,8. A Figura 5 apresenta os valores das funções de inadequação de limpeza e
energia associados aos 10 casos de teste em CasosTEST nas 30 gerações.

Figura 5. Valores de Inadequação de Limpeza e Energia dos 300 casos

As regras condição-ação no agente aspirador Agent foram concebidas
considerando a medida de avaliação na Tabela 1. A função ação de Thestes buscou
selecionar os casos em cada geração na qual o agente menos limpou e mais gastou
energia. A Figura 6 destaca os casos em cada geração e os valores de inadequação de
limpeza em (a) e os valores de inadequação de energia em (b).

(a)

(b)

Figura 6. Valores de Inadequação de Limpeza (a) e Energia (b)

Vale ressaltar, apesar dos dois objetivos na medida de avaliação de desempenho
terem o mesmo valor de importância (wL = wE = 0.5), a abordagem privilegiou os casos
nos quais Agent teve um comportamento mais inadequado no consumo de energia,
conforme indicado em (b). Isto se justifica, pois a medida de avaliação de desempenho
pontua negativamente a energia em todos os episódios para Agent e positivamente a
limpeza. Assim, conforme (a) e (b), o desempenho de energia do Agent é mais
inadequado que o de limpeza. A Tabela 3 ilustra cinco episódios de uma simulação da
interação de Agent em Amb, no ambiente que obteve melhor valor médio de utilidade.
Tabela 3. História parcial de Agent em Amb
K
1
2
3
4
5

PK
..., L, ...
..., S, ...
..., L, ...
..., L, ...
..., L, ...

– avE(PK, AK)
2.0
1.0
2.0
2.0
2.0

AK
Ab
Asp
Dir
Dir
Ac

– avL(PK, AK)
-1.0
-2.0
-1.0
-1.0
-1.0

O ambiente de tarefa selecionado foi constituído de 25 salas com a seguinte
configuração: [[L, S, L, L, S], [S, L, L, L, L], [S, S, S, S, L], [L, L, L, S, S], [L, S, S, S,
S]]. O valor de utilidade foi U = 40.8 e os valores de inadequação: –fL = –109.2 e –fE =
190.8. Os demais episódios da história de Agent em Amb seguem o mesmo padrão.
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Conforme esperado, o agente aspirador é mais adequado ao ambiente considerando o
critério de limpeza que o critério de energia. Uma análise breve das regras condiçãoação do aspirador de pó confirmará esta proposição. Visto que o aspirador foi concebido
como um agente reativo simples, pouco pode ser feito para melhorar seu desempenho,
sendo necessário estender sua estrutura para acomodar um estado interno.

6. Considerações Finais
Considerando que o agente racional deve ser capaz de realizar seus objetivos, testes
adequados devem ser desenvolvidos para avaliar as ações e os planos executados pelo
agente na realização destes objetivos. Para a realização dos testes em agentes racionais é
necessário que técnicas que tratem da natureza peculiar do agente sejam aplicadas.
A abordagem considera que no caso dos agentes racionais, em que a medida de
avaliação de desempenho é estabelecida pelo projetista, envolve vários objetivos e estes
objetivos podem ser conflitantes. Na abordagem proposta, o resultado dos testes deve
indicar o desempenho médio do agente e, principalmente, os objetivos que não estão
sendo satisfeitos, além de informações sobre as histórias do agente, que sejam úteis para
o projetista identificar em cada episódio das histórias, os comportamentos que precisam
ser melhorados e as mudanças necessárias para que o agente melhore suas habilidades.
Como trabalho futuro, sugere-se, um estudo de caso com os agentes racionais
reativo baseado em modelos, baseados em objetivos e baseados em utilidade, além da
concepção de uma estratégia de teste capaz de testar, através de agentes racionais, a
interação entre os agentes em sistemas multi-agentes.
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Resumo. O presente trabalho descreve a utilização de técnicas de Inteligência
Artificial visando à resolução de alguns problemas encontrados no processo
de negociação Continuous Double Auction (CDA). Utilizou-se um controlador
Fuzzy para resolver o problema de determinação dos lances. Para selecionar
quais leilões participar foi utilizado um Algoritmo Genético Multi-Objetivo. E,
para prover uma estimativa mais apurada dos valores de transação dos lances
utilizou-se uma Rede Neural Artificial. Por fim, para mensurar a eficiência da
abordagem, um agente de software autônomo foi implementado e avaliado em
um ambiente simulado de negociação CDA. Para tal, utilizou-se uma versão
modificada do ambiente Trading Agent Competition (TAC) Classic.

1. Introdução
Entende-se por e-commerce, ou comércio eletrônico, qualquer ambiente de negociação
onde os participantes interagem eletronicamente, utilizando-se das tecnologias da
informação e comunicação para condução do processo de negociação comercial.
Segundo Vytelingum (2006), os leilões Duplos, também conhecidos como Continuous
Double Auction (CDA), são amplamente utilizados por instituições especializadas em
compra e venda de títulos e mercadorias, mercado de câmbio internacional e a bolsa de
valores. A bolsa de valores New York Stock Exchange (NYSE), por exemplo,
movimenta cerca de 12,4 trilhões de dólares em transações anualmente.
Vytelingum (2006) fez um apanhado sobre os principais aspectos
comportamentais e estruturais do CDA. Outras abordagens baseadas em estudos
estatísticos também são utilizadas para resolver problemas encontrados em ambientes de
negociação CDA, como, por exemplo, as cadeias de Markov [Park et al. 2004].
Também são utilizadas abordagens baseadas em Inteligência Artificial, como lógica
Fuzzy [Gupta et al. 2007] [He et al. 2003] e Redes Neurais Artificiais [Ko e Li 2008].
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O objetivo deste trabalho é descrever como algumas técnicas de Inteligência
Artificial, aqui empregadas, podem ser utilizadas no apoio ao processo de negociação
em leilões simultâneos do tipo CDA. Haja vista a complexidade das tarefas de
negociação, bem como a dificuldade em expressar as preferências de um especialista
humano através de uma entidade de negociação autônoma, como um agente. Na seção
2, ilustram-se as técnicas empregadas: para apoiar o processo de decisão de quando e
por quanto efetuar um lance, foi utilizada Lógica Fuzzy [Zadeh 1965]; para que o agente
seja competitivo, o valor de incremento ou decremento do lance deve ser calculado
tomando como base uma estimativa do preço de transação do leilão analisado, para
cálculo desta estimativa foi utilizada uma Rede Neural Artificial; e, para apoiar o
processo de seleção da combinação de itens mais rentáveis e de participação na
negociação dos mesmos foi utilizado um Algoritmo Genético Multi-Objetivo. A seção 3
apresenta os principais resultados encontrados; já na seção 4 são levantadas as
conclusões e trabalhos futuros.

2. Abordagem Proposta
Esta seção descreve cada uma das técnicas de Inteligência Artificial empregadas neste
trabalho, bem como os detalhes de combinação das mesmas. Para o melhor
entendimento de cada técnica, é interessante conhecer a arquitetura do agente
implementado, conforme descrito a seguir.
2.1. Arquitetura do Agente
A Figura 1 ilustra os principais componentes do agente Laconibot, bem como as
informações que são processadas. Foi utilizada uma Base de Conhecimento
Compartilhada, que funciona como uma memória blackboard, permitindo guardar tanto
o estado externo do ambiente, quanto o estado interno do agente. Nela, são mantidas as
informações de: valores das cotações atualizados e outros parâmetros utilizados nas
estratégias de negociação (definida pelo Componente Negociador, na figura ilustrada
pela Estratégia de Entretenimento); o retorno da solução de seleção dos bens a negociar,
apresentada pelo Componente Alocador; e, a estimativa de preço calculada pelo
Componete Previsor.

Figura 1. Arquitetura do Agente.

Uma observação importante, diz respeito à interação com o ambiente. O TAC
Classic é um dos torneios criados e disponibilizados pelo fórum TAC [SICS 2013].
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Nele, os agentes desempenham o papel de agências de viagens cujo objetivo é formar
pacotes de viagens de acordo com sua carteira de clientes. Para isso, os agentes devem
comprar bens de viagens (passagens aéreas, diárias em hotéis e ingressos de
entretenimento). Cada bem é negociado em leilões de determinado tipo, que ocorrem
simultaneamente, de forma separada. Por exemplo, ingressos de entretenimento são
negociados em leilões separados, simultâneos e do tipo CDA. Para efeito de
simplificação, neste trabalho foi analisada apenas a estratégia de Entretenimento, pois
os bens negociados nesta estratégia são os únicos que se utilizam do modelo CDA.
2.2. Lógica do Componente Negociador
Um dos grandes problemas encontrados na automatização das tarefas de negociação em
CDA diz respeito a quando enviar um lance e por qual valor. Tal problema influencia
bastante no desempenho da negociação. Por exemplo, anunciar um lance de venda para
um bem, no momento em que seu preço de cotação está desvalorizado pode remeter a
uma venda com pouca rentabilidade. Outra situação remete ao problema de incremento
ou decremento do lance, como: dado um lance de compra que não gerou uma transação,
qual deve ser o valor de incremento ou decremento do lance para que seja concretizada
a transação com a maior rentabilidade possível? E como saber se o bem está ou não
desvalorizado?
He et al. (2003) fizeram uso de um controlador Fuzzy para automatizar o
processo de negociação em um ambiente de negociação CDA. Os autores levantaram
um conjunto de regras nebulosas e utilizaram o mecanismo de inferência Sugeno para
elaborar uma estratégia para a tomada de decisão durante a negociação em CDA,
denominada FL-Strategy. Basicamente, tal estratégia pode ser vista como um
controlador Fuzzy, que recebe como entrada os preços das cotações de compra e venda
do bem negociado, além de um preço de referência (detalhado a seguir). E como saída,
o controlador decide a viabilidade em efetuar ou ajustar um lance, de compra ou venda,
baseado no seu conjunto de regras nebulosas, e no seu mecanismo de inferência.
O preço de referência 𝑃𝑟 é o valor da mediana no conjunto ordenado 𝐻 =
𝑝(1) , 𝑝(2) , … , 𝑝(𝑛) , onde 𝑛 é a quantidade de transações salvas como histórico e 𝑝(𝑖) é o
preço da i-ésima transação em um CDA passado. A relação entre 𝑃𝑟 , 𝑎0 (cotação de
venda) e 𝑏0 (cotação de compra) remete a três situações: (i) 𝑃𝑟 ≤ 𝑏0 < 𝑎0 ; (ii) 𝑏0 <
𝑎0 ≤ 𝑃𝑟 ; e (iii) 𝑏0 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 𝑎0 .
Nos casos (i) e (ii), não é necessário executar muitos cálculos. Por exemplo, se o
agente está atuando como um comprador, o bem analisado é comprado pelo valor 𝑎0
quando a cotação recai sobre o caso (ii), e a cotação satisfaz a regra Muito Menor
(Figura 2(a)); caso contrário, um novo lance é enviado com o valor (𝑏0 + 𝛽𝑏,1 , 𝜃, 𝜒).
𝛽𝑏,1 𝛽𝑏,2 𝐴1 𝐴2 𝑃1 𝑃2 𝛾𝑏,1 𝛾𝑏,2 𝐴1 𝑏0 ≥ 𝛾𝑏,1 𝑏0 𝑃𝑟 𝐴2 𝑏0 ≥ 𝛾𝑏,2 𝑏0
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Figura 2. Representação dos termos linguísticos Muito Menor e Muito Maior; e Conjutos
Nebulosos. Adaptado de: He et al (2003).

No caso (i), ignora-se o lance se a cotação satisfaz a regra Muito Maior (Figura
2(b)); e, caso contrário, o lance de compra é atualizado com um novo valor,
incrementado de é (𝑏0 + 𝛽𝑏,2 , 𝜃, 𝜒).
Os valores 𝛽𝑏,1 e 𝛽𝑏,2 definem quanto deverá ser o acréscimo em cada caso (em
geral, maior no primeiro e menor no segundo). Os termos linguísticos Muito Menor e
Muito Maior são representados por conjuntos Fuzzy 𝐴1 e 𝐴2 , cujas funções de
pertinência são ilustradas na Figura 2(c). Os parâmetros 𝑃1 e 𝑃2 são decididos pela
experiência e intuição humana de acordo com o intervalo de valor e avaliação do item.
Por fim, os valores 𝛾𝑏,1 e 𝛾𝑏,2 indicam que quando 𝐴1 𝑏0 ≥ 𝛾𝑏,1 , 𝑏0 será considerado
Muito Menor que 𝑃𝑟 ; e que quando 𝐴2 𝑏0 ≥ 𝛾𝑏,2 , 𝑏0 será considerado Muito Maior.
Já o caso (iii) recai em um conjunto de regras que faz uso do mecanismo de
inferência Sugeno ou Mandami que irá estimar um valor para 𝑧 com o novo lance:
SE (𝑎0 está distante OU médio a 𝑃𝑟 ) E (𝑏0 está distante de 𝑃𝑟 )
ENTÃO novo lance é (𝑏0 + 𝜆𝑏,1 , 𝜃, 𝜒)
SE (𝑎0 está distante OU médio a 𝑃𝑟 ) E (𝑏0 está médio a 𝑃𝑟 )
ENTÃO novo lance é (𝑏0 + 𝜆𝑏,2 , 𝜃, 𝜒)
SE (𝑎0 está distante OU médio a 𝑃𝑟 ) E (𝑏0 está próximo de 𝑃𝑟 )
ENTÃO novo lance é (𝑏0 + 𝜆𝑏,3 , 𝜃, 𝜒)
SE (𝑎0 está próximo de 𝑃𝑟 )
ENTÃO novo lance é (𝑃𝑟 − 𝜆𝑏,4 , 𝜃, 𝜒)

Por exemplo, estando 𝑎0 e 𝑏0 distantes de 𝑃𝑟 , é possível elevar o preço de
compra, contudo se 𝑎0 estiver distante de 𝑃𝑟 , e 𝑏0 estiver próximo, deve-se decrementar
o preço de compra, evitando que o mesmo ultrapasse o preço de referência. A
proximidade entre 𝑃𝑟 , 𝑎0 e 𝑏0 é medida com o uso das variáveis linguísticas Fuzzy:
Próximo, Médio e Distante (Figura 2(c)).
Antes de retornar o valor calculado pela estratégia, o novo lance passa por mais
um crivo, ou seja, busca-se o melhor valor no conjunto decisão DSb , onde 𝐷𝑆𝑏 =
𝑏 𝑏0 < 𝑏 ≤ min 𝑎0 , 𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑚 𝑒 𝑧𝑏 𝑏 ≥ 𝜋𝑏 ; 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑚 é o valor que o item avaliado pelo
agente; e 𝜋𝑏 é o grau mínimo com que b participa de 𝑧𝑏 , de acordo com:
𝑎0
𝑠𝑒 𝑎0 ∈ 𝐷𝑆𝑏 ,
𝐿𝑎𝑛𝑐𝑒 = arg max {𝑧𝑏 (𝑏)}
𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜.
𝑏∈𝐷𝑆𝑏

A estratégia do agente sob o ponto de vista de venda é análoga àquela adotada na
compra, com algumas pequenas alterações em suas regras. Oliveira (2008) implementou
o agente DealerBot, utilizando uma adaptação da abordagem descrita por He et al.
(2003) para o processo de negociação CDA do TAC, com o objetivo de participar de
múltiplos leilões CDA. Ele ainda realizou um estudo comparativo entre os mecanismos
de inferência Sugeno e Mandami, utilizados no controlador nebuloso do agente.
Entretanto, não foi utilizado nenhum mecanismo de seleção para a escolha de qual leilão
CDA participar, o que fazia com que o agente participasse de todos os 12 leilões,
inclusive, os que ele não tinha interesse. E, no presente trabalho, o agente DealerBot
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com controlador Sugeno1, foi utilizado como agente controle nas avaliações das outras
abordagens. Ele é um agente com a mesma estratégia de negociação do Laconibot,
contudo, sem as estratégias do Componente Previsor e do Componente Alocador.
2.3. Lógica do Componente Previsor
Na estratégia de negociação apresentada, o preço de referência serve para apoiar a
tomada de decisão do negociador, fornecendo um valor referencial, para calcular o
desvio do preço da cotação em relação ao valor de transação do item. Desta forma,
quanto mais apurada for a estimativa do valor de transação, mais apurada será a tomada
de decisão do controlador.
Redes Neurais Artificiais, ou RNA, são bastante empregadas na concepção de
modelos de previsão baseada em séries temporais. Tais modelos influenciaram a
concepção do componente Previsor do agente LaconiBot (nome usado para diferenciar
do agente controle, DealerBot), para prever o preço de transação em leilões CDA;
considerando dados históricos dos leilões em que o agente participou ou de leilões que
ocorreram em competições passadas, com outros agentes.
A implementação de uma RNA envolve vários passos, que vão desde a escolha
da topologia da rede até a obtenção do conjunto de variáveis significativas para a
resolução do problema, além do pré-processamento dos dados, bem como o processo de
treinamento e validação. Não existe um método considerado padrão para a
implementação de uma RNA, portanto, todos os passos utilizados para a implementação
da RNA deste trabalho são detalhados em [Feitosa et al. 2012] e resumidos a seguir.
Na primeira etapa do desenvolvimento do Previsor, fez-se opção pela Rede
Neural Perceptron Multi-Camadas (MLP) com algoritmo de aprendizagem Backpropagation. Para implementação da RNA foi utilizado o framework Joone (Java Object
Oriented Neural Engine)2, que foi escolhido por uma série de razões, como: é escrito na
linguagem de programação Java; distribuído sob a licença LGPL; possuir boa
documentação; e, aprovação da comunidade acadêmica [Malcangi e Frontini 2009].
A topologia da RNA utilizada neste trabalho é composta por três camadas
neurais, a primeira camada formada por três neurônios, a camada interna com quatro
neurônios apresentando um bom nível de generalização, e, por fim, a camada de saída
com apenas um neurônio para representar o valor de saída da rede.
Optou-se pelo aprendizado supervisionado da RNA, o que necessitou um
conjunto de treinamento capaz de representar tanto a informação passada como entrada
para a rede neural, quanto à informação esperada na saída. O TAC fornece uma
infraestrutura de software completa para o desenvolvimento, execução e análise do
desempenho de agentes. Desta forma, utilizou-se o servidor TAC e alguns agentes
disponibilizados no site do TAC para a geração dos dados que iriam compor o conjunto
de dados de treinamento. Assim, foi possível abstrair as informações mais relevantes
para compor os atributos da base de dados de treinamento da RNA. Selecionou-se como
entrada: o preço de cotação de compra do bem; o preço de cotação de venda do bem; o
tempo decorrido de jogo; e, como saída: o valor de transação.
1

Optou-se pelo controlador Sugeno, devido a uma leve superioridade em comparação com Mamdani,
conforme apresentado em Oliveira (2008).
2

Disponível em <www.jooneworld.com>
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Segundo Witten et al. (2005), o procedimento de validação cruzada, ou crossvalidation, considera a troca de papéis entre os conjuntos de exemplos de treinamento e
de testes. Durante a separação das partes de treinamento e testes deve ser assegurado
que cada parte contenha uma correta proporção de dados de mesma classe do conjunto
total. No presente trabalho, a separação do conjunto de exemplos foi feita em 10 partes
ou instâncias. Após a separação 90% dos dados, ou 9/10 das partes foram utilizadas
para treinamento e o restante, 10%, para testes. Esse conjunto de técnicas utilizadas para
o treinamento e teste da rede neural é similar à técnica de validação cruzada
estratificada n-fold [Witten et al., 2005], nesse caso 10-fold.
Com a utilização da estratégia de validação cruzada 10-fold, 1450 exemplos do
conjunto de exemplos foram subdivididos em 10 instâncias de 145 exemplos. De modo
a garantir a presença de todos os momentos da negociação em cada uma das instâncias,
o conjunto de exemplos é ordenado e depois é feita a divisão. A divisão é feita de modo
a distribuir as linhas sequencialmente para cada uma das instâncias, logo, o conjunto
ordenado é percorrido de cima a baixo e cada exemplo lido é extraído para uma parte.
Este processo resulta em instâncias ordenadas e divididas de forma igualitária.
Seguindo a metodologia, as 10 partes de exemplos são agrupadas em 10 novos
conjuntos de 1305 padrões (90%) para o treinamento, e um padrão restante (10%) para
testes. São executadas 10 baterias de treinamentos e ao fim de cada uma é executado um
teste. Em cada etapa o treinamento foi executado com um total de 10000 épocas. A cada
1000 épocas os valores dentro de cada conjunto são recolocados de forma aleatória
visando uma maior generalização no treinamento da rede.
A RNA foi treinada de acordo com a metodologia 10-fold, portanto 10 valores
de erros foram gerados, um para cada fold. A cada treinamento da rede é gerada uma
estimativa de erro, ou RMSE global, e é necessário calcular a média dos valores de
RMSE gerado. O RMSE para cada etapa é calculado de acordo com a seguinte equação:
𝑅𝑀𝑆𝐸 =

𝑎𝑘
𝑁
𝑘=1(

− 𝑦𝑘 2
𝑎𝑘 )
𝑁

onde N é o número de padrões, ak representa o valor real , e yk representa o valor previsto.
Contudo, apenas o RMSE não é suficiente para validar do treinamento de uma RNA.
Utilizamos assim uma outra métrica, chamada matriz de confusão. Com ela podemos
identificar a quantidade de amostras classificadas corretamente para cada classe de
dados, medindo a eficiência do processo analisado. Na construção da matriz-confusão
foram adotados os intervalos percentuais de 0.26 a 0.30, 0.31 a 0.35, sucessivamente até
0.56 a 0.60. Tais intervalos equivalem aos valores de transação já normalizados.
Tabela 1. Matriz-Confusão de teste da rede com porcentagem de acertos.
[0.26-0.30]

[0.31-0.35]

[0.36-0.40]

[0.41-0.45]

[0.46-0.50]

[0.51-0.55]

[0.56-0.60]

[0.26-0.30]

64.15%

5.71%

0.00%

0.26%

0.00%

2.33%

0.00%

[0.31-0.35]

29.25%

43.33%

14.35%

2.07%

1.76%

2.33%

0.00%

[0.36-0.40]

3.77%

43.81%

63.43%

19.69%

12.78%

18.60%

13.64%

[0.41-0.45]

1.89%

7.14%

22.22%

77.72%

24.23%

25.58%

31.82%

[0.46-0.50]

0.94%

0.00%

0.00%

0.26%

61.23%

13.95%

9.09%

[0.51-0.55]

0.08%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

34.88%

22.73%

[0.56-0.60]

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

2.33%

22.73%
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Nesta matriz, os valores verticais representam os dados reais esperados e os
valores horizontais, os dados estimados pela rede. Por exemplo, analisando a Tabela 1,
no intervalo de 0.41 a 0.45, a RNA treinada obteve um percentual de acerto de 77.72%
do total de previsões para aquele intervalo.
2.4. Lógica do Componente Alocador
O problema de seleção dos leilões que um agente deve participar consiste na escolha
dos bens que devem ser negociados (comprados ou vendidos) com o objetivo de
maximizar o lucro do agente. Sem uma estratégia de seleção de leilões, seria necessário
analisar a evolução da cotação para todos os leilões, inclusive para aqueles que não
remeteria a um aumento no lucro do agente. No caso do DealerBot, bastava a cotação de
um bem satisfizer as condições das regras nebulosas, para o bem ser imediatamente
comprado ou vendido, mesmo que isso não fosse vantajoso.
Com a utilização da estratégia de seleção, o agente irá efetuar lances apenas nos
leilões que ele espera incrementar seu lucro. Além disso, em um cenário real, como em
mercados onde existem muitos bens, não é viável para um participante de CDA efetuar
lances em todos os bens disponíveis. A seleção dos melhores leilões vai depender de
uma função que associe um valor de utilidade a cada leilão no conjunto de leilões
factíveis, definido pelas restrições que têm origem nos preços de cotação atuais nos
leilões, nos requisitos dos clientes e nos recursos que estão disponíveis para o agente.
Mais especificamente, a seleção dos leilões que o agente espera que sejam rentáveis, vai
depender da formulação do problema de seleção como um problema de otimização e da
estratégia de busca empregada para resolvê-lo. Em, [Feitosa et al. 2010] são ilustrados
os detalhes que focam a especificação destes dois aspectos; conforme resumido a seguir.
No que diz respeito à formulação da função utilidade, o modelo considera três
objetivos, que podem conflitar entre si: Ganhok, Inventário e Despesa Operacionalk.
O primeiro objetivo, Ganhok, representa o dinheiro ganho pelo agente devido à
alocação do ingresso 𝐥𝐤𝐢𝐣 para um cliente Ck da sua carteira. O segundo objetivo é o
Inventário, que representa a estimativa do dinheiro retido nas mãos do agente devido
aos ingressos ij não alocados aos clientes. O terceiro objetivo é a Despesa
Operacionalk, que representa a estimativa do dinheiro que o agente gastará para
comprar ingressos para o cliente Ck. Assim, o problema de otimização multi-objetivo
foi formulado da seguinte maneira: maximizar 𝟖𝐤=𝟏 𝐆𝐚𝐧𝐡𝐨𝐤 ; minimizar 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭á𝐫𝐢𝐨;
e, minimizar 𝟖𝐤=𝟏 𝐃𝐞𝐬𝐩𝐞𝐬𝐚 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐤 . Sujeito a uma série de restrições
detalhadas em [Feitosa et al. 2010].
Para resolver o problema de otimização formulado no Alocador, foi empregada
uma abordagem fundamentada em uma meta-heurística evolucionária, isto é, um
algoritmo genético. Utilizamos o Nondominated Sorting Genetic Algorithm II [Deb et
al. 2002] devido a sua facilidade de utilização; sua simplicidade na representação das
soluções; e a qualidade das soluções geradas. Cada solução (gene) foi codificada um
vetor ordenado, onde um conjunto de quatro alelos representa um cliente, e cada alelo
representa um possível dia de viagem para o cliente. Cada alelo pode assumir um valor
no intervalo de inteiros entre 0 e 3: 0 se não for alocado ingresso; 1 se for alocado 1
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ingresso do tipo AW3 no dia dado pela posição do alelo; 2 se for alocado 1 ingresso do
tipo AP; e 3 caso seja alocado 1 ingresso do tipo MU.
Os valores assumidos pelos alelos equivalem ao valor do índice j, da estrutura de
três dimensões lijk, descrita na formalização do problema. Ou seja, quando lijk é igual a
0, o alelo de posição 𝐢 + 𝐤 − 1 × 4 recebe o valor 0; e, quando lijk é igual a 1, o
alelo de posição 𝐢 + 𝐤 − 1 × 4 recebe o valor de j.
A Figura 4 ilustra parte de um gene utilizado neste trabalho. Nele o cliente C1
chega à cidade no dia 1 e retorna no dia 4, portanto são alocados ingressos do tipo 1 e
tipo 2 para os dias 1 a 3, respectivamente. Já o cliente C2 permanece os 5 dias na
cidade, mas como cada cliente não pode possuir mais de um ingresso de cada tipo, não
foi alocado nenhum ingresso no dia 3. E o cliente C8 chega no dia 2 e retorna no dia 5,
contudo, não foi alocado nenhum ingresso no dia 2 para o cliente C8.

Figura 4. Exemplo de gene de uma solução válida.

As operações de mutação e reprodução podem ser executadas de uma maneira
simples pelo algoritmo genético utilizado. A mutação troca os valores de um alelo
qualquer por outro valor dentro dos possíveis [0..3], respeitando as restrições; e, a
reprodução se faz através de operações simples que dividem os genes em dois pedaços e
os combinam em ordem aleatória.

3. Análise dos Resultados
A Tabela 2 e o gráfico da Figura 5(a) ilustram o desempenho do agente de controle
DealerBot. Percebe-se que o agente obteve uma média de pontos igual a 9339,55,
85,96% sobre o percentual do ótimo. A média de pontos do 1º colocado foi 9474,87 e a
diferença de pontos entre o agente e o 1º colocado foi de 135,32 pontos, ou seja,1,43%.
Tabela 2. Pontuação e classificação do agente DealerBot.
Posição

10 jogos

20 jogos

40 jogos

Agente

Pontuação

Agente

Pontuação

Agente

Pontuação

1

DealerBot

9347.63

Mertacor

9518.15

Mertacor

9558.85

2

Mertacor

9316.15

SICS02

9368.68

DealerBot

9345.54

3

UTTA06

9234.74

DealerBot

9325.48

UTTA06

9237.42

4

SICS02

9169.22

DummyAgent

9255.28

DummyAgent

9205.06

5

DummyAgent

9143.40

UTTA06

9128.85

SICS02

9189.23

Através do gráfico da Figura 5(a), é possível ver que o agente campeão
(Mertacor) consegue manter a constância de um alto percentual sobre o ótimo dos
pontos. O que reflete diretamente sobre sua pontuação, mostrando que sua estratégia de
lucro em longo prazo garante o melhor desempenho quando comparado com os demais.
3

No TAC Classic, existem três tipos de ingressos de entretenimento que estão disponíveis para quatro
dias: Luta de Crocodilos (𝐴𝑊), Parque de Diversão (𝐴𝑃) e Museu (𝑀𝑈). No total, 8 agentes negociam 12
ingressos em leilões CDA, distribuindo-os obedecendo um dado conjunto de restrições (ver [SICS 2013]).
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Apesar de o agente DealerBot obter uma boa pontuação nos 10 primeiros jogos,
chegando a superar o Mertacor, seu rendimento com relação ao percentual do ótimo não
segue uma constância e não chega a ser tal alto quanto o do Mertacor.

Figura 5. Percentual do valor ótimo.

Analisando a Tabela 3 e o gráfico da Figura 5(b) percebe-se que o agente
LaconiBot obteve uma média de pontos igual a 9389,69 e média de 84,19% sobre o
percentual do ótimo. A média de pontos do 1º colocado foi 9489,56 com diferença de
pontos entre o agente e o 1º colocado de 99,87 pontos, ou 1,05%.
Tabela 3. Pontuação e classificação da simulação LaconiBot completo.
Posição

10 jogos

20 jogos

40 jogos

Agente

Pontuação

Agente

Pontuação

Agente

Pontuação

1

Mertacor

9445.03

Mertacor

9539.59

Mertacor

9484.06

2

LaconiBot

9417.63

LaconiBot

9371.73

LaconiBot

9379.72

3

UTTA06

9324.26

UTTA06

9235.29

UTTA06

9274.00

4

DummyAgent

9260.46

SICS02

9198.99

SICS02

9230.51

5

SICS02

9245.65

DummyAgent

9191.72

DummyAgent

9198.55

Analisando o gráfico da Figura 5(b), também, percebe-se a semelhança na curva
do percentual do ótimo, quando comparados os agentes LaconiBot e Mertacor. Já o
desempenho na pontuação do LaconiBot ficou superior ao do agente controle,
DealerBot. Pode-se explicar tal situação uma vez que o LaconiBot estava participando
somente dos leilões sobre os itens que ele tinha interesse em comprar ou vender; através
do retorno do componente Alocador. Além disso, os lances enviados remetiam a uma
estratégia um pouco mais agressiva, pois o retorno da RNA é mais precisa que a
mediana de preços ordenados utilizada pelo DealerBot.

4. Conclusões e Trabalhos Futuros
As pesquisas em comércio eletrônico, agentes negociadores e estratégias para
negociação em CDA têm sido impulsionadas por pesquisadores no mundo inteiro,
gerando uma série de trabalhos que fazem uso das mais variadas técnicas estatísticas e
de inteligência artificial.
Através da análise dos resultados constatou-se que a utilização das técnicas
descritas neste trabalho proporcionaram um melhor desempenho do agente LaconiBot,
quando comparado com o agente controle, o DealerBot implementado por Oliveira
(2008). Apesar de permanecer na segunda colocação, o LaconiBot obteve um acréscimo
tanto do percentual do ótimo quanto na média de pontos, e diminuiu a diferença da
média de pontos para o agente campeão.
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Como trabalho futuro é possível que algumas modificações nos parâmetros do
agente remetam a melhorias no seu desempenho, pois muitos dos parâmetros das
estratégias apresentadas necessitam que seus valores sejam determinados pela intuição
humana. Assim, um modelo de adaptação automatizado, baseado no número de leilões
selecionados pelo algoritmo genético, por exemplo, poderia alterar os parâmetros do
controlador nebuloso fazendo com que o agente se torne ou mais ou menos agressivo no
cálculo de novos lances. Já, com relação a RNA, poderia ser realizada uma análise mais
aprofundada do efeito da modificação da topologia da rede, ou mesmo a implementação
de outros modelos de RNA.
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