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SMA vs. IAD
● Sistemas Multiagentes (SMA)

– Uma sociedade de agentes onde os agentes podem se 
comunicar para colaborar ou competir para alcançar seus 
objetivos.

● Inteligência Artificial Distribuída (IAD)
– Tenta dividir o problema em problemas pequenos e mais 

simples. A resolução dos pequenos problemas resolve o 
problema maior.



  

Agentes
● Características:

– é uma entidade real ou virtual
– que está inserida em um ambiente
– que pode perceber o seu ambiente
– que pode agir no ambiente
– que pode se comunicar com outros agentes
– que tem um comportamento autônomo, 

consequência
– de suas observações, de seu conhecimento 

e de suas
– interações com os outros agentes

● Outras características 
possíveis:
– Continuidade temporal
– Mobilidade
– Benevolência
– Aprendizagem
– Cooperação
– Veracidade



  

Exemplos de Agentes
● Jogos de computador
● Interpretação de linguagem natural
● Simulação
● Assistentes pessoais
● Comércio eletrônico
● Tutores inteligentes
● Controle de redes de energia elétrica



  

Sistemas Multiagentes
● Um conjunto de agentes que interagem em um ambiente comum
● Características básicas de uma sociedade MAS:

– Cooperação em ambiente aberto onde cada agente tem autonomia e pode, 
eventualmente, participar na resolução de um dado problema.

– Um agente pode solucionar sozinho o problema.
– Podem competir entre si por recursos, tendo que lidar com conflitos e cooperar suas 

atividades para aumentar a eficiência na solução do problema.
– Cada agente tem informação incompleta – apenas uma visão parcial do mundo/ambiente.
– Não há, por definição, um ambiente global de controle (controle descentralizado).
– O processamento é assíncrono.



  

Comunicação – KQML
● KQML, (Knowledge Query and Manipulation Language)
● Linguagem e protocolo de comunicação entre agentes e sistemas baseados em conhecimento.
● Concebida como um formato de mensagem e um protocolo de tratamento de mensagens de 

suporte.
● Compartilhamento de conhecimentos entre agentes em tempo de execução.
● Desenvolvida no início de 1990 sendo parte do DARPA knowledge Sharing Effort - que teve como 

objetivo desenvolver técnicas para a construção de bases de conhecimento em larga escala que 
são compartilháveis   e reutilizáveis.

● Embora originalmente concebida como uma interface para sistemas baseados em conhecimento, 
logo foi reaproveitada como uma linguagem de comunicação entre agentes.

● O trabalho na KQML foi liderado por Tim Finin da Universidade de Maryland, Baltimore County e 
Jay Weber de EITech e envolveu contribuições de muitos pesquisadores.



  

Comunicação – KQML
● Mensagens em KQML são chamadas performativos que é um termo proveniente da teoria de atos da fala.
● Existem vários tipos de atos da fala que incluem:

– Directives - comandos ou requisições.
– Representatives - afirmam fatos e crenças.
– Commissives - promessas ou ameaças.

● A linguagem fornece um grande conjunto de primitivas através das quais os agentes podem
– contar fatos a outros agentes
– avaliar expressões para outros agentes
– requisitar serviços
– Exemplos de primitivas são: tell, evaluate, subscribe e next

● O formato de mensagem KQML e o protocolo pode ser usado para interagir com um sistema inteligente, 
quer por um software aplicativo, ou por outro sistema inteligente.



  

Comunicação – KQML
(tell    :sender       Picard

         :receiver     Georgi_La_Forge

         :in-reply-to  msg123

         :ontology     Navigation

         :language     Prolog

         :content      "catchphrase(ENGAGE, Warp_01)" )

(ask-one :sender       Will_Riker

         :content      (distance = earth.getDistance())

         :receiver     computer_ship

         :reply-with   data_system

         :language     Java

         :ontology     ALPHA-QUADRANT )



  

Comunicação – FIPA-ACL
● FIPA - Foundation for Intelligent Pysical Agents
● Formada em 1996
● Fundação internacional sem fins lucrativos voltada para a criação de padrões concretos de 

comunicação que tornem possível a implementação de agentes abertos e interoperáveis
● Organização da IEEE Computer Society desde 2005
● Possui um conjunto de 25 especificações divididos em 5 áreas

– Aplicações
– Arquitetura Abstrata
– Comunicação
– Gerenciamento
– Transporte



  

FIPA-ACL
● FIPA-ACL - Agent Communication Language
● Desenvolvida em 1997 como alternativa a KQML
● Define as especificações sobre:

– a linguagem de comunicação entre agentes
– protocolos de mensagens de interação e troca
– atos comunicativos baseados na teoria da fala
– representações de linguagens de conteúdo



  

FIPA-ACL
● Fundamentada em na teoria dos atos da fala 

(linguística e filosofia da linguagem) de Searle (1969):
– ato locucionário (locução - fonemas, sílabas e palavras)
– ato Ilocucionário (significado): importância que o estado 

mental dos falantes e dos ouvintes tem na compreensão 
do significado de um ato

– ato perlocucionário (efeitos)



  

FIPA-ACL
● Teoria da Intencionalidade de Bratman

– relaciona a intencionalidade com o uso do raciocínio prático por 
agentes inteligentes (humanos ou artificiais)

– intenção (entrada) -> Plano de ação (saída)
● Teoria Formal da Ação Racional de Cohen e Levesque (1995)

– Totalmente formalizada sobre o modelo lógico-formal
● Possui 22 atos de comunicação



  

FIPA-ACL Atos de Comunicação



  

FIPA-ACL Exemplos



  

Características de Domínios Típicos
● dados distribuídos
● controle distribuído
● diversidade de conhecimento
● decomponibilidade da tarefa global
● multiplicidade de funções
● certo grau de autonomia



  

SMA – Vantagens e Desvantagens
● Vantagens

– adaptabilidade
– tolerância a falhas
– modularidade
– eficiência

● Desvantagens
– comunicação
– coordenação
– inexistência de 

metodologia 
consagrada



  

Sistemas Multiagentes
● Projeto dos agentes

– O problema é resolvido por um conjunto de agentes, fisicamente distribuídos em 
diversas máquinas conectadas.

– Os agentes são concebidos para solucionar um problema particular.
– Os agentes operam de modo concorrente.

● Projeto da interação
– A interação entre os agentes é realizada seja por troca de mensagens, seja por meio 

do compartilhamento de dados comuns.
● Projeto da organização

– Uma organização destes agentes é então imposta para restringir o comportamento.



  

SMA – Agente
● Pode ser uma entidade real ou virtual
● Dispõe de uma capacidade de percepção e de representação parcial deste 

ambiente
● Pode se comunicar com outros agentes
● Possui um comportamento autônomo, baseado em suas observações, seu 

conhecimento parcial obtido durante suas interações com os outros agentes.
● Tem uma identidade única
● É capaz de executar um processamento de cálculo
● Produz ações, a partir de seu conhecimento e dos mecanismos internos que lhe 

são próprios



  

SMA – Interação
● Os agentes cooperam, dividindo entre si as diversas partes do problemas 

original.
● Podem aplicar diferentes estratégias de resolução para uma mesma tarefa;
● Pode existir a noção de um controle global, na maior parte dos casos 

implícito aos agentes, que garante um comportamento global coerente do 
sistema, conforme a organização pré-definida.

● Este controle pode ser implementado de modo:
– Centralizado: eleição de um agente responsável pela gerência do sistema
– Distribuído: utilizando pontos de sincronismo no sistema



  

SMA – Interação
● A concepção das interações também é realizada independentemente 

de uma aplicação alvo particular.
● Busca-se desenvolver protocolos de interação genéricos, que possam 

ser reutilizados em várias aplicações similares.
● Um exemplo de um tal protocolo seria, por exemplo, um protocolo de 

apresentação de um agente quando este ingressa numa sociedade.
● Obviamente, um protocolo deverá ser instanciado com dados do 

domínio do problema para poder ser efetivamente ser utilizado numa 
aplicação;



  

SMA – Problemas
● Descrição, decomposição e alocação de tarefas:

– Como deve-se descrever e decompor uma tarefa complexa em sub-tarefas, de 
modo estático ou dinâmico

– Como estas sub-tarefas devem ser alocadas e em que ordem devem ser 
executadas;

● Interação, linguagem e comunicação:
– Quais primitivas básicas de comunicação devem ser utilizadas em um trabalho 

cooperativo
– Como estas primitivas podem ser combinadas em protocolos de resolução de 

problemas



  

SMA – Problemas
● Coordenação, controle e comportamento coerente:

– Como se pode garantir um comportamento global coerente numa coleção de 
agentes, cada qual com seus próprios objetivos e habilidades

– Como um controle de tal sistema pode ser projetado;
● Conflito e incerteza:

– Os agentes não têm uma informação completa sobre o seu ambiente
– Como os conflitos que surgem a partir de visões locais podem ser detectados e 

resolvidos
– Como dados incertos e incompletos devem ser manipulados de modo a garantir 

resultados globais coerentes;



  

SMA – Ambientes
● Totalmente observável vs. Parcialmente observável

– Valores fornecidos pelos sensores definem completamente o estado do ambiente;
– Não é preciso manter um estado interno;
– Sensores precisos/imprecisos; falta de informação;
– Jogo de xadrez vs. direção de carro.

● Determinístico vs. Estocástico
– Próximo estado do ambiente é completamente definido pelo se estado atual e as 

ações do agente;
– Palavras cruzadas vs. direção de carro



  

SMA - Ambientes
● Estático vs. Dinâmico

– O ambiente pode mudar enquanto o agente está processando 
uma percepção;

– Jogo de xadrez vs. direção de carro;
● Discreto vs. Contínuo

– As possíveis percepções e ações do agente são numeráveis;
– Jogo de xadrez vs. direção de carro.



  

SMA – Ambientes
● Episódico vs. Sequencial

– A experiência do agente é um conjunto de episódios;
– Um episódio é um par (percepção, ação);
– Um episódio é independente do anterior.
– Jogo de roleta vs. Jogo de xadrez

● Agente único vs. Agentes múltiplos
– Ambiente competitivo (agente para jogar xadrez);
– Ambiente cooperativo (agente para dirigir carro);



  

SMA – Exemplos de Ambientes



  

Inteligência Artificial Distribuída
● Solução Distribuída de Problemas

– Tenta dividir um problema em pequenos e mais simples
– Trabalha com problemas que podem ser fisicamente distribuídos

● Exemplo: uma rede de transportes
● Auto-organização hierárquica:

– Ninho de formigas
– Cérebros
– Cidades
– Nações



  

Sistemas Hierárquicos



  

Inteligência de Enxame
● Em inglês Swarm Intelligence
● Uma forma de inteligência artificial distribuída
● Baseado na inteligência coletiva emergente
● Embasamentos:

– Sociedade de abelhas
– Sociedade de formigas
– Grupos e organizações de pessoas



  

Otimização por enxame de partículas – PSO
● Baseada em uma estratégia inspirada no voo dos pássaros e movimento 

de cardumes de peixes;
● Permite a otimização global de um função objetivo

– A função objetivo pode ser qualquer função 1 a d dimensões
● Utiliza um enxame de partículas
● Realiza a movimentação das partículas dentro do espaço de busca;

– O espaço de busca é um hyper-paralelepípedo:
– Sendo multidimensional de 1 a d dimensões,
– Para cada dimensão d, é definido um intervalo: [mind, maxd]



  

Enxame – PSO
● Função objetivo: parábola em 3D

● Espaço de busca de 2 dimensões:
– x em [−4, +4]
– y em [−4, +4]



  

Enxame – PSO
● A estratégia usa um conjunto de N partículas que se movimentam dentro do espaço de 

busca.
● Cada partícula:

– É um ponto mapeado no espaço de busca;
– Representa uma solução em potencial;
– É definida pelas d coordenadas no espaço de busca;
– É avaliada usando a função objetivo;
– É movimentada no espaço de busca usando uma
– velocidade, que tem 3 termos;

● Termo de inércia
● Termo cognitivo
● Termo social



  

Enxame – PSO



  

Problema do Transporte Aéreo
● Problema no transporte das 

cargas
● Linhas mais movimentadas 

com cargas excessivas
● Linhas menos movimentadas 

com menos cargas
● Distribuir as cargas das linhas 

de maior movimento para as 
linhas de menor movimento

A

B

C



  

Colônia de Formigas
● Destinado a problemas de optimização combinatória 
● Inspirado na observação de colônias de formigas reais
● Formiga: comportamento focado na sobrevivência da colônia ao 

invés de um único indivíduo.
● Sociedade altamente estruturada quando comparado com a 

simplicidade de um único indivíduo da colônia.
● As formigas são quase cegas. Como conseguem achar o 

caminho mais curto entre o ninho e uma fonte de alimento?



  

Caminho mais curto
● Formigas se comunicam através de marcas químicas deixadas no chão 

chamadas feromônio
● Ao passar por um local uma formiga deixa uma certa quantidade de feromônio 

no chão formando trilhas
● Outras formigas podem detectar essas trilhas de feromônio e tendem a 

escolher seu caminho com base nessas trilhas
● Quando mais formigas passarem por uma trilha, mais feromônio será 

depositado, formando assim uma realimentação positiva
● Este comportamento simples de seguir trilhas faz emergir um comportamento 

mais complexo de encontrar trilhas mais curtas entre dois pontos



  

Caminho mais curto

Formigueiro

Formigas andando aleatoriamente

Comida



  

Caminho mais curto

Achou a comida e vai 
voltar para o formigueiro

Formigueiro
Comida



  

Caminho mais curto

Formigueiro
Comida

Achou a comida e vai 
voltar para o formigueiro



  

Caminho mais curto

Formigueiro
Comida

Tem maior probabilidade de ir 
por baixo (trilha onde 
passaram mais formigas - mais 
feromônio) 



  

Caminho mais curto

Formigueiro
Comida



  

Enxame – NetLogo

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/


  

Colônia de Formigas
● Aplicações:

– Problema do caixeiro viajante
– Agendamento
– Síntese de Rede
– Roteamento de veículos

● Fornece bons resultados para grafos pequenos (30 cidades), mas para grafos maiores 
os resultados pioram, e exigem certas variações.

● Para problemas grandes, uma grande quantidade de memória é usada
● Muitos cálculos de ponto flutuante (probabilidades) acabam deixando o algoritmo lento.
● Esses problemas podem ser resolvidos com computação distribuída.
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