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RESUMO
Uma das variáveis de controle do processo de conformação metálica por jateamento
de granalhas – no qual partículas esféricas são projetadas contra superfícies
metálicas com o propósito de alterarem sua forma – é a assim chamada cobertura,
definida como a razão entre a área atingida e a área total exposta aos impactos. A
medição dessa variável é ainda efetuada de forma bastante subjetiva e largamente
dependente da inspeção visual humana, motivo pelo qual tem se procurado
desenvolver algoritmos de visão computacional que sejam capazes de realizar essa
tarefa de forma confiável e repetitiva. Os Sistemas Multiagentes representam uma
subárea da Inteligência Artificial em que múltiplas entidades computacionais são
empregadas para interagir e atuar coletivamente na resolução de problemas
complexos, tendo sido empregados com sucesso no refinamento e reconstrução de
resultados produzidos com operadores tradicionais de processamento de imagens.
Este trabalho de pesquisa tem por objetivo estudar e construir um sistema
multiagente de apoio à estimação da cobertura de placas de ligas de alumínio
submetidas a processo de conformação por jateamento de granalhas. É inicialmente
apresentada uma revisão dos assuntos envolvidos e do estado da arte de aplicação,
ao que se seguem o estudo do problema, a definição de algoritmos de préprocessamento para a produção de imagens para reconstrução, e a modelagem do
sistema segundo duas orientações – a agentes e a objetos. O protótipo desenvolvido
demonstra que com a utilização de agentes é possível diminuir pela metade os erros
restantes na segmentação produzida pelo pré-processamento de imagens utilizado.
Palavras-chave: conformação por jateamento de granalhas; segmentação de
imagens; sistemas multiagentes.

ABSTRACT
A Multiagent System to Estimate the Coverage of Metallic Plaques Submitted to
Peen Forming
One of the variables used in the control of the peen forming – process in which
spherical particles are projected against metallic surfaces to change their shape – is
the so called coverage, which consists of the quotient between the hit and the
exposed areas. The measurement of this variable is still subjective and largely
dependent upon human visual inspection, reason why computer vision algorithms
have been developed to produce reproducible and confident measurements. The
Multiagent Systems represent a subarea of Artificial Intelligence in which
computational entities are used to resolve complex problems by interacting and
acting collectively, and they have been successfully employed to refine and
reconstruct the product of well-known image processing operators. This research
work aims to study and project a multiagent system to support the coverage
estimation on aluminum workpieces submitted to peen forming. Initially, a review on
the related subjects and the application state-of-the-art is presented. Then, the
problem is deeply studied, and the research follows to the definition of preprocessing algorithms to produce the images to be reconstructed and to the
modeling of the system according to the agent and object orientations. The prototype
developed shows that by using agents it is possible to reduce by half the remaining
errors on the segmentation produced by the pre-processing operations employed.
Keywords: peen forming; image segmentation; multiagent systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 2.1 – Ilustração gráfica de operações da morfologia matemática

16

Figura 2.2 - Eixos de pesquisa em SMA e sua inter-relação

20

Figura 2.3 - Arquitetura geral de um agente

20

Figura 3.1 - Visão frontal (a) e superior (b) do arranjo experimental de captura

27

Figura 3.2 - Imagens capturadas com o arranjo experimental (a, b) e imagem
produzida pela fusão destas (c)
27
Figura 3.3 - Experimentos de segmentação, utilizando a limiarização (a), o
crescimento de região (b), e a convolução com a máscara de Prewitt (c)
28
Figura 3.4 - Resultado produzido pelo algoritmo indutivo (a), imagem de referência
(b) e diferença entre elas (c)
29
Figura 3.5 - Resultados de K-médias (a), seleção da classe mais escura (b), abertura
morfológica (c), fechamento morfológico (d) e imagem final (e)
30
Figura 3.6 - Diagrama de casos de uso para o sistema em projeto e desenvolvimento
31
Figura 3.7 - Identificação de agentes próximos à direção oposta da borda

37

Figura 3.8 - Ilustração do cálculo do percentual de inclusão de B em A

39

Figura 3.9 - Diagrama com o modelo de agentes

41

Figura 3.10 - Diagrama com o modelo de relacionamentos

42

Figura 3.11 - Arquitetura da ferramenta JADE

43

Figura 3.12 – Componentes de agentes Jadex

46

Figura 3.13 - Arquitetura de um agente Jadex

47

Figura 3.14 - Dinâmica da ativação de objetivos em um agente Jadex

48

Figura 4.1 - A tela principal do protótipo construído

50

Figura 4.2 - Imagem de prova (a), segmentação manual (b), resultado do préprocessamento (c) e erros de sombras (d)
52
Figura 4.3 – Crateras identificadas conforme a variação da distância entre marcas 53
Figura 4.4 - Crateras identificadas conforme a variação do raio mínimo

54

Figura 4.5 - Região incompleta (a) e resultados produzidos com raio mínimo 7 (b) e 8
(c)
55
Figura 4.6 - Crateras identificadas conforme a variação do raio máximo

55

Figura 4.7 - Crateras identificadas conforme a variação do fator de inclusão

56

Figura 4.8 - Crateras identificadas conforme a variação do fator de diferenciação 57
Figura 4.9 - Segmentação produzida com a configuração estabelecida pela análise
dos testes sobre a imagem de prova
58
Figura 4.10 - Segmentação manual de referência (a), segmentação corrigida com a
atuação dos agentes (b) e diferenças (c)
59

Gráfico 4.1 - Variação da taxa de erro (a) e do número de agentes e tempo de
execução (b) em relação à variação da distância entre marcas................................53
Gráfico 4.2 - Variação da taxa de erro em relação à variação do raio mínimo..........54
Gráfico 4.3 - Variação da taxa de erro em relação à variação do raio máximo .........56
Gráfico 4.4 - Variação da taxa de erro em relação à variação do fator de inclusão ..57
Gráfico 4.5 - Variação da taxa de erro em relação à variação do fator de
diferenciação .............................................................................................................58
Quadro 3.1 - Operadores para uso em expressões de ciclo de vida.........................34
Quadro 3.2 - Modelo do papel de Gerente de Segmentação ....................................34
Quadro 3.3 - Modelo do papel de Decompositor de Região .....................................35
Quadro 3.4 - Modelo do Papel de Marcador de Centro.............................................37
Quadro 3.5 - Exemplo de modelo de interação .........................................................40

LISTA DE TABELAS
Tabela 4.1 - Valores fixados para a configuração-base (em pixels)

52

Tabela 4.2 - Testes com variação da distância entre marcas.

53

Tabela 4.3 - Testes com variação do raio mínimo

54

Tabela 4.4 - Testes com variação do raio máximo

55

Tabela 4.5 - Testes com variação do fator de inclusão

56

Tabela 4.6 - Testes com variação do fator de diferenciação

57

Tabela 4.7 - Comparação das estimações de cobertura obtidas

59

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACL

Do inglês “Agent Comunication Language”, refere-se a uma
linguagem utilizada na comunicação entre agentes.

ADF

Do inglês “Agent Definition File”, refere-se a um arquivo XML utilizado
para a definição de um agente na ferramenta Jadex.

BDI

Do inglês “Belief, Desire and Intention”, refere-se à arquitetura para a
construção do mecanismo de decisão dos agentes.

DR

Decompositor de Região. Refere-se a um dos papéis projetados para
o Sistema Multiagente proposto neste trabalho.

FIPA

Do inglês “Foundation for Intelligent Physical Agents”, refere-se ao
nome da fundação que promove a padronização nas pesquisas em
Sistemas Multiagentes.

GS

Gerente de Segmentação. Refere-se a um papel projetado para o
Sistema Multiagente proposto neste trabalho.

JADE

Do inglês “Java Agent Development Framework”, refere-se a uma
plataforma de desenvolvimento e execução de agentes na linguagem
Java.

KQML

Do inglês “Knowledge Query and Manipulation Language”, refere-se
a uma linguagem utilizada na comunicação entre agentes.

MB

Marcador de Borda. Refere-se a um papel considerado em estudos
anteriores.

MC

Marcador de Centro. Refere-se a um papel projetado para o Sistema
Multiagente proposto neste trabalho.

SMA

Sistema Multiagente. Refere-se tanto aos Sistemas Multiagentes
propriamente ditos como à sua linha de pesquisa dentro da
Inteligência Artificial.

UML

Do inglês “Unified Modeling Language”, refere-se à linguagem padrão
de modelagem utilizada na Orientação a Objetos.

XML

Do inglês “Extensible Markup Language”, refere-se à linguagem para
representação de dados estruturados e em formato texto.

LISTA DE SÍMBOLOS

a−z:

Letras minúsculas do alfabeto latino. Indicam partes de interesse em
figuras ou elementos em equações.

A− Z :

Letras maiúsculas do alfabeto latino. Indicam conjuntos de elementos,
imagens ou pontos no espaço bidimensional euclidiano.

β:

Letra minúscula beta do alfabeto grego. Indica a operação de extração de
bordas da morfologia matemática.

λ ,θ :

Letras minúsculas lambda e teta do alfabeto grego. Indicam ângulos entre
segmentos de reta.

Θ:

Letra maiúscula teta do alfabeto grego. Indica a operação de erosão da
morfologia matemática.

⊕:

Símbolo de produto interno. Indica a operação de dilatação da morfologia
matemática.

o:

Símbolo de composição. Indica a operação de abertura da morfologia
matemática.

•:

Símbolo de marcador. Indica a operação de fechamento da morfologia
matemática.

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
1.2 Objetivo
1.3 Resultados Esperados e Contribuições
1.4 Método de Trabalho
1.5 Organização do Trabalho

12
12
12
13
13
13

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Processamento de Imagens Digitais
2.2 Sistemas Multiagentes
2.3 Estado da Arte

15
15
18
23

3 METODOLOGIA
3.1 Apresentação do Problema
3.2 Proposta de Pré-Processamento
3.3 Definição dos Requisitos Gerais
3.4 Projeto Orientado a Agentes
3.4.1 Modelagem dos Papéis
3.4.2 Modelagem das Interações
3.4.3 Modelagem dos Agentes
3.4.4 Modelagem de Serviços
3.4.5 Modelagem dos Relacionamentos
3.5 Projeto Orientado a Objetos
3.5.1 Modelagem do Ambiente
3.5.2 Modelagem dos Agentes
3.5.3 Modelagem das Mensagens
3.5.4 Modelagens Complementares
3.6 Construção do Protótipo

27
27
28
30
31
33
39
40
41
41
42
42
44
45
45
46

4

RESULTADOS E ANÁLISES

50

5

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

60

REFERENCIAS

62

APÊNDICE A – MODELO DE INTERAÇÕES

67

APÊNDICE B – DIAGRAMA DE CLASSES – AMBIENTE E DADOS

69

APÊNDICE C – DIAGRAMAS DE CLASSES – SENSORES E ATUADORES

70

APÊNDICE D – DIAGRAMA DE CLASSES – AGENTES

71

APÊNDICE E – DIAGRAMA DE SEQÜÊNCIA – SEGMENTAÇÃO

72

APÊNDICE F – DIAGRAMA DE SEQÜÊNCIA – INTERRUPÇÃO

73

APÊNDICE G – DIAGRAMA DE CLASSES – ONTOLOGIAS

74

APÊNDICE H – DIAGRAMA DE PACOTES

75

APÊNDICE I – ADF DO MARCADOR DE CENTRO

76

APÊNDICE J – PLANO: INFORMAÇÃO DE CONDIÇÃO DE CRATERA

85

APÊNDICE K – PLANO: RECEBIMENTO DE CONDIÇÃO DE ABSORVÍVEL

86

APÊNDICE L – PLANO: ENCERRAMENTO

87

12

1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
O Jateamento de Granalhas (Shot Peening) é um processo industrial em que
partículas de aço ou cerâmica são projetadas contra superfícies metálicas para
causar deformações plásticas capazes de conferir maior resistência à fadiga e à
corrosão ou controlar a forma (SERIZAWA; GALLEGO, 2005). Essa última aplicação
– chamada de Conformação por Jateamento de Granalhas (Peen Forming) e
amplamente utilizada pela indústria aeronáutica para dar forma a placas de alumínio
empregadas na construção de aeronaves – tem como importante variável de
controle a cobertura, ou seja, a razão entre a área atingida pelas granalhas e a área
total exposta a elas (BARRIOS et al., 2006).
A medição da cobertura é ainda efetuada de forma manual e largamente
dependente da inspeção visual humana (ALMEIDA; MARTINS; FLEURY, 2007),
sendo assim um processo tedioso e produtor de resultados bastante subjetivos.
Desse modo, é grande o interesse em automatizar essa medição com o emprego de
imagens digitais e técnicas de processamento e visão computacional. Entretanto, as
imagens capturadas de placas de alumínio submetidas à Conformação por
Jateamento são de difícil segmentação, devido ao ruído de sombras e reflexos nas
endentações (crateras) produzidas pelos impactos e nas estrias produzidas pela
usinagem do material.
Os Sistemas Multiagentes (Multiagent Systems), por sua vez, são o principal
resultado das pesquisas de uma subárea da Inteligência Artificial em que a
inteligência é estudada como uma “propriedade de sistemas que interagem”
(WEISS, 1999). Fundamentam-se no ideal de que a inteligência também se
manifesta na habilidade de reconhecer e manipular as influências mútuas entre
entidades coexistentes em um ambiente, procurando por isso explorar a
interferência social entre entidades computacionais para a resolução competitiva ou
cooperativa de problemas complexos (SICHMAN, 2003).
Sistemas com esse modelo têm sido empregados em inúmeros domínios, e já se
encontra na literatura um considerável número de propostas que os empregam para
a solução de problemas envolvendo imagens digitais. Nesse aspecto, nota-se
nessas aplicações um grande potencial de utilização, em especial para o
refinamento e a correção de resultados obtidos com as técnicas tradicionais de
processamento de imagens e visão computacional.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho de pesquisa é a construção de um protótipo de Sistema
Multiagente (SMA) para a segmentação e cálculo da cobertura a partir de imagens
digitais capturadas de placas de ligas de alumínio não-polido submetidas ao
processo de Conformação por Jateamento de Granalhas. Uma vez que imagens
capturadas de placas submetidas a altas coberturas (próximas a 100%) são
altamente texturizadas e apenas passíveis de análise por métodos de
processamento baseados no domínio das freqüências, esse trabalho se limita em
utilizar imagens de superfícies submetidas a baixas coberturas (por volta de 20%),
cuja medição é passível de ser realizada por métodos de processamento baseados
no domínio espacial.
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1.3 Resultados Esperados e Contribuições
O principal resultado deste trabalho deve ser o protótipo desenvolvido, com o qual
se espera contribuir para o desenvolvimento de um sistema utilizável nas
necessidades reais de estimação da cobertura no projeto “Modelamento,
Monitoramento e Controle de Processo de Conformação por Jateamento de Esferas
de Peças Usinadas de Ligas de Alumínio”, realizado no Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) em parceria com a Empresa Brasileira
de Aeronáutica S.A. (Embraer) e a Universidade de Campinas (Unicamp).
Muito embora os resultados atingidos ainda possam ser aprimorados, acredita-se
que exista uma contribuição na resolução do problema, na medida em que o estudo
efetuado apresenta um modelo apto ao refinamento de resultados obtidos com uma
segmentação inicial que considera as dificuldades anteriormente identificadas por
outros pesquisadores do IPT.
Do ponto de vista das pesquisas em Sistemas Multiagentes (SMA), ousa-se
considerar que também há uma pequena contribuição à área com um estudo de
caso de aplicação em um domínio em que o modelo de agentes ainda é pouco
explorado, como parece ser o caso do processamento de imagens digitais.

1.4 Método de Trabalho
O trabalho de pesquisa se inicia com a revisão das áreas de interseção envolvidas,
Sistemas Multiagentes e Processamento de Imagens, incluindo também o estudo do
estado da arte: a aplicação do primeiro ao segundo. O problema de interesse é
então explorado em detalhes, para que pré-processamentos necessários sejam
projetados e para que o escopo de atuação do protótipo seja definido. Todas essas
atividades têm o propósito de fundamentar as decisões de engenharia utilizadas na
resolução do problema e na construção do protótipo.
A engenharia do sistema é dividida em três fases. Inicialmente, o sistema é
projetado segundo a visão multiagente, incluindo a modelagem organizacional
(papéis dos agentes) e de interação (comunicações entre os agentes). Essa primeira
fase tem o objetivo de evoluir a compreensão da solução distribuída, permitindo
continuar o projeto segundo a visão orientada a objetos, mais próxima da
codificação do sistema. Essa segunda fase tem o objetivo de construir o ambiente
para os agentes, seus sensores e atuadores, e também definir os meios para a
execução e troca de mensagens. Finalmente, segue-se a fase de construção, em
que os agentes, o conhecimento e as mensagens são codificados em uma
arquitetura apropriada à observação e atuação conjunta.
Com o protótipo desenvolvido, testes e avaliações são executados sobre uma
imagem de trabalho escolhida por ter sido utilizada em esforços anteriores de
pesquisadores do IPT e, portanto, por ser apta a comparações de resultados.

1.5 Organização do Trabalho
Neste primeiro capítulo – Introdução –, o problema foi brevemente apresentado e os
objetivos definidos. O trabalho segue-se com o capítulo 2 – Revisão Bibliográfica –,
em que são descritas as principais referências das áreas de interseção e do estado
da arte, incluindo avaliações a respeito desses estudos para a fundamentação dessa
pesquisa. O capítulo 3 – Metodologia – contém o detalhamento do problema, a
definição do escopo (requisitos) para o sistema e, principalmente, as descrições
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sobre como se efetuaram as modelagens orientadas a agentes e a objetos e
também a construção do protótipo. Em seguida, no capítulo 4 – Resultados e
Análises –, são apresentados os testes realizados e as análises feitas sobre seus
resultados, encerrando-se o trabalho com o capítulo 5 – Conclusão –, em que as
conclusões estabelecidas são revisadas e se apresentam propostas de trabalhos
futuros.
Em casos em se acreditou que a apresentação de artefatos de engenharia
prejudicaria a fluidez da leitura, utilizou-se os apêndices para apresentá-los. Desse
modo, os apêndices são apropriadamente referenciados quando necessário.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Processamento de Imagens Digitais
Imagens digitais contêm cenas comumente1 capturadas do mundo real com o
propósito de serem manipuladas em computadores. Para isso, são representadas no
domínio espacial como uma matriz bidimensional de tamanho finito em que cada
elemento (célula) armazena um valor numérico discreto (chamado de pixel)
contendo uma amostragem da intensidade luminosa em um ponto da cena
representada (GONZALEZ; WOODS, 2002). Imagens binárias contêm pixels com
valor 0 ou 1 (significando, por convenção, preto ou branco, respectivamente) e
imagens em tonalidades de cinza contêm pixels com valores variando em uma
escala, por exemplo, entre 0 e 255 (também por convenção, entre o preto e o
branco). Os pixels em imagens coloridas também variam segundo uma escala, mas
são amostrados para cada banda do espectro luminoso – em geral o espectro
visível, que contém o vermelho, o verde e o azul.
O processamento computacional de imagens digitais tem ampla gama de aplicações
– desde a inspeção de itens industriais, até o auxílio ao diagnóstico médico, são
inúmeros os exemplos em que as transformações aplicadas a imagens capturadas
das cenas do domínio do problema considerado podem favorecer a sua solução.
Entretanto, não é tão simples estabelecer uma classificação precisa para as diversas
tarefas executadas pelos sistemas de processamento de imagens, razão pela qual a
forma abrangente descrita em (GONZALEZ; WOODS, 2002) ainda se apresenta
como das mais apropriadas:
Um paradigma útil é considerar três tipos de processos
computadorizados: processos de baixo nível, que utilizam e
produzem imagens digitais; processos de médio nível, que utilizam
imagens digitais e produzem atributos delas extraídos; e processos
de alto nível, que utilizam atributos para a produção de significado
em funções cognitivas associadas à visão.

Os processos de baixo nível são utilizados para a redução de ruído, melhoria de
contraste, eliminação ou reforço de bordas e detalhes ou manipulação de formas,
por exemplo, e podem ser classificados de acordo com a maneira em que as
imagens originais são manipuladas para a produção de novas imagens. Se os pixels
são manipulados diretamente, diz-se que o processamento ocorre no domínio
espacial. Se, por outro lado, as transformações se aplicam ao espectro da imagem,
diz-se que o processamento ocorre no domínio das freqüências.
O processamento de uma imagem no domínio das freqüências ocorre mediante a
aplicação de transformações que alteram a sua composição espectral original. Para
tanto, utilizam-se operadores denominados filtros, que são projetados de modo a
realçar, atenuar ou eliminar determinadas faixas de freqüência do espectro original.
Dito de forma extremamente simplificada, as operações de filtragem no domínio das
freqüências em geral se realizam mediante a aplicação da transformada inversa de
Fourier ao produto da transformada de Fourier da imagem pelo filtro considerado.

1

Diz-se comumente porque imagens digitais também podem ser construídas artificialmente, em
computador.
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Os diversos operadores do domínio espacial também produzem alterações na
composição espectral da imagem, mas sua aplicação se faz por meio de operações
de convolução da imagem original com máscaras (em geral retangulares) contendo
pesos convenientemente escolhidos, de acordo com o interesse do processamento.
O filtro de média, por exemplo, realiza a substituição de cada pixel da imagem
original pelo valor médio dos pixels vizinhos abrangidos pelo filtro, operação essa
que atenua os ruídos da imagem original. Outros operadores, voltados ao realce das
bordas dos artefatos encontrados na imagem, são baseados nas derivadas
espaciais de primeira ou de segunda ordem (gradientes e laplaciano,
respectivamente), apresentando distribuição de pesos compatíveis com as
formulações discretas desses operadores.
Existe também uma classe de operadores que, embora não sejam aplicados à
imagem por meio de convolução, também podem ser considerados espaciais, já que
atuam diretamente sobre a imagem e não sobre seu espectro. Tratam-se dos
operadores da morfologia matemática, que realizam combinações da imagem
original com os assim chamados elementos estruturantes utilizando operações
elementares da teoria dos conjuntos, tais como a união, a interseção, o
complemento e a diferença. Disso, resultam alterações na forma dos artefatos
contidos na imagem original. Os operadores fundamentais da morfologia matemática
são a dilatação (representada pela expressão A ⊕ B ) e a erosão (representada pela
expressão AΘB ). Ambos são ilustrados por meio de dois exemplos gráficos na
Figura 2.1, reproduzida de (GONZALEZ; WOODS, 2002).
No primeiro exemplo, a imagem original (Figura
2.1a), correspondente a um artefato binário
quadrado, é dilatada a partir de outra imagem
(Figura 2.1b), chamada de elemento estruturante
retangular. O resultado, porém, é produzido com
operações de conjuntos: o artefato dilatado
resultante (Figura 2.1c) é obtido a partir da
inclusão dos pixels do elemento estruturante
transladado no entorno de cada pixel pertencente
a artefatos da imagem original conforme ele é
transladado em seus limites (indicados pela linha
pontilhada). No segundo exemplo, a imagem
original (Figura 2.1d) é submetida a erosão por
um elemento estruturante quadrado (Figura
2.1e). Dessa operação resulta uma imagem
(Figura 2.1f) em que os novos artefatos contêm
apenas os pixels sobre os quais o elemento
estruturante pode ser posicionado de modo a
estar inteiramente incluído nos conjunto de pixels
dos artefatos da imagem original.

Figura 2.1 – Ilustração gráfica de
operações da morfologia matemática
Outros operadores podem ser construídos a

partir do encadeamento desses dois operadores
básicos. A abertura, produzida por uma erosão seguida de uma dilatação com um
mesmo elemento estruturante ( A o B = ( AΘB ) ⊕ B ), elimina pequenas deformidades
periféricas, similares a “ilhas” e “penínsulas”. O fechamento, produzido por uma
dilatação seguida de uma erosão com um mesmo elemento estruturante
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( A • B = ( A ⊕ B )ΘB ), elimina pequenos furos e falhas, similares a “lagos” e “golfos”.
Também os contornos dos artefatos de uma imagem binária podem ser extraídos
por meio da diferença entre a imagem original e a mesma imagem submetida a
erosão com um elemento estruturante de pequenas dimensões ( β ( A) = A − ( AΘB ) ).
Os processos de nível médio são utilizados para dividir a imagem em regiões, e
constituem um conjunto de métodos genericamente referidos como métodos de
segmentação. Estando a imagem decomposta em diversas regiões, pode-se
associar a cada uma delas um vetor de características contendo valores que se
consideram relevantes para a sua identificação e classificação (SHAPIRO;
STOCKMAN, 2001). De fato, não há limitações para o tipo de descritores que podem
ser utilizados, desde que possam ser produzidos a partir dos valores dos pixels das
regiões segmentadas. Vetores de características podem se basear em propriedades
de forma das regiões (razão de aspecto, área, perímetro, número de furos, entre
outros), propriedades do histograma de tons de cinza (tom de cinza médio, tom de
cinza mais freqüente, entre outros) e propriedades do espectro de freqüências
(GONZALEZ; WOODS, 2002), estas duas últimas referentes aos pixels interiores a
uma dada região segmentada da imagem.
As dificuldades de segmentação de imagens do mundo real são grandes, mesmo
em ambientes controlados, pois decorrem não somente das variações de iluminação
e da ocorrência ou não de ruído e oclusão entre objetos, mas também das múltiplas
interpretações que as partes podem assumir dependendo de como são divididas ou
formadas (BLAKE; ISARD, 1998). A segmentação é uma etapa fundamental na
cadeia de processamento de uma imagem e de seu sucesso depende o resultado
das análises posteriores voltadas à interpretação da cena de interesse. Portanto, é
missão do projetista de uma aplicação construir algoritmos de segmentação que
tenham forte adesão ao domínio do problema de interesse (SHAPIRO; STOCKMAN,
2001).
Existem inúmeros operadores para a decomposição de uma imagem em partes, mas
todos são baseados em duas propriedades básicas dos valores de intensidade dos
pixels: a descontinuidade e a similaridade (GONZALEZ; WOODS, 2002). Um
operador de segmentação baseado na descontinuidade divide uma imagem de
acordo com as variações abruptas encontradas em seus pixels, ou seja, as bordas.
Estas servem como princípio de separação da imagem em partes e são obtidas com
a aplicação de operadores de baixo nível tanto no domínio das freqüências quanto
no domínio espacial. Nesse último caso, geralmente aplicam-se operações de
convolução associadas a operadores de Roberts, Sobel, Laplaciano ou Canny.
Um operador de segmentação baseado na similaridade divide uma imagem em
regiões, atuando basicamente de duas formas: comparando a similaridade apenas
na vizinhança entre dois pixels segundo uma distância (como a euclidiana), ou
comparando-a estatisticamente com base em todo o conteúdo da imagem. O
operador chamado de crescimento de região forma regiões iterativamente a partir do
agrupamento de pixels vizinhos similares a um pixel inicial chamado de semente e
tomado aleatoriamente. De forma similar, o operador chamado de divisão e união
executa a separação recursiva de uma parte (inicialmente toda a imagem) em
quadrantes enquanto uma função de similaridade entre pixels vizinhos não for
satisfeita, para então reavaliar as partes produzidas e unir as que forem similares e
vizinhas segundo a mesma função. Já o operador chamado de limiarização separa a
imagem em duas ou mais partes a partir dos vales do histograma calculado com os

18

valores dos pixels na imagem. O operador chamado de K-Médias efetua uma divisão
em que os pixels são reagrupados iterativamente entre um número de classes
(objetos) previamente definido enquanto o critério de similaridade é ajustado pela
distância à média das classes.
A caracterização das partes deve ser idealmente insensível às variações de
tamanho, translação e rotação, sendo comumente efetuada segundo uma
representação externa, descrita em termos das propriedades de suas fronteiras, ou
segundo uma representação interna, descrita em termos dos valores de seus pixels.
Dentre os descritores de representação externa destaca-se o código de cadeia, que
descreve as fronteiras de uma parte por meio de um código numérico contendo a
seqüência de direções em que os pixels de fronteira se avizinham a partir de um
pixel inicial. Dentre os descritores de representação interna destacam-se a rotulação
e a QuadTree, que consistem respectivamente da atribuição de diferentes rótulos ou
marcas aos pixels com os objetivos de identificá-los como pertencentes a uma parte
e organizar as partes em uma estrutura de nós que dividem recursivamente a
imagem em quadrantes até o nível dos pixels.
Finalmente, os processos de alto nível são utilizados para a extração de significado
de uma imagem mediante a interpretação dos descritores dos objetos gerados na
etapa de segmentação. Tal interpretação depende do domínio do problema, pois
tanto pode se tratar de uma simples contagem de objetos, como de uma
comparação com um modelo conhecido ou, ainda, da análise das relações
topológicas e geométricas porventura existentes entre os diversos objetos da
imagem segmentada. Enquanto as contagens e certas análises comparativas podem
ser diretamente realizadas a partir dos descritores produzidos pela segmentação,
nos demais casos é necessário o emprego de técnicas de reconhecimento de
padrões mais avançadas, como, por exemplo, as redes neurais e os algoritmos
indutivos.

2.2 Sistemas Multiagentes
Considera-se que as pesquisas para a resolução de problemas de modo cooperativo
foram iniciadas no final da década de 1970, com o estudo de métodos para o
compartilhamento de recursos e de estruturas para o controle da atuação distribuída.
Desde então, essa área – chamada de Inteligência Artificial Distribuída (IAD) – tem
sido tradicionalmente dividida em duas linhas de pesquisa: a Resolução Distribuída
de Problemas (RDP), que focaliza a resolução de um problema existente, e os
Sistemas Multiagentes (SMA), que focalizam o estudo das motivações para que
entidades autônomas atuem em conjunto na resolução de problemas de cunho geral
(GARCIA; SICHMAN, 2003).
Mas a diferenciação entre essas duas linhas é cada vez mais tênue. O termo SMA é
comumente empregado para se referir às pesquisas em IAD de forma geral, devido
tanto à sua crescente popularidade como ao fato de ter pesquisas complementares
à RDP2 (DURFEE; ROSENSCHEIN, 1994). Além disso, os resultados produzidos
pelas pesquisas em SMA, tais como métodos de projeto, padrões de comunicação e
plataformas de desenvolvimento (WEYNS et al., 2005), são amplamente reutilizáveis

2

Uma busca o entendimento de como variam as propriedades do ambiente e a outra o entendimento
de como variam as propriedades dos agentes.
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na resolução de problemas práticos, de modo que se questiona se essa distinção é
atualmente necessária de um ponto de vista de engenharia aplicada.
Como o próprio nome indica, um agente é uma entidade que age com a intenção de
alcançar objetivos estabelecidos. Sob a perspectiva da Inteligência Artificial, um
agente é uma entidade reativa. A inteligência, sob o ponto de vista da racionalidade,
é a capacidade que uma entidade (dita inteligente) tem de melhor utilizar a
informação disponível, de modo a compreender, prever e controlar seu ambiente de
operação (VALIANT, 1995, e RUSSELL; NORVIG, 2004). Dessa forma, um
comportamento reativo baseado na observação, no planejamento e na atuação
sobre o ambiente permite a uma entidade ser inteligente, por ser flexível na busca
de seus objetivos de projeto (WEISS, 1999).
Embora a reatividade permita a um agente ser mais racional individualmente, em
ambientes coletivos (compostos por múltiplos agentes coexistindo) ela resulta em
uma interferência social que faz com que as próprias ações dos agentes afetem
suas possibilidades de sucesso (GARCIA; SICHMAN, 2003; SICHMAN, 2003). Por
isso, a flexibilidade necessária à racionalidade de um agente não se limita à
reatividade, devendo também considerar a habilidade de interagir com outros para
considerar as ações coletivamente (WOOLDRIDGE, 1999).
Assim, as pesquisas em SMA buscam prover habilidades sociais para que agentes
complementem capacidades individuais, coordenem-se na utilização de recursos e
tenham uma visão mais ampla de um ambiente parcialmente observável, de modo a
solucionar problemas cuja complexidade decorra da distribuição física ou funcional
(GARCIA; SICHMAN, 2003). Problemas assim envolvem, por exemplo, a distribuição
geográfica de informações, a decomposição em múltiplos componentes, ou a
existência de um grande volume de conceitos e dados a processar (HUHNS;
STEPHENS, 1999).
De acordo com Sichman (2003), as pesquisas em SMA têm sido exploradas em
quatro eixos fundamentais – agentes, ambiente, comunicação e organização – que
se relacionam conforme ilustra a Figura 2.2 (produzida a partir da mesma fonte). As
pesquisas sobre os agentes e sobre o ambiente se relacionam inicialmente porque
os agentes existem, executam, observam e atuam sobre o ambiente, mas também
porque é o ambiente que garante as regras e condições, contém o problema a ser
solucionado e provê os meios de observação e atuação aos agentes. As pesquisas
sobre a comunicação e sobre a organização se relacionam inicialmente porque a
interação é restringida pelos papéis em uma organização, muito embora uma
organização possa ser dinamicamente formada a partir de interações emergentes
entre agentes.
Os agentes são o conjunto de elementos ativos em um SMA. Sua arquitetura básica,
ilustrada pela Figura 2.3 reproduzida de (RUSSELL; NORVIG, 1995 apud YEPES;
BARONE, 2003), é composta por sensores, atuadores e um mecanismo de decisão.
Um agente percebe as alterações em seu ambiente de execução por meio dos
sensores, utiliza o mecanismo de decisão para escolher um curso de ação com base
nessas percepções, nos objetivos e em qualquer conhecimento interno disponível, e
então atua nesse ambiente por meio dos atuadores.
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Figura 2.2 - Eixos de pesquisa em SMA e sua inter-relação

O mecanismo de decisão é a parte fundamental nessa arquitetura básica, e a forma
como ele relaciona as percepções às ações classifica um agente como reativo ou
cognitivo (deliberativo) (SICHMAN, 2003, GARCIA; SICHMAN, 2003, e YEPES;
BARONE, 2003). Agentes reativos decidem suas ações meramente a partir das
percepções, correlacionando observações esperadas a estados desejados para o
ambiente. Eles não armazenam histórico de ações passadas, não planejam ações
futuras e tampouco representam formalmente outros agentes coexistentes no
ambiente. Do outro lado, agentes cognitivos mantêm representações formais do
ambiente e de outros agentes coexistentes, planejando suas ações de acordo com
um modelo de comportamento esperado tanto para o ambiente quanto para os
outros agentes.

Figura 2.3 - Arquitetura geral de um agente

Existem inúmeras propostas de mecanismos de decisão para esses dois tipos de
agentes. Agentes reativos comumente utilizam o “tradicional” processamento de
lógica simbólica, regras se-então ou máquinas de estados para inferir as ações
diretamente de fatos construídos com a observação do ambiente, enquanto que
agentes cognitivos comumente empregam um modelo mais próximo do
comportamento prático humano, fundamentado na representação de crenças,
desejos e intenções (WOOLDRIDGE, 1999). O modelo BDI (do inglês Belief, Desire
and Intention) é originado da Teoria do Raciocínio Prático (BRATMAN; ISRAEL;
POLLACK, 1988 apud SICHMAN, 2003), que entende que um ser humano toma
decisões minuto a minuto sobre a melhor ação para atingir seus objetivos com base
na revisão de suas crenças (o que se sabe sobre o mundo), de seus desejos (o que
se busca no mundo, tendo-se em vista os objetivos e as crenças) e de suas
intenções (o que se pretende fazer no mundo, com base nos desejos estabelecidos).
Computacionalmente, esse modelo é projetado da seguinte forma:
[...] os agentes têm crenças sobre o estado do mundo, que fazem
com que desejos sejam gerados. Um mecanismo de filtragem
seleciona os desejos que podem ser concretizados, de acordo com o
estado atual das crenças. Tais desejos se tornam intenções, que irão
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guiar as ações que os agentes irão realizar. As intenções também
irão limitar a geração de novos desejos, pois intenções, ao contrário
de desejos, devem ser consistentes. Intenções também apresentam
outras propriedades como, por exemplo, persistência, e são
associadas à noção de compromisso. (SICHMAN, 2003)

Em se tratando de agentes de software, o ambiente lhes é como um sistema
operacional: ele provê o acesso aos recursos e aos dados de sensoriamento,
fornece a infra-estrutura de comunicação e estabelece as regras e os meios para as
atuações. É, portanto, uma entidade fundamental em um SMA, mas essa
importância deve-se também a outros fatores. As propriedades de um ambiente –
que descrevem se as informações são completa ou parcialmente observáveis e se
os estados variam de forma determinística ou estocástica, discreta ou contínua,
seqüencial ou episódica, por exemplo – são importantes para determinar o projeto
apropriado dos agentes (RUSSELL; NORVIG, 2004). Além disso, tais propriedades
decorrem diretamente do problema em resolução, uma vez que diferentes tipos de
problemas produzem diferentes modelos de ambiente (WEYNS et al., 2005).
Não existem muitos estudos e proposições de ferramentas para a construção de
ambientes reutilizáveis, pois historicamente os métodos de projeto, plataformas de
desenvolvimento e padrões de interação produzidos foram voltados aos agentes e
desconsideraram o projeto e o desenvolvimento do ambiente como uma entidade
individual e independente (WEYNS et al., 2005). De todas as formas, acredita-se
que mesmo aproveitando-se esses recursos é fundamental projetar e construir o
ambiente de forma independente, ou seja, para os agentes ao invés de partindo
deles. Principalmente porque o ambiente representa o problema e contém a solução
produzida pelos agentes.
A comunicação entre os agentes decorre da necessidade de interação. Os agentes
reativos não reconhecem explicitamente outros agentes, mas isso não impede a
ocorrência da interferência social. Nesse caso, o reconhecimento e a exploração
dessa interferência são efetuados exclusivamente pelo projetista, que modela e
constrói as ações conjuntas dos agentes para a emergência de um comportamento
global mais complexo (SYCARA, 1998). A interação dos agentes reativos se dá de
forma indireta por meio da percepção das alterações no ambiente. De maneira
similar e comumente inspirada em sistemas biológicos de insetos, as alterações
efetuadas no ambiente (como depósitos de traços químicos) são percebidas pelos
próprios agentes, direcionando suas ações para os melhores resultados conjuntos
(SICHMAN, 2003).
Ao contrário, os agentes cognitivos reconhecem formalmente os demais e por isso
têm a capacidade de inferir de forma autônoma sobre a necessidade de se
comunicarem diretamente entre si (FREITAS; BITTENCOURT, 2002). Essa
comunicação envolve diferentes âmbitos de complexidade, pois além de um meio
para a troca de mensagens são necessários mecanismos para a sua correta
interpretação. A primeira parte da interpretação envolve o uso de linguagens de
intenção como a KQML (Knowledge Query Manipulation Language) (FININ;
LABROU; MAYFIELD, 1995) e a ACL (Agent Comunication Language)
(FOUNDATION FOR INTELLIGENT PHYSICAL AGENTS, 2002), que são baseadas
na Teoria dos Atos de Fala (AUSTIN, 1962 apud SICHMAN, 2003). Essa teoria
entende que atos de enunciação em uma linguagem natural produzem resultados
similares a ações físicas porque alteram a visão do mundo das entidades
envolvidas. Desse modo, essas linguagens provêem categorias que diferenciam a
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intenção (também chamada de performativa) do conteúdo de uma mensagem. A
segunda parte envolve a interpretação do conteúdo, que está relacionado ao
domínio do problema. A descrição formal de conhecimento do domínio, chamada de
ontologia, é composta de especificações, vocábulos, conceitos e relações
computacionalmente interpretáveis da taxonomia do domínio (GRUBER, 1993, e
HUHNS; STEPHENS, 1999). As linguagens KQML e ACL permitem indicar a
ontologia empregada em uma conversação, e muitas das plataformas de
desenvolvimento existentes facilitam sua manipulação ao utilizar classes e objetos.
Da interação direta entre agentes surge também o conceito de protocolo de
interação. Um protocolo de interação representa um encadeamento de mensagens
em uma conversação funcionalmente significativa, ou seja, uma seqüência que
forma um padrão de repetição. Sua importância decorre tanto do reuso quanto do
controle, uma vez que um protocolo não depende do domínio de aplicação
(SICHMAN, 2003) e permite o projeto da divisão e coordenação de tarefas sem
violar a autonomia individual das entidades envolvidas (HUHNS; STEPHENS, 1999).
Dentre os protocolos mais conhecidos destacam-se as Redes Contratuais (SMITH,
1980) e as Coalizões Baseadas em Dependências (SICHMAN et al., 1994), ambas
muito empregadas para a oferta, negociação e execução de serviços entre agentes
de ambientes abertos (em que os agentes são desenvolvidos por diferentes
projetistas).
A organização em um SMA descreve um conjunto de regras, papéis e restrições que
direcionam tanto a execução de tarefas quanto as interações entre os agentes. Ela
tem por objetivo controlar o comportamento global do sistema de modo a evitar, por
exemplo, que interações repetidas e desnecessárias sejam executadas e
prejudiquem ou mesmo impeçam seu funcionamento (SICHMAN, 2003). Devido a
essa importância, a organização é comumente institucionalizada pelo projetista tanto
em sistemas compostos por agentes reativos como em sistemas compostos por
agentes cognitivos. No primeiro caso, a organização é institucionalizada na idéia do
comportamento de auto-organização de colônias de insetos, quando é chamada de
estigmergia (GRASSÉ, 1950 apud IZQUIERDO-TORRES, 2004). A estigmergia
consiste no registro das atividades de um grupo em seu ambiente efetuado por meio
de traços ali deixados. Esses traços servem como informação adicional aos
sensores dos indivíduos, guiando suas ações locais e coordenando o
comportamento individual como se não dependessem de si próprios e sim dos
resultados conjuntos (RAMOS et al., 2007). No segundo caso, a organização é
institucionalizada por meio de papéis ou estruturas de autoridade que governam as
comunicações diretas (HORLING; LESSER, 2005), de modo que cada agente
conhece apenas aqueles com quem se espera que interaja e sabe das
responsabilidades e capacidades que eles têm.
Entretanto, mesmo que os papéis não sejam institucionalizados aos agentes
cognitivos, uma organização dinâmica pode ser formada a partir das coalizões
(SICHMAN, 2003, e HORLING; LESSER, 2005). Com o uso de protocolos de
negociação, como as redes contratuais e as coalizões baseadas em dependências
mencionadas anteriormente, um agente pode encontrar outros capazes de realizar
tarefas necessárias e assim formar coalizões temporárias. Quando visto de fora do
sistema, o conjunto destas coalizões forma uma organização – ainda que os agentes
não tenham uma representação explícita dela. Estudos mais recentes envolvem o
raciocínio dos agentes sobre a organização em que atuam, pois se imagina que
essa deliberação talvez permita maior flexibilidade ao comportamento individual dos
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agentes e uma maior emergência de comportamentos globais não projetados
(CARLEY; GASSER, 1999, e HÜBNER; SICHMAN, 2003).
Um dos aspectos não considerados nos eixos de pesquisa mencionados até então
envolve a engenharia de SMA, talvez porque suas pesquisas sejam ainda bastante
incipientes. A maturidade da Orientação a Objetos torna-a naturalmente aplicável,
principalmente porque muitos autores reconhecem que objetos e agentes têm muito
em comum (WOOLDRIDGE, 1999, e SICHMAN, 2003). Entretanto, as diferenças
são suficientemente significativas para que novos métodos de engenharia sejam
estudados e empregados (FLORES-MENDEZ, 1999): agentes não “invocam”
métodos entre si, mas ao contrário informam ou requisitam ações que podem não
ser respondidas ou podem ser negadas por outros agentes. Isso decorre do fato de
que os agentes são guiados por objetivos próprios, diferentemente dos objetos.
Além disso, a autonomia dos agentes requer que eles atuem em diferentes linhas de
execução (threads), mas essa necessidade inexiste na Orientação a Objetos.
De fato, a orientação a objetos serve muito bem ao desenvolvimento e codificação
dos agentes de um SMA, tanto que os métodos de engenharia atualmente em
estudo propõem análises iniciais de apoio em que são projetados os papéis e as
motivações dos agentes, bem como o conhecimento, as mensagens e os protocolos
necessários para suas decisões e interações. Dois exemplos são o método MASCommonKADS (IGLESIAS et al., 1998) e o método Gaia (WOOLDRIDGE;
JENNINGS. KINNY, 2000). O primeiro concentra esforços na modelagem do
conhecimento individual dos agentes e da sua organização no sistema. O segundo,
que também inclui esses esforços, inclui também esforços para representação e
modelagem das interações e protocolos empregados pelos agentes.

2.3 Estado da Arte
Do ponto de vista da necessidade deste trabalho de pesquisa entende-se como
estado da arte a aplicação de SMA ao processamento de imagens digitais. O que se
nota inicialmente é que essa aplicação é tradicionalmente realizada de duas formas
distintas (BOURJOT; CHEVRIER; THOMAS, 2002, e MAHDJOUB et al., 2006). Um
pequeno número de propostas emprega a negociação entre agentes cognitivos para
explorar os resultados de diferentes operadores aplicados globalmente ao
processamento de uma imagem. Já um número maior de propostas emprega
agentes reativos ou cognitivos e com interações mais simples, diretas ou indiretas,
para realizar processamentos locais ao nível dos pixels.
Em uma das propostas mais antigas, Boucher e Garbay (1996) empregam agentes
para acompanhar a movimentação de células vivas com grande variação de forma
em imagens em que o contraste entre as células e o fundo é baixo. Os agentes,
especializados em cada parte da célula, empregam o crescimento de região para
segmentar as partes de acordo com critérios de similaridade específicos a cada
papel, e a resolução se dá com as negociações de pixels de fronteira e de fusões
entre agentes vizinhos semelhantes. Em uma proposta similar, Richard, Dojat e
Garbay (2001) empregam agentes para identificar diferentes estruturas cerebrais em
imagens de ressonância magnética que se apresentam dobradas em várias
camadas e com grande variação de espessura e intensidade. Os agentes são
especializados em cada tipo de estrutura e providos de parâmetros de similaridade
para a aplicação do crescimento de região, porém, diferentemente da proposta
anterior, o ambiente conta com um mapa de distâncias para cada estrutura,
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construído a partir do histograma da imagem e do posicionamento provável
conhecido. Assim, além de negociar os pixels de fronteira e a fusão com vizinhos os
agentes ajustam o mapa de distâncias conforme as negociações são efetuadas a
ponto de corrigir erros de segmentação nas fronteiras.
A proposta de Guillaud et al. (2002) utiliza agentes para identificar e validar, em
imagens de otólitos3 de peixes, anéis concêntricos alternados em intensidades
claras e escuras e de formato e de largura variáveis. Especializados em anéis claros
e escuros, os agentes observam a intensidade da área angular à frente e a
proximidade a outros agentes, para moverem-se e seguir os anéis. Um anel é
validado se um agente consegue retornar ao seu ponto de partida. Outra proposta
em que a interação indireta é utilizada é a de Bourjout, Chevrier e Thomas (2002),
que se inspiraram no comportamento coletivo de uma colônia de aranhas para
auxiliar a segmentação de imagens de propósito geral. Os agentes representam
aranhas agrupadas em colônias que se movem entre os pixels seguindo um critério
de similaridade da colônia ou a existência de teias (marcas) produzidas por outros
membros (quanto mais teias existem, maior é a probabilidade de serem seguidas).
As marcas são produzidas pela própria movimentação dos agentes, de forma que o
sistema tende a indicar as maiores similaridades com um maior número de teias
conectando pixels.
Mirzayans et al. (2005) oferecem uma proposta em que os agentes permitem
reconhecer formas simples em imagens afetadas por ruído. Aleatoriamente
posicionados, os agentes seguem o campo de gradiente da imagem observado no
ambiente para localizar bordas, e restringem esse movimento segundo critérios de
atração, momento e aleatoriedade relacionados aos agentes próximos, que
garantem coesão à continuidade dos objetos e consistência de movimento
ponderada pela aleatoriedade para permitir a exploração de toda a imagem. Ao
encontrar bordas significativas os agentes se auto-rotulam como cantos ou bordas
verticais e horizontais, e essa informação é utilizada posteriormente para
reconhecimento por meio de redes neurais e regras fuzzy. Já Idir, Merouani e Tlili
(2005) utilizam agentes para segmentar microcalcificações em imagens de
mamografias. O ambiente contém duas imagens, uma das regiões produzidas com o
crescimento de região e outra das bordas produzidas com o operador de Canny.
Agentes de região, aleatoriamente posicionados, localizam regiões vizinhas
similares e fundem-nas com o auxílio de agentes de borda que indicam quando a
fronteira de vizinhança entre as regiões é diferente das bordas na imagem original.
Esse processo é efetuado em uma estrutura de pirâmide de tal forma que os dois
agentes fundidos no nível atual são representados por apenas um agente no
próximo nível, e o processo termina quando não ocorrem mais fusões.
Em se tratando do processamento de bordas, Mahdjoube et al. (2006) empregam
agentes para reconstruí-las em imagens de raios-X pulmonares. Inicialmente,
agentes exploradores buscam bordas significativas movendo-se segundo o campo
de gradiente. Ao localizarem as bordas os exploradores criam um agente seguidor
para cada sentido da borda, e estes a seguem até se encontrarem ou até
perceberem que a intensidade da borda diminuiu significativamente. Nesse caso, os
seguidores tornam-se negociadores e buscam outro negociador próximo para propor

3

Otólitos são concreções de carbonato de cálcio presentes no aparelho vestibular do ouvido interno
dos vertebrados e que contêm anéis indicativos da idade estimada de um animal.
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uma união, que visa corrigir uma borda falha devido a variações de iluminação. Há
também a proposta de Mazouzi et al. (2006), que emprega agentes para suavizar o
ruído comum em imagens de profundidade obtidas de cenas com poliedros em
oclusão visual entre si. Os agentes desse sistema movem-se alterando os pixels
para aproximá-los do valor de referência inicial (da face em que surgiram), mas são
atraídos pelas próprias alterações. Isso faz com que as alterações tendam a se
mover para as bordas dos poliedros, onde é maior a competição entre diferentes
grupos. Dessa forma, as faces são suavizadas enquanto as bordas são reforçadas.
Em relação às propostas em que o foco é a exploração do resultado de diferentes
operadores globalmente aplicados, a mais antiga conhecida é a proposta de
Gyohten (2000). Esse autor utiliza agentes para interpretar textos do idioma japonês,
em que as técnicas tradicionais de minimização de custo de funções para o
agrupamento de ideogramas são de difícil aplicação. Os agentes são especializados
em ideogramas, linhas e blocos de texto, organizando-se de forma hierárquica.
Dependendo do papel (e do nível na hierarquia) os agentes avaliam conhecimento
simbólico sobre a relação entre seus filhos (linhas ou ideogramas) ou funções de
custo para minimização na identificação das formas. Podem negociar a troca de
agentes filhos, caso suas avaliações sejam melhoradas, e isso permite uma
segmentação direcionada pelo conhecimento de domínio do idioma.
Já Abchiche, Dalle e Magnien (2002) propõem o treinamento de agentes para a
construção de uma aplicação de processamento de imagens específica para um
problema proposto. O sistema é dividido em um subsistema de base e um
subsistema secundário. O subsistema de base contém agentes que encapsulam
diferentes operadores de processamento de imagens e interagem para solicitar a
execução de tarefas complementares entre si sobre uma imagem de entrada. Ao
terem as tarefas executadas os próprios agentes avaliam-nas atribuindo valores de
credibilidade decorrentes da comparação do resultado produzido com restrições
impostas pelo subsistema secundário – que conhece as necessidades propostas
pelo usuário conceptor na forma de atributos visuais dos objetos desejados. A
evolução das execuções de tarefas complementares e dos valores de credibilidade
forma, dinamicamente, a melhor seqüência de tarefas para a identificação do objeto
proposto na imagem dada, que poderia ser então utilizada pelos usuários finais.
Finalmente, a proposta de Bovenkamp et al. (2004) utiliza agentes para interpretar
elementos em imagens de ultra-sonografia que são bastante ambíguos devido a
variação de iluminação e a oclusão entre objetos. Os agentes são especializados
nos diferentes tipos de vasos e placas calcificadas, e utilizam um conhecimento
formal a respeito da sua localização provável, da relação que têm com outros
elementos, e dos operadores e parâmetros aplicáveis para seu processamento. Com
esse conhecimento, os agentes iniciam a busca nos dados brutos da imagem
(pixels) e então refinam os resultados por meio de teste de hipóteses efetuados com
a interação direta entre si. Hipóteses refutadas permitem ao agente não apenas
alterar seus parâmetros e tentar novamente como simplesmente desistir em prol de
outro papel.
Todas essas propostas são tão interessantes quanto diversas. Com maior ou menor
complexidade, elas empregam agentes reativos ou cognitivos, interações diretas ou
indiretas, ambientes compostos apenas pela imagem ou contendo também
informações adicionais produzidas com pré-processamentos, e modelam o
comportamento dos agentes e a organização do sistema de acordo com diferentes
níveis de conhecimento de domínio. É bastante difícil tentar adaptar alguma dessas
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propostas ao problema em estudo, justamente porque elas são baseadas em
premissas dependentes dos respectivos problemas. E de fato, como mencionado
anteriormente, é esperado que o projetista de um sistema de processamento de
imagens saiba escolher os operadores apropriados e construir uma solução
utilizando conhecimento de domínio.
Desse modo, a revisão dessas propostas permite concluir que:
1. SMA são apropriados à integração do conhecimento de domínio ao
processamento de imagens. Tal conhecimento é modelado tanto na
organização (por exemplo, papéis e relacionamentos dos elementos de
interesse) como nas restrições e dados utilizados pelos agentes (por
exemplo, posicionamento inicial, limites de busca e critérios de similaridade).
2. SMA auxiliam no processamento de imagens com o refinamento ou
reconstrução de resultados produzidos com operadores já conhecidos.
Observa-se que os agentes podem reconstruir bordas obtidas com
operadores de gradiente, negociar pixels entre regiões pré-segmentadas ou
testar hipóteses para validar ou alterar parâmetros dos operadores para nova
aplicação, entre outras formas de atuação.
3. SMA utilizados no processamento de imagens têm no ambiente a imagem, e
comumente incluem também dados obtidos com pré-processamentos. Mesmo
que o refinamento ou reconstrução ocorra pela atuação dos agentes sobre a
imagem no ambiente, muitas vezes essa imagem é pré-processada para a
construção de campos de gradiente ou para identificar bordas, por exemplo.
4. Os agentes utilizados no processamento de imagens servem como forma de
descrição (rotulação) das regiões segmentadas. O próprio papel de um
agente que valida uma região serve como indicação do tipo de objeto
encontrado. Além disso, suas propriedades, como posicionamento, área e
conjunto de pixels, por exemplo, servem como descritores para outras tarefas
de reconhecimento.
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3 METODOLOGIA
3.1 Apresentação do Problema
O problema em estudo envolve a estimação da cobertura da conformação por
jateamento de granalhas aplicada a placas usinadas de ligas de alumínio (70507451), por meio do processamento de uma imagem digital capturada de um corpo
de prova com 30 vezes de ampliação (30x). Na estimação com tal imagem, o cálculo
da cobertura se dá pela razão entre o número de pixels identificados como
pertinentes às áreas de impacto e o número total de pixels. Conseqüentemente, fazse necessário segmentar as áreas de impacto, separando-as do fundo.
A primeira dificuldade de segmentação deve-se à elevada ocorrência de reflexos
durante a captura da imagem, devido ao formato côncavo das endentações
(crateras) produzidas pelas partículas esféricas. Objetivando diminuir esse efeito,
Almeida, Martins e Fleury (2007) empregaram o arranjo experimental reproduzido na
Figura 3.1. Com o auxílio de um microscópio óptico e uma câmera digital, foram
capturadas duas imagens em tons de cinza sob iluminação em ângulos de 30º e
150º respectivamente (Figura 3.1a). A placa de alumínio foi posicionada de forma
que as estrias permanecessem perpendiculares à câmera (Figura 3.1b).

Figura 3.1 - Visão frontal (a) e superior (b) do arranjo
experimental de captura

Com esse procedimento, os pixels de maior intensidade (mais próximos do branco, e
produzidos pelos reflexos) foram distribuídos nas imagens capturadas em lados
diferentes das endentações (Figura 3.2a e Figura 3.2b). Desse modo, com uma
operação de fusão, em que os pixels da imagem resultante advêm dos pixels de
intensidade mais baixa dentre as imagens originais, foi possível produzir uma nova
imagem em que os reflexos foram quase totalmente eliminados (Figura 3.2c).

Figura 3.2 - Imagens capturadas com o arranjo experimental (a, b) e imagem produzida
pela fusão destas (c)
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Muito embora esse procedimento elimine boa parte dos reflexos, ele também realça
as áreas escuras, que podem ser confundidas com áreas de impacto. Esses
artefatos, decorrentes de reflexos e sombras restantes tanto em crateras quanto em
estrias, são difíceis de serem eliminados com operadores gerais de segmentação
como a limiarização (ilustrada na Figura 3.3a), o crescimento de região (ilustrado na
Figura 3.3b) ou a detecção de bordas (ilustrado na Figura 3.3c), por exemplo.
Também no domínio das freqüências a segmentação é difícil, uma vez que as
estrias representam boa parte das freqüências mais altas e confundem-se facilmente
com as bordas das endentações.

Figura 3.3 - Experimentos de segmentação, utilizando a limiarização (a), o crescimento
de região (b), e a convolução com a máscara de Prewitt (c)

3.2 Proposta de Pré-Processamento
Uma vez que se concluiu que agentes empregados no processamento de imagens
digitais auxiliam com o refinamento ou reconstrução de resultados iniciais obtidos
com operadores conhecidos (pré-processamento), é natural analisar quais desses
operadores são mais apropriados ao refinamento. Considerando-se os resultados
exemplificados anteriormente na Figura 3.3, por exemplo, percebe-se que os erros
de segmentação apresentam-se de forma bastante distinta. Os erros da limiarização
são pequenos ruídos produzidos por estrias, sombras e reflexos. Os erros do
crescimento de região são áreas inteiras produzidas por estrias e reflexos, e também
excessos produzidos por sombras. E os erros da convolução são bordas produzidas
para estrias e reflexos.
É difícil estabelecer um critério de escolha com base em resultados tão diferentes,
principalmente porque ainda não se sabe que ações os agentes serão capazes de
executar. De fato, essa questão parece paradoxal: seria possível conhecer o préprocessamento melhor aplicável se as ações e capacidades dos agentes fossem
conhecidas, porém, espera-se que o comportamento dos agentes seja modelado a
partir de um pré-processamento já estabelecido. Embora se acredite que os autores
das propostas estudadas no capítulo 2 tenham seguramente experimentado essa
dificuldade, infelizmente ela não é mencionada em seus trabalhos. A experiência e a
intuição levam a crer que a escolha foi simplesmente prática: os autores utilizaram
resultados obtidos até então com esforços anteriores, estudados e produzidos antes
mesmo de haverem considerado a aplicação de agentes ao problema.
Assim, a primeira idéia foi projetar o SMA para executar o refinamento sobre o
resultado obtido por Almeida, Martins e Fleury (2007). Utilizando a imagem
produzida segundo o procedimento anteriormente descrito, os autores treinaram um
algoritmo indutivo com dados estatísticos extraídos de pequenas janelas da imagem,
cabendo a um operador humano informar quando os dados pertenciam a uma área
de impacto ou de fundo. A árvore de decisão produzida por esse algoritmo foi então
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empregada para a classificação dos pixels da imagem entre essas duas classes,
impacto ou fundo. Um dos resultados, em que foram empregados dados de
treinamento extraídos de uma janela de dimensão 15x15, é apresentado na Figura
3.4a. Comparando esse resultado (cobertura estimada em torno de 28,2%) com uma
imagem de referência segmentada manualmente (Figura 3.4b), os autores
observaram que os erros (Figura 3.4c) foram diminuídos para uma taxa próxima a
3%.

Figura 3.4 - Resultado produzido pelo algoritmo indutivo (a), imagem de referência (b) e
diferença entre elas (c)

A única questão em utilizar esse pré-processamento decorre da necessidade de
treinamento prévio com intervenção humana. Como esse resultado foi obtido com o
processamento estatístico dos pixels, considerou-se que outro método que não
necessitasse de treinamento poderia talvez produzir um resultado similar. De fato,
mesmo que esse resultado fosse pior em termos dos erros restantes, imagina-se se
já não seria suficiente para o refinamento por um SMA, pois afinal não se conseguiu
estabelecer um critério de comparação para isso.
A imagem original I tem três elementos – a placa, as estrias e as crateras. Observase que dentre esses elementos as crateras têm os pixels mais escuros. Desse
modo, com o operador de segmentação por K-Médias dividiu-se a imagem em três
classes S i | i ∈ [1,3] (Figura 3.5a) para se produzir uma nova imagem K (I ) contendo
apenas os pixels da classe com menor intensidade média µi (Figura 3.5b), conforme
é matematicamente descrito na Equação 3.1. Embora o resultado seja similar à
limiarização, é ligeiramente melhor com relação às falhas decorrentes de reflexos.
Equação 3.1

 3

2
K (I ) = S i ∈ ∑ ∑ (x j − µi )  | MIN ( µi )
 i =1 x j∈Si

Então, essa imagem foi submetida a operações de morfologia matemática para a
eliminação de objetos com forma de pequenas penínsulas (estrias) e vazios em
forma de pequenos lagos (reflexos). Como o formato das crateras é
predominantemente circular, empregou-se um elemento estruturante D com o
formato de um disco com raio de 3 pixels em uma abertura seguida de um
fechamento, conforme é matematicamente descrito na Equação 3.2.
Equação 3.2

R = (K ( I ) o D ) • D

A abertura elimina boa parte das estrias (Figura 3.5c) e o fechamento, boa parte dos
reflexos (Figura 3.5d). Por isso, o encadeamento desses operadores produz uma
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imagem R (Figura 3.5e) que é muito similar àquela obtida com o algoritmo indutivo,
mas sem a necessidade de treinamento prévio.

Figura 3.5 - Resultados de K-médias (a), seleção da classe mais escura (b), abertura
morfológica (c), fechamento morfológico (d) e imagem final (e)

Os erros restantes nessa imagem, a partir de agora chamada de imagem de
trabalho, podem ser classificados de duas formas. São excessos decorrentes de
sombras ou são falhas decorrentes de reflexos. O primeiro deles parece ocorrer com
mais freqüência, proximo às fronteiras das crateras em que os limites circulares são
extrapolados. O segundo ocorre em uma pequena cratera em forma de meia-lua,
visível no quadrante superior esquerdo. Essa falha provavelmente deve-se ao
tamanho da cratera, pois, ao invés de formar um lago (passível de ser eliminado
com o procedimento descrito), o reflexo formou um golfo muito largo. Por isso,
conclui-se que os agentes do SMA em estudo deverão ser principalmente capazes
de eliminar os excessos das crateras, mas também reconstruir as crateras
prejudicadas por reflexos.

3.3 Definição dos Requisitos Gerais
Acredita-se ser importante definir quais são os requisitos gerais do sistema antes de
iniciar o projeto, pois ele envolve tanto etapas de engenharia orientada a agentes
quanto etapas de engenharia orientada a objetos que precisam ser seqüenciadas e
guiadas por um escopo. Também porque um protótipo será desenvolvido, do qual se
espera um mínimo de funcionalidades para a utilização por parte de um usuário.
Sendo assim, a Figura 3.6 apresenta um diagrama de casos de uso que contém as
funcionalidades requeridas para o projeto e identifica, por meio de estereótipos, a
orientação (a agentes ou a objetos) sob a qual cada caso de uso será projetado e
desenvolvido.
O caso de uso “Carregar Imagem” descreve a funcionalidade que permite ao usuário
carregar uma imagem no sistema por meio de uma janela gráfica, para que seja
segmentada e para que a cobertura seja calculada. Esse caso de uso também
abrange o pré-processamento, que é executado automaticamente após o
carregamento da imagem. Seu projeto e desenvolvimento são orientados a objetos,
pois esse caso de uso não requer a interação de agentes. O caso de uso “Configurar
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Segmentação” descreve a funcionalidade que permite ao usuário configurar a
segmentação que será executada sobre a imagem carregada, utilizando outra janela
gráfica. Nesse âmbito, essa funcionalidade é orientada a objetos, pois também não
há a interação de agentes. Os valores configurados são passados aos agentes
apenas no caso de uso “Iniciar Segmentação”, esse sim orientado a agentes.
Esse caso de uso descreve a principal funcionalidade do sistema, por meio da qual o
usuário solicita a iniciação da segmentação – que em verdade se trata da iniciação
dos agentes. O caso de uso “Interromper Segmentação” descreve a funcionalidade
que permite ao usuário cancelar uma segmentação em andamento, o que requer a
interação com os agentes em execução e por isso é orientado a agentes.
Naturalmente, esse caso de uso tem como pré-requisito que uma segmentação
tenha sido anteriormente iniciada. Ambos os casos de uso para a iniciação e para a
interrupção da segmentação são acessíveis também por meio da janela gráfica, que
apenas transmite o comando do usuário aos agentes.

Figura 3.6 - Diagrama de casos de uso para o sistema em
projeto e desenvolvimento

Finalmente, o caso de uso “Apresentar Resultados” descreve a funcionalidade que
permite aos agentes notificarem o usuário do resultado da segmentação. Essa
notificação também é efetuada por meio da janela gráfica, na forma de uma imagem
segmentada (para inspeção visual) e de um relatório com o valor da cobertura
calculada.

3.4 Projeto Orientado a Agentes
A principal necessidade relacionada ao projeto orientado a agentes envolve as
capacidades dos agentes. Em termos mais simples, trata-se da definição sobre o
quê os agentes precisam ser capazes de realizar para que os erros na imagem de
trabalho sejam corrigidos. Diferentes capacidades compõem diferentes papéis em
uma organização, e essa é não somente a característica mais explorada nas
propostas estudadas no capítulo 2, como um dos aspectos mais importantes nos
métodos de engenharia de SMA. Entretanto, o problema em estudo é mais
caracterizado por uma distribuição funcional do que por uma distribuição física e,
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ainda assim, as responsabilidades funcionais necessárias à resolução do problema
não são facilmente reconhecidas como em outros tipos de problemas, tais como
aqueles envolvendo departamentos em empresas ou vendedores na Internet. Desse
modo, os papéis podem ser estabelecidos de inúmeras formas diferentes, como
observado nas propostas estudadas anteriormente.
Tentando reutilizar idéias dessas propostas, uma primeira possibilidade avaliada
envolveu a utilização de agentes reativos para eliminar o ruído de forma gradual e
concorrente, mas essa idéia logo se mostrou pouco aplicável. Devido à imagem
produzida pelo pré-processamento escolhido ser binária, não há como os agentes
suavizarem gradualmente os valores dos pixels. Além disso, é difícil estabelecer um
critério de organização por estigmergia para que a concorrência nas bordas
seguisse um formato circular capaz de corrigir o ruído de forma apropriada. Além
disso, o número de agentes necessários para processar as bordas de todas as
regiões seria potencialmente grande a ponto de exaurir os recursos computacionais
disponíveis.
Assim, avaliou-se a utilização de agentes cognitivos. Nesse direcionamento, a
primeira idéia foi naturalmente relacionar os papéis às crateras e ao fundo contidos
na imagem de trabalho, uma vez que com essa organização poderia ser possível
utilizar a negociação de pixels de fronteira entre agentes com os diferentes papéis
para corrigir os erros. A dificuldade dessa abordagem é que comumente ocorrem
interseções de crateras em uma mesma região, e não se conhece um critério de
similaridade capaz de diferenciar pixels de sombra de pixels de outra cratera.
Tampouco é possível saber previamente o número de crateras existentes, de modo
que a possibilidade de formação de coalizões entre crateras para a negociação com
o agente de fundo também pareceu difícil. Mas, como as crateras têm uma
tendência à circularidade em suas bordas, imaginou-se que a divisão dos papéis
entre as crateras e as bordas seria uma possibilidade interessante, uma vez que a
interação entre os agentes poderia permitir que as bordas fossem corrigidas ao
mesmo tempo em que as crateras eram identificadas.
Esse modelo foi experimentado por Vieira, Martins e Fleury (2008) com um protótipo
inicial em que agentes com o papel de Marcador de Borda (MB) foram dispostos ao
longo das bordas da imagem de trabalho com o objetivo de ajustá-las localmente ao
se moverem. Seu movimento era controlado pela interação e coalizão com agentes
com o papel de Marcador de Centro (MC), que representavam a cratera em termos
de seu centro e seu raio. Os MC buscavam garantir que todos os MB em coalizão
estivessem eqüidistantes consigo, de forma a garantir o formato circular global de
cada cratera. Conforme concluído pelos autores, essa abordagem produz resultados
pouco determinísticos por ser fortemente dependente da seqüência de interações
entre os agentes. Quando MB posicionados sobre bordas de ruído são os primeiros
a formar coalizões com um MC, a circularidade formada induz o restante dos MB a
se moverem, resultando em crateras erroneamente identificadas.
Entretanto, esse protótipo inicial também produziu um resultado importante. Com o
objetivo de encontrar uma heurística para a inicialização dos MC, foi utilizado um
Diagrama de Voronoi (VORONOI, 1908 apud AURENHAMMER; KLEIN, 2000)
construído a partir da posição dos marcadores de borda já distribuídos. Esse
diagrama – uma representação das distâncias entre pontos em um plano
bidimensional que forma células agrupando os pontos eqüidistantes aos pontos de
interesse – tem uma propriedade interessante: cada vértice é o centro de um círculo
vazio que passa por três ou mais dos pontos de interesse (AURENHAMMER;
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KLEIN, 2000). Assim, observou-se que os vértices de Voronoi se encontram bem
próximos da solução desejada por indicarem eqüidistâncias a pontos discretos das
bordas das crateras, ou seja, eles representam pontos e raios próximos aos centros
das crateras. Desse modo, o papel de MB não se faz mais necessário, uma vez que
serve apenas para o cálculo dos vértices. Além disso, acredita-se que a resolução
do problema recai sobre a interação direta entre MC, que precisam avaliar de forma
conjunta todos os vértices calculados para identificar aqueles mais apropriados.
De acordo com os autores do método Gaia (WOOLDRIDGE; JENNINGS; KINNY,
2000), a engenharia de um SMA deve ser iniciada pela captura de aspectos
necessários que não são abrangidos pela Orientação a Objetos, tais como o caráter
de autonomia de execução, os padrões de interação e a complexidade
organizacional. Esses aspectos servem para a evolução sistemática de uma
declaração de requisitos para um nível de projeto suficientemente detalhado a ponto
de permitir sua continuação com métodos como a Orientação a Objetos.
Para seguir esse método, faz-se necessária a produção de alguns modelos. Dois
deles, chamados de modelo de papéis e modelo de interações, têm por objetivo
desenvolver o entendimento do sistema e de sua estrutura organizacional. Outros
três, chamados de modelo de agentes, modelo de serviços e modelo de
relacionamentos, objetivam transcrever os modelos anteriores em informações mais
concretas para auxílio na modelagem seguinte, orientada a objetos. O modelo de
papéis descreve o conjunto de papéis que compõem a organização funcional do
sistema, e o modelo de interações descreve os padrões de interação entre os papéis
que são importantes para a resolução do problema. O modelo de agentes descreve
os tipos de agentes que concretizam os papéis definidos anteriormente; o modelo de
serviços descreve as capacidades que cada agente é capaz de realizar; e o modelo
de relacionamentos descreve as relações e dependências entre os agentes
definidos.

3.4.1 Modelagem dos Papéis
O modelo de papéis descreve a organização do sistema segundo quatro atributos:
responsabilidades, permissões, atividades e protocolos. As responsabilidades
definem as funcionalidades esperadas para um papel, ou seja, o que agentes devem
ser capazes de realizar. São relacionadas a comportamentos de ciclo de vida e de
segurança, que descrevem estados e condições que devem ser buscados ou
evitados. As permissões representam os direitos necessários para a realização das
responsabilidades, ou seja, recursos de informação que precisam ser consultados,
alterados ou produzidos, e por isso são relacionadas ao conhecimento dos agentes.
As atividades indicam os meios pelos quais as responsabilidades são alcançadas
individualmente, e têm um propósito similar ao dos métodos nas classes da
Orientação a Objetos. Os protocolos têm função similar às atividades, mas
representam atividades que dependem da interação com outros papéis.
Durante a modelagem dos papéis, essas informações são capturadas e
representadas para cada papel, na forma de quadros textuais que auxiliam na
compreensão de como o problema é funcionalmente distribuído. As atividades e os
protocolos são mnemônicos significativos do que representam, mas as atividades
são sublinhadas para diferenciá-las dos protocolos. As permissões também são
atribuídas, porém incluindo as palavras “Lê” e “Altera”, para indicar se o recurso de
informação é consultado e alterado/produzido pelo papel. As responsabilidades de
segurança são descritas como itens condicionais, e as responsabilidades de ciclo de
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vida são descritas por meio de expressões que representam como um agente com o
papel executa durante sua existência. Os operadores dessas expressões, ilustrados
no Quadro 3.1, reproduzido da documentação do método Gaia (WOOLDRIDGE;
JENNINGS; KINNY, 2000), são utilizados para agrupar diferentes identificadores de
atividades ou de protocolos (representados no quadro pelas letras x ou y) de forma a
compor seu ciclo de vida como se fossem expressões regulares.
Quadro 3.1 - Operadores para uso em
expressões de ciclo de vida

Além do papel de Marcador de Centro (MC), foram modelados outros dois papéis,
de Gerente de Segmentação (GS) e de Decompositor de Região (DR), utilizados
para permitir a inclusão de interação com o usuário e maior determinismo na
execução do sistema.
Papel de Gerente de Segmentação
O papel de GS foi modelado para servir às necessidades de interação com o usuário
e controle do início, interrupção e fim da segmentação. O Quadro 3.2 apresenta o
modelo desse papel.
Quadro 3.2 - Modelo do papel de Gerente de Segmentação

Conforme descrito pelas expressões nas responsabilidades de ciclo de vida, o
comportamento do GS é executado infinitamente, uma vez que cada seqüência de
atividades e protocolos representa uma nova segmentação sendo realizada no
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sistema. A iniciação da segmentação, depois de solicitada pelo usuário por meio da
janela gráfica, trata-se fundamentalmente da criação de um DR para cada região
existente no ambiente, incluindo a transmissão dos parâmetros fornecidos pelo
usuário. Após essa iniciação, o agente espera que as decomposições sejam
concluídas ou que a segmentação seja interrompida pelo usuário. No primeiro caso,
os resultados (valor da cobertura calculado e imagem segmentada) são calculados e
apresentados ao usuário e, no segundo caso, a solicitação de interrupção é
retransmitida aos DR.
Os parâmetros de configuração servem apenas aos demais papéis, de modo que
são descritos nas respectivas modelagens.
Papel de Decompositor de Região
O papel de DR foi modelado com dois propósitos. Parte de suas responsabilidades
envolve o posicionamento de marcas de borda, o cálculo dos vértices de Voronoi e o
ajuste da região a partir das crateras validadas. Mas a sua principal
responsabilidade é auxiliar no determinismo do sistema, controlando o ciclo de vida
dos MC enquanto estes avaliam as crateras. Conforme será mais bem detalhado na
modelagem do papel de MC, as inferências desses agentes dependem tanto de
interações indiretas (observações) quanto de interações diretas (informações de
condições de absorção) entre eles. Se o ambiente for muito dinâmico, devido à
constante entrada e saída de MC, por exemplo, as observações e inferências de
cada agente se alteram constantemente, e podem impedir que o sistema alcance o
equilíbrio necessário a uma solução apropriada. Cabe ao DR controlar para que isso
não ocorra. O Quadro 3.3 apresenta o modelo desse papel.
Quadro 3.3 - Modelo do papel de Decompositor de Região
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As responsabilidades mais básicas desse papel envolvem o cálculo e
posicionamento das marcas de borda. Tais marcas são criadas e posicionadas ao
longo da borda, espaçadas segundo um parâmetro de configuração fornecido pelo
usuário. A idéia desse parâmetro é tornar mais flexível a representação das bordas
com o controle do tamanho dos segmentos em que são divididas. As marcas são
então utilizadas para o cálculo dos vértices de Voronoi, quando dois outros
parâmetros fornecidos pelo usuário são utilizados. O raio mínimo e o raio máximo
permitem filtrar crateras consideradas inválidas dadas suas dimensões antes mesmo
que agentes com o papel de MC sejam iniciados para elas. Essa filtragem é
necessária para evitar que sejam identificadas como válidas pequenas crateras
decorrentes de ruído ou grandes crateras decorrentes de extensas áreas produzidas
por sobreposição. Ela também é útil para permitir que regiões pequenas
prejudicadas por ruído de reflexos possam ser corrigidas pela identificação da
cratera segundo o menor círculo que englobe as marcas de borda existentes.
Segue-se a esses procedimentos a decomposição, que trata fundamentalmente da
criação de um MC para cada vértice calculado com a retransmissão do restante de
parâmetros fornecidos pelo usuário, além da localidade e do raio da cratera a ser
analisada. Após ter criado os MC, o DR aguarda que a decomposição seja
interrompida enquanto espera as avaliações dos MC em execução. Se a
decomposição for interrompida, o DR indica aos MC que sua análise também foi
interrompida e se encerra automaticamente. Caso contrário, as avaliações são
consideradas para atualizar a lista de crateras válidas encontradas e apenas quando
elas se estabilizarem (nenhum MC mais troque sua avaliação entre válida ou
inválida) o DR indica aos MC que a análise foi concluída. Com a conclusão da
análise, o DR tem a possibilidade de utilizar o critério do círculo mínimo se mesmo
com a atuação dos MCs nenhuma cratera válida foi identificada. Então, ele ajusta a
região adicionando ou removendo pixels conforme indicam as crateras resultantes,
para finalmente indicar a conclusão da decomposição ao GS e se encerrar
automaticamente.
Papel de Marcador de Centro
O papel de MC foi modelado para a identificação das crateras válidas e inválidas na
região produzida pelo pré-processamento, com base na constatação de que os
vértices de Voronoi (indicados por localidades e distâncias às marcas de origem)
contêm centros tanto das crateras válidas como de crateras inválidas produzidas por
sombras. É muito difícil avaliar individualmente esses dois valores em um vértice
(localidade e raio) para indicar se uma cratera é válida ou não, mas acredita-se que
essa análise é possível com esforços coletivos.
O comportamento de um MC, descrito no modelo apresentado no Quadro 3.4, se
inicia com a observação dos agentes vizinhos, que ocorre em uma área circular
definida pelo próprio raio da cratera. Essa observação, juntamente com o
conhecimento das marcas de origem (que produziram o vértice de Voronoi que
originou o agente) recebidas como parâmetro do DR, permite que o agente efetue
uma primeira avaliação individual sobre a validade da cratera. A Figura 3.7 ilustra
essa avaliação com um exemplo em que um MC posicionado no ponto A observa
sua vizinhança segundo seu próprio raio ( r , demarcado pela circunferência
pontilhada). Com base no ponto médio das marcas de sua origem (quadrados
azuis), o MC calcula a direção oposta à borda (linha verde), para identificar todos os
MC vizinhos localizados próximos a essa direção. O agente vizinho é considerado
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próximo somente se o ângulo formado entre o eixo da direção oposta à borda (seta
azul) e o seu vetor posição (seta vermelha) for inferior ao limite de 45º, como é o
caso do MC posicionado no ponto B .
Considerando que não possui uma visão ampla da região, o MC posicionado em A
utiliza o seguinte raciocínio sobre essa observação:
1. Supondo-se que a posição atual é inválida, a
direção oposta à borda indica a direção em que o
centro válido da cratera provavelmente se encontra.
2. Se próximo a essa direção há outro MC com raio
maior, isso significa que tal agente também enxerga
a borda e por isso está mais bem posicionado para
representar a cratera, o que confirma a suposição
anterior.

Figura 3.7 - Identificação
de agentes próximos à
direção oposta da borda
Quadro 3.4 - Modelo do Papel de Marcador de Centro

A conclusão sobre a validade da cratera é imediatamente comunicada ao DR, mas o
MC não encerra sua execução porque sua presença é necessária para a avaliação
individual de outros agentes. Esse também é o motivo pelo qual há a necessidade
de controle da análise efetuada pelo DR e, dessa forma, o MC apenas se encerra
quando a conclusão lhe for indicada.
Mesmo que um MC conclua que sua cratera é válida a partir da observação
individual, ainda é possível que ela não o seja por um motivo que está além das
suas capacidades individuais. Se o seu raio não for suficientemente grande para que
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enxergue outro agente mais bem posicionado, se faz necessária a interação direta
para que ele seja informado de sua condição pelo agente melhor posicionado. A
indicação de absorção, como é chamada essa avaliação coletiva, é realizada em
paralelo com a espera pela solicitação de interrupção e com a espera pela
conclusão da análise. Caso a interrupção seja solicitada ou a análise concluída, o
MC simplesmente se encerra. Mas caso uma indicação de absorção seja recebida, o
MC imediatamente invalida sua cratera4.
O raciocínio necessário à identificação de agentes absorvíveis é um pouco mais
complexo, pois se faz necessário garantir que apenas as absorções apropriadas
sejam executadas. Caso contrário, todos os agentes podem simplesmente se autoeliminar dependendo da seqüência de interações que ocorrer. Por esse motivo, dois
parâmetros de configuração fornecidos pelo usuário são empregados em conjunto
para controlar se a cratera de um MC observado deve ou não ser considerada
absorvível por um MC avaliador: o Fator de Inclusão define o quanto da cratera do
MC observado precisa estar inclusa na cratera do MC avaliador, e o Fator de
Diferenciação define o quão diferentes essas crateras precisam ser em tamanho.
O Fator de Inclusão varia entre 0 e 1, indicando a inclusão mínima necessária em
termos percentuais. Um valor configurado próximo de 0 diminui a área de inclusão
necessária, enquanto que um valor próximo de 1 indica que a cratera do MC
observado precisa estar quase que totalmente inclusa na cratera do MC avaliador. A
Figura 3.8 ilustra como o percentual de inclusão ( Pi ) entre as crateras dos agentes é
calculado para comparação com o valor do parâmetro. As localidades de ambos os
agentes (centro de suas crateras) são representadas pelos pontos A (MC avaliador)
e B (MC observado), sendo que a área desejada é a interseção entre as
circunferências das crateras que ocorre nos pontos C e D (Figura 3.8a). Tendo-se
d como a distância entre os agentes e ra e rb como seus respectivos raios, é
possível utilizar a lei dos cossenos para calcular o ângulo λ entre os segmentos AB
e AC (Figura 3.8b e Equação 3.3).
Equação 3.3

 ra2 + d 2 − rb2 

2dra



λ = arccos

Com esse ângulo pode-se obter o ângulo do setor circular produzido pela interseção
na cratera do MC avaliador ( θ = 2λ ) e o triângulo formado entre o ponto de sua
localização e os pontos de interseção ( ADC ). A diferença entre as áreas dessas
duas entidades resulta na parte da interseção que corresponde à cratera do MC
avaliador (área hachurada na Figura 3.8c e Equação 3.4).
Equação 3.4

 ra2θ   ra2 senθ 
 − 

area a = 
2
2

 


Utilizando-se o mesmo cálculo para obter a área da parte correspondente à cratera
do outro MC, obtém-se a área total de interseção com a soma das partes. Por fim, o

4

Como o sistema é fechado (todos os agentes são construídos pelo mesmo projetista), a confiança
entre os MC é garantida em sua modelagem.
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percentual de área da cratera do MC observado que está inclusa na cratera do MC
avaliador é dado pela razão entre a interseção calculada e a área total da própria
cratera do MC observado (Equação 3.5).
Equação 3.5

Pi =

area a + areab
πrb2

Figura 3.8 - Ilustração do cálculo do percentual de inclusão de B em A

O Fator de Diferenciação também varia entre 0 e 1, indicando a diferença máxima
permitida em termos percentuais. Um valor configurado próximo de 1 aumenta a
diferença permitida e indica que as crateras podem ter até quase o mesmo tamanho,
enquanto que um valor próximo de 0 indica que a cratera do MC observado deve ser
consideravelmente menor do que a cratera do MC avaliador. O percentual de
diferenciação ( Pd ) para comparação com o fator configurado é calculado
simplesmente pela razão entre o raio da cratera do MC observado e o raio da
cratera do MC avaliador (Equação 3.6).
Equação 3.6

Pd =

rb
ra

3.4.2 Modelagem das Interações
Ao descrever e representar as responsabilidades dos diferentes agentes, o modelo
de papéis também representa as interações necessárias. As interações indiretas,
como a observação de agentes vizinhos efetuada pelo MC, são capacidades
individuais e dependentes apenas dos sensores do agente e das informações no
ambiente. Porém, as interações diretas apresentam uma maior complexidade
decorrente do envolvimento de outros agentes e da troca de mensagens entre eles.
O método Gaia propõe que as interações diretas sejam modeladas com o
detalhamento dos protocolos identificados na modelagem dos papéis, em que se
representam seus propósitos e as informações transmitidas entre os papéis sem
ainda uma grande preocupação com as mensagens que serão trocadas
(WOOLDRIDGE; JENNINGS; KINNY, 2000). Um protocolo é modelado com a
descrição de seis atributos: propósito, iniciador, respondente, entradas, saídas e
processamento. O propósito contém uma breve descrição da natureza da interação;
o iniciador descreve o papel responsável por iniciar a interação; e o respondente
descreve o papel participante, ou seja, aquele para quem a interação é dirigida. As
entradas descrevem as informações utilizadas pelo iniciador para decidir por iniciar a
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interação e as saídas descrevem as informações utilizadas ou produzidas pelo
respondente ao participar dela. Por fim, o processamento descreve brevemente as
atividades realizadas pelo iniciador enquanto o protocolo está em andamento. Todas
essas informações são capturadas e organizadas num modelo como o ilustrado no
Quadro 3.5.
Quadro 3.5 - Exemplo de modelo de interação

Para cada protocolo identificado no modelo de papéis são capturados e descritos
esses seis atributos e, em alguns casos, utilizam-se setas para relacionar as
interações na seqüência em que são esperadas. Devido à sua extensão, os modelos
de interação projetados são apresentados no Apêndice A. Como indicado pelo
método, a maior preocupação é descrever o propósito de cada interação de forma a
complementar o comportamento descrito no modelo de papéis. Naquele modelo, o
sistema era projetado segundo responsabilidades e, nesse novo modelo, o sistema
é projetado segundo um comportamento mais dinâmico.
Observa-se também que as entradas e saídas são diretamente relacionadas ao
conhecimento necessário aos agentes de cada papel de acordo com o propósito de
cada interação. Dessa forma, mesmo que ainda não se tenha preocupado com as
mensagens trocadas, já é possível verificar quais informações precisarão ser
transmitidas entre os papéis para que a execução do sistema ocorra da maneira
idealizada.

3.4.3 Modelagem dos Agentes
O modelo de agentes proposto pelo método Gaia (WOOLDRIDGE; JENNINGS;
KINNY, 2000) tem por propósito identificar os vários tipos de agentes componentes
do sistema e as instâncias que serão criadas para esses tipos. O tipo de um agente
refere-se a um conjunto de papéis agrupados, ou seja, que deverão ser realizados
por entidades de uma mesma categoria. O agrupamento de papéis em um mesmo
tipo pode ser necessário por diversos motivos, como para melhorar a eficiência
computacional diminuindo o número de agentes em execução, permitir que agentes
sejam capazes de assumir responsabilidades de outros agentes em caso de
problemas, ou meramente conveniência na modelagem do projeto. Entretanto, os
tipos de agentes podem ser projetados para conter apenas um papel.
O método indica que o modelo de agentes deve ser construído utilizando uma árvore
em que os nós principais representam os tipos de agentes e os nós filhos os papéis
agrupados. A cardinalidade entre essas relações serve para indicar quantos agentes
de cada tipo existirão em execução no sistema. O método indica que a herança não
é aplicável nesse diagrama, uma vez que ele representa como os papéis são
realizados pelos agentes. Mas isso não impede que a herança seja empregada na
codificação dos agentes projetados.
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Em vez de utilizar a árvore indicada no método, decidiu-se por seguir com o uso da
linguagem UML. Mas o efeito de representação foi mantido. No caso do sistema em
desenvolvimento para este trabalho, cada papel é realizado por um único tipo de
agente. No diagrama da Figura 3.9, os papéis são descritos pelo estereótipo “papel”,
e os tipos de agentes pelo estereótipo “agente”. Durante a execução do sistema
existirá apenas um agente do tipo Gerente de Segmentação, mas existirão
diferentes agentes do tipo Decompositor de Região, um para cada região obtida com
o pré-processamento da imagem. Por sua vez, existirão inúmeros agentes do tipo
Marcador de Centro em cada região, objetivando avaliar as crateras válidas e
inválidas.
class Modelo de Agentes

«papel»
Gerente de
Segmentação

1
«agente»
Gerente de
Segmentação

«papel»
Decompositor de
Região

«papel»
Marcador de Centro

1..*
«agente»
Decompositor de
Região

1..*
«agente»
Marcador de Centro

Figura 3.9 - Diagrama com o modelo de agentes

3.4.4 Modelagem de Serviços
O modelo de serviços (WOOLDRIDGE; JENNINGS; KINNY, 2000) tem por objetivo
prover uma descrição formal das habilidades associadas a cada relação papelagente, na forma de serviços contendo entradas, saídas, pré-condições e póscondições. Esses serviços são compostos pela execução de diferentes atividades e
protocolos identificados nos papéis, e representam a unidade funcional que é visível
para o mundo externo. Ou seja, agentes que procuram outros agentes para formar
coalizões e realizar tarefas complementares fundamentam essa procura na visão
dos serviços disponibilizados por outros agentes.
A FIPA (FOUNDATION FOR INTELLIGENT PHYSICAL AGENTS, 2004) trata desse
assunto pela especificação de um papel chamado Facilitador, que tem por objetivo
permitir aos agentes anunciar suas habilidades perante a sociedade e encontrar
outros agentes capazes de realizar tarefas necessárias. Entretanto, o sistema de
interesse deste projeto foi projetado para ser fechado, com papéis específicos e bem
conhecidos entre os agentes. Como a organização hierárquica é institucionalizada, a
publicação de serviços não é requerida e, por isso, se acredita que a modelagem de
serviços é desnecessária.

3.4.5 Modelagem dos Relacionamentos
O modelo de relacionamentos (WOOLDRIDGE; JENNINGS; KINNY, 2000) tem por
objetivo descrever as ligações de comunicação entre os tipos de agentes. Como
descreve o método, esse modelo não representa mensagens enviadas ou recebidas,
mas apenas os caminhos possíveis para a comunicação e as dependências de
interação entre os agentes. Logo, é fundamentalmente um grafo direcionado, em
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que as relações representam o envio de mensagens entre os agentes.
Diferentemente do modelo de agentes, a cardinalidade do modelo de
relacionamentos representa o número de instâncias de outro agente com que um
determinado agente deverá interagir. Logo, espera-se que a construção desse
modelo auxilie na identificação de potenciais problemas de comunicação, como
gargalos ou pontos críticos em determinados agentes na organização projetada.
O modelo de relacionamentos para o sistema projetado é apresentado na Figura
3.10, em que também se empregou um diagrama UML. Ele é bastante simples,
indicando por meio de associações diretas o tipo de agente destinatário de uma
interação e a quantidade de instâncias desse tipo de agente. Nesse diagrama está
representado que o usuário se relaciona exclusivamente com uma única instância do
GS e este, por sua vez, se relaciona com uma ou mais instâncias do DR (uma para
cada região existente na imagem). O DR pode se relacionar com múltiplas instâncias
de MC, mas pode não existir nenhum MC5. Por fim, um MC pode se relacionar com
outras instâncias do mesmo tipo, para que as indicações de absorção sejam
possíveis.
class Modelo de Relacionamentos

Gerente de Segmentação

Decompositor de Região

Marcador de Centro
0..*

Usuário

1

0..*

1..*

1

1

1

1

Figura 3.10 - Diagrama com o modelo de relacionamentos

3.5 Projeto Orientado a Objetos
O projeto orientado a objetos é mais detalhado do que o projeto anterior, conforme
prevê o método Gaia. Naturalmente, esse detalhamento é mais próximo da
codificação do sistema, de modo que já é possível a construção do protótipo
chamado de ImagMAS6. Devido à importância do ambiente, o projeto detalhado se
inicia com sua modelagem.

3.5.1 Modelagem do Ambiente
A primeira necessidade relacionada ao ambiente envolve naturalmente os aspectos
de execução e interação dos agentes do sistema. Com o objetivo de facilitar o
desenvolvimento do protótipo, empregou-se a ferramenta de desenvolvimento JADE
(Java Agent Development Framework) (BELLIFEMINE; POGGI; RIMASSA, 1999)
para gerenciar esses aspectos. Essa ferramenta é totalmente desenvolvida em Java
– uma linguagem popular, de utilização livre, e orientada a objetos – e abrange
bibliotecas para a construção e execução de agentes e para o envio e recebimento
de mensagens com suporte à linguagem ACL (FOUNDATION FOR INTELLIGENT
PHYSICAL AGENTS, 2002) e demais especificações da FIPA.
5
6

Vide critério do círculo mínimo descrito na modelagem do papel de MC.

ImagMAS é a junção de "Imagem" e "MAS" (acrônimo de Sistema Multiagente em inglês), que soa
como a palavra magma. Segundo o dicionário Houaiss de língua portuguesa, magma significa
também um “conjunto confuso de elementos” ou uma “mistura inextricável”, e essa é uma metáfora
que parece apropriada às dificuldades na segmentação de imagens digitais com agentes.
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A Figura 3.11, reproduzida de (CAIRE, 2007), apresenta a arquitetura geral da
ferramenta JADE. Os agentes são executados em recipientes (máquinas) que
compõem plataformas. Toda plataforma tem necessariamente um recipiente
principal, que é o provedor de serviços básicos para a criação, identificação,
execução e eliminação de agentes (AMS, do inglês Agent Management System) e
para a publicação e busca de serviços (DF, do inglês Directory Facilitator). A
plataforma organiza e identifica os agentes, mas a comunicação é realizada
diretamente entre recipientes para permitir a interação entre agentes de diferentes
plataformas (Figura 3.11a). A interação ocorre por meio da troca de mensagens
enviadas de um agente a outro. Mensagens recebidas são colocadas em filas dos
agentes até que possam ser processadas, mas esse transporte é gerenciado de
forma transparente aos agentes pela própria ferramenta (Figura 3.11b).

Figura 3.11 - Arquitetura da ferramenta JADE

Como ambiente de execução e interação, a ferramenta JADE parece completa e
apropriada a um rápido desenvolvimento, mesmo que para o sistema projetado não
sejam necessários mais do que uma plataforma e recipiente e que o serviço de DF
não seja utilizado. Porém, como apontado por Weyns et al. (2005) sobre essa e
outras ferramentas, não se considera o ambiente como entidade independente dos
agentes dispondo de facilidades para as observações e atuações. Visando
complementar essa falta, optou-se por projetar uma memória compartilhada
construída na forma de uma classe do padrão singleton (GAMMA et al., 1994),
publicamente acessível a todos os agentes. Esse padrão é simples e parece
suficiente ao propósito do sistema em projeto, já tendo sido de fato utilizado por
outros autores quando não se requer a distribuição física dos agentes:
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Tentamos diferentes abordagens para a construção do ambiente de
um SMA. No caso mais simples, construímos o ambiente como um
objeto singleton para todos os agentes. Claro que essa abordagem é
naturalmente limitada, pois não é possível distribuir a aplicação [...].
Se a distribuição for necessária, utilizamos a abordagem de construir
o ambiente como um agente separado. (POKAHR; BRAUBACH,
2007)

Uma vez que a imagem faz parte do ambiente, os métodos necessários para seu
carregamento e pré-processamento estão incluídos nessa classe, assim como os
métodos necessários às observações e atuações dos agentes. Conseqüentemente,
fazem-se necessárias classes de representação dos dados retornados por esses
métodos e também processados pelos agentes. O Apêndice B apresenta os
diagramas de classes da UML que contêm a classe projetada para o ambiente
(CEnvironment) e as classes de dados. Todas as classes de dados relacionam-se
com uma classe principal que representa uma localidade espacial (par de
coordenadas) na imagem (CLocation). Desse modo, uma região é composta de
pixels em diferentes localidades (CPixel) e tem um retângulo que delimita sua subimagem no ambiente (CRectangle), assim como as marcas também têm indicações
sobre onde estão posicionadas (CMark). A cratera (CCrater) é uma classe que não é
diretamente utilizada no ambiente, mas é utilizada pelos agentes para a construção
da solução.

3.5.2 Modelagem dos Agentes
A modelagem dos agentes na orientação a objetos se inicia com a definição e
construção de seus sensores e atuadores. Os sensores e atuadores encapsulam e
padronizam o acesso ao ambiente, permitindo que particularidades sejam mantidas
independentes do mecanismo de inferência e que as observações e atuações
possam ser reutilizadas em diferentes tipos de agentes.
O Apêndice C apresenta os diagramas de classes da UML que contêm as classes
projetadas para os sensores e atuadores. Foram identificados três tipos de
sensores. O sensor de agentes (CAgentSensor) é responsável por fornecer a
observação sobre os agentes vizinhos segundo a área circular descrita pelo raio do
próprio agente, sendo apenas utilizado por agentes MC. O sensor de regiões
(CRegionSensor) é responsável por fornecer observações relacionadas às regiões
existentes, de forma que é utilizado pelo agente GS e pelo agente DR. O sensor de
limites da imagem (CImageBoundarySensor) é responsável por fornecer
informações sobre os limites externos (bordas) da imagem tal como altura e largura,
e é utilizado apenas pelo agente DR para seus cálculos. Também foram
identificados três atuadores. O atuador de marcas (CMarkActuator) permite criá-las e
removê-las do ambiente, sendo por isso utilizado apenas pelo agente DR. O atuador
de região (CRegionActuator) permite adicionar ou remover pixels às regiões
existentes e entrar e sair do ambiente, sendo utilizado pelo DR e pelo MC. E o
atuador de plataforma (CPlatformActuator) permite manipular a plataforma (criar
agentes ou encerrar o sistema), sendo assim utilizado pelo GS e pelo DR.
Como os diferentes tipos de agentes precisam ser referenciados para a
comunicação direta e também observados (no caso do MC), é necessário que
também sejam representados. O Apêndice D apresenta o diagrama de classes da
UML, que contém as classes projetadas para os agentes. Todos os tipos de agentes
são herdados de uma classe abstrata (CAbstractAgent), que contém os métodos
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para a inclusão dos sensores e atuadores e para acesso ao objeto de agente nativo
da ferramenta JADE (AgentIdentifier). As classes que representam os agentes do
tipo GS (CSegmentationManager) e DR (CRegionDecomposer) meramente
adicionam em seus construtores referências para os sensores e atuadores
utilizados. A classe que representa os agentes MC (CCenterMarker) também o faz,
mas inclui também métodos de acesso para a observação e atualização da
localidade e do raio do agente.

3.5.3 Modelagem das Mensagens
Muito embora as interações já tenham sido modeladas na engenharia orientada a
agentes, apenas nesse momento é possível projetar em maiores detalhes as
mensagens e a seqüência em que serão trocadas. No Apêndice E é apresentado um
diagrama de seqüência que representa a troca de mensagens entre os agentes
durante a execução da segmentação, enquanto que no Apêndice F encontra-se um
diagrama similar para representar as mensagens trocadas durante a interrupção da
segmentação. Ambos esses diagramas não são propriamente diagramas de
seqüência da UML, pois, em vez de classes utilizam-se agentes e, em vez de
métodos representam-se diretamente as mensagens.
Tentou-se capturar, juntamente com as mensagens necessárias, as motivações para
seu envio como, por exemplo, a observação das regiões existentes efetuada pelo
GS ou o alcance da estabilidade das avaliações realizado pelo DR. Dessa forma, o
diagrama apresenta boa parte do modelo dinâmico do sistema de forma global.
Ainda assim, nota-se que o envio de mensagens entre os agentes é assíncrono, ou
seja, que esse diagrama mostra a seqüência geral em que as interações acontecem.
Pode ocorrer, por exemplo, que enquanto o DR cria novos marcadores outros já em
execução estejam trocando mensagens relativas à absorção ou informando suas
avaliações.
O simples fato de haver comunicação entre os agentes requer que certo
conhecimento do domínio seja compartilhado. Não se verificou absoluta
necessidade de se construir ontologias para esse sistema, não somente porque o
sistema é fechado, mas também porque a ferramenta JADE permite na
comunicação o envio de instâncias das próprias classes de dados. Porém, para
permitir identificar o conteúdo das mensagens de maneira apropriada, assim como já
fazem as intenções (performativas) na linguagem ACL, decidiu-se por criar classes
específicas para a ontologia do sistema, que são utilizadas no envio de mensagens
entre os agentes. Essas classes são apresentadas no Apêndice G.

3.5.4 Modelagens Complementares
Também foram necessárias modelagens adicionais, principalmente envolvendo os
algoritmos para o pré-processamento da imagem e cálculo dos vértices de Voronoi e
para a construção das janelas gráficas. Por motivo de brevidade, essas modelagens
não serão descritas, mas o Apêndice H apresenta a visão geral das classes
projetadas para o sistema em um Diagrama de Pacotes da UML.
As únicas classes que não foram projetadas neste trabalho de pesquisa são as
classes externas relativas ao algoritmo para o cálculo do Diagrama de Voronoi,
reutilizadas de uma biblioteca Java criada por Chew (2007). As classes de planos,
que também podem ser observadas no diagrama de pacotes, são relativas à
construção do motor de inferência dos agentes, descrita a seguir.
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3.6 Construção do Protótipo
Tendo-se todos os modelos projetados anteriormente e a ferramenta JADE
auxiliando na execução e comunicação dos agentes, a codificação do sistema é
trivial em quase todos os aspectos. Somente em relação aos agentes é necessário
maior esforço, pois é preciso construir o mecanismo de raciocínio que permita a
escolha das ações (atuações no ambiente ou interação) a partir das observações e
dos objetivos.
A construção de um agente no JADE se dá com a codificação de diferentes
comportamentos, por meio de classes Java contendo código executado ciclicamente
ou em intervalos regulares. Com esses comportamentos, é possível se obter
atuações reativas decorrentes da observação ou do recebimento de mensagens, ou
atuações cognitivas decorrentes da avaliação do conhecimento e da busca
constante dos objetivos. Ainda assim, a parte que parece fundamental ao
mecanismo de inferência – a avaliação do conhecimento – não é provida pela
ferramenta. Como resultado, foi necessário buscar e estudar formas para a
representação e avaliação do conhecimento dentro do escopo de um agente. Uma
ferramenta encontrada, que se mostrou aplicável, é o Jadex (POKAHR;
BRAUBACH; LAMERSDORF, 2003).
O Jadex é um mecanismo de raciocínio que utiliza arquivos XML (Extensible Markup
Language) e programação em Java para a construção de agentes executados sob o
JADE. Nesse mecanismo, a representação e avaliação do conhecimento para a
tomada de decisão é fundamentada na arquitetura de crenças, desejos e intenções
(BDI). As crenças são formadas por fatos contendo qualquer tipo de conhecimento a
respeito do ambiente ou de outros agentes. Os objetivos são formalmente descritos
e têm sua ativação controlada pelo mecanismo com base no estado atual das
crenças. Por sua vez, a ativação de objetivos leva ao estabelecimento de intenções,
que são realizadas por planos escritos em Java. Um agente Jadex encapsula um
agente JADE, de forma que basta produzir os arquivos necessários para a
especificação das crenças, desejos e intenções. As crenças e os objetivos são
formalizados em um arquivo chamado de Arquivo de Definição de Agente (ADF, de
Agent Definition File), que é escrito em XML. Esse arquivo também referencia os
planos, que são escritos em classes Java. A Figura 3.12, reproduzida de (POKAHR;
BRAUBACH, 2007), ilustra essa organização.

Figura 3.12 – Componentes de agentes Jadex
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A deliberação de um agente Jadex se dá conforme ilustra a Figura 3.13, reproduzida
de (POKAHR; BRAUBACH, 2007). Um agente Jadex é dividido em dois módulos: o
módulo de interpretação de raciocínio e o módulo de capacidades. O módulo de
interpretação de raciocínio é responsável pela deliberação sobre quais objetivos
devem ser buscados pelo agente considerando-se o estado atual das crenças, e
também impede que objetivos mutuamente exclusivos sejam conjuntamente
buscados. Ele também realiza o raciocínio meio-fim, intimamente ligado à idéia de
intenções, que seleciona os planos aplicáveis com base em eventos produzidos pelo
estado interno do agente, ou seja, pela alteração de crenças, pelo recebimento de
mensagens ou pela ativação de objetivos. Por sua vez, o módulo de capacidades é
responsável por monitorar as crenças, objetivos, planos e mensagens recebidas, de
forma a produzir os eventos necessários à deliberação.

Figura 3.13 - Arquitetura de um agente Jadex

Os objetivos formam o conceito central do Jadex e de sua manipulação decorre
grande parte da deliberação. Um objetivo descreve um estado desejado para um
agente e, durante o ciclo de vida, pode se encontrar em diferentes condições,
conforme ilustra a Figura 3.14 reproduzida de (POKAHR; BRAUBACH, 2007). Os
objetivos são criados (adotados) de duas formas. Ou a adoção é explicitamente
indicada no arquivo ADF, ou o objetivo é automaticamente adotado pela avaliação
verdadeira de uma condição de criação dependente das crenças do agente. Um
objetivo adotado ainda não influencia diretamente o comportamento do agente, pois
pode se alternar entre uma opção ou um objetivo suspenso, dependendo da
existência e do resultado de uma condição de contexto. Quando um objetivo se
torna uma opção, ele se torna imediatamente ativo, a não ser que o mecanismo de
deliberação opte por ativar outro objetivo que lhe é mutuamente exclusivo. Os
objetivos ativos são capazes de influenciar na seleção de planos, que conforme
executam podem alterar as crenças a ponto de suspender ou encerrar o objetivo
ativo ou ativar outros objetivos mais prioritários. O objetivo é encerrado se seu
estado desejado é alcançado pelos planos, mas pode também ser descartado
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conforme a existência de uma condição de descarte avaliada como verdadeira
devido ao estado atual das crenças.

Figura 3.14 - Dinâmica da ativação de objetivos em um agente Jadex

No Apêndice I encontra-se exemplificado o arquivo ADF do agente Marcador de
Centro (MC). Todas as suas crenças são descritas formalmente nesse arquivo
(entre as linhas 56 e 210). Crenças simples (belief) contêm instâncias de objetos ou
dados básicos e crenças de conjunto (beliefset) contêm listas de objetos ou dados
básicos. A ferramenta Jadex conta com uma linguagem de consulta que permite
construir crenças com complexidade crescente, facilitando a construção do
comportamento dos agentes pelo refinamento do conhecimento em crenças
correlatas até que os objetivos possam ser estabelecidos.
Um exemplo simples é a identificação de que a cratera é inválida. Inicialmente, os
agentes vizinhos são identificados a partir da observação do ambiente com o sensor
apropriado (linha 123). Dentre esses agentes, classificam-se aqueles que estão
localizados próximos ao centro provável (linha 140) e, dentre esses, se escolhe para
avaliação apenas aquele com o maior raio (linha 154). A crença de que existe outro
agente mais bem localizado (linha 165) é estabelecida com base na comparação
dos raios. Tal crença, juntamente com a crença de que o agente foi absorvido por
outro, compõem uma nova crença a respeito da invalidade da cratera (linha 195),
que, por sua vez, indica que um objetivo de indicação da avaliação ao DR pode ser
estabelecido (linha 243). Quando o objetivo é ativado, planos são automaticamente
iniciados (como o da linha 305).
A ferramenta Jadex permite iniciar planos de outras formas, como, por exemplo, no
início da execução do agente ou quando uma mensagem é recebida. As linhas 400
a 464 contêm todas as mensagens definidas para o agente, sejam enviadas ou
recebidas. Essa definição permite não apenas filtrar e direcionar as mensagens aos
planos apropriados, como também fixar valores imutáveis, como a intenção
(performativa) e a descrição da ontologia. Assim, quando, por exemplo, a mensagem
de informação de condição de absorvível é recebida por um agente, um plano pode
ser automaticamente acionado a partir da referência do identificador da mensagem
(por exemplo, o plano na linha 378).
O plano para indicar a informação de condição da cratera é apresentado no
Apêndice J. Ele obtém inicialmente as crenças necessárias, tais como a referência
do DR, a localidade e o raio, além de um parâmetro lógico fornecido pelo objetivo
para indicar o estado atual da cratera (válida ou inválida) (linhas 26 a 33). Então,
uma mensagem é construída e enviada utilizando-se a ontologia apropriada (linhas
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36 a 49), para se encerrar com a atualização de uma crença interna indicando que a
condição da cratera já foi informada ao DR. Já o plano executado no recebimento da
mensagem de informação de condição de absorvível é apresentado no Apêndice K.
Ele se inicia com a obtenção da mensagem que o iniciou (linha 24) e obtém o valor
informado da instância de ontologia nela contida (linha 30), para então atualizar sua
crença interna de maneira apropriada (linha 36).
Um último exemplo de plano notável envolve a atuação do agente. O plano
apresentado no Apêndice L serve para o encerramento dos agentes, tanto o DR
quanto o MC. Caso o plano seja executado para um agente MC, a primeira tarefa
realizada envolve a atuação para a saída do ambiente (singleton), eliminando a
referência que permite a observação por outros (linhas 27 a 38). De todas as formas,
o encerramento se dá por uma atuação sobre a plataforma Jadex/JADE, em que a
instância de execução do agente é eliminada (linhas 40 a 50). Assim como os
sensores, os atuadores são obtidos da classe representativa do agente, segundo a
modelagem estabelecida para o sistema.
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4 RESULTADOS E ANÁLISES
A janela principal do protótipo desenvolvido é apresentada na Figura 4.1, contendo
uma imagem carregada e pronta para ser processada. O painel esquerdo apresenta
a imagem original e o painel direito apresenta o resultado da segmentação (na
figura, ainda contendo apenas os resultados do pré-processamento
automaticamente aplicado quando a imagem é carregada). A visão do resultado da
segmentação é controlada por cinco botões (à direita na barra de ferramentas), que
alternam a exibição da imagem original ao fundo, das regiões segmentadas, das
marcas existentes no ambiente, dos agentes MC em execução e das crateras
válidas encontradas. O item de menu “Arquivo” e os botões restantes contêm as
opções para o carregamento de uma imagem e para o encerramento da aplicação.
O item de menu “Segmentação” contém opções para a configuração e a execução
da segmentação e para a atualização da imagem resultante.
A interrupção da segmentação somente pode ser solicitada por meio do botão
“Cancelar”, que é exibido juntamente à barra de progresso na parte inferior da janela
quando uma segmentação está em andamento. A configuração da segmentação é
efetuada por meio de uma janela adicional, contendo campos para a entrada dos
valores para o raio mínimo e máximo, para a distância entre as marcas, para o fator
de inclusão e para o fator de diferenciação. Entretanto, o item de menu que abre
essa janela somente está disponível antes que a segmentação seja iniciada. É
possível iniciar uma nova segmentação após o término ou a interrupção de uma
segmentação em andamento, mas é necessário carregar uma nova imagem (ou
carregar novamente a imagem atual) para que o pré-processamento seja reexecutado.

Figura 4.1 - A tela principal do protótipo construído

A segmentação a que se refere essa janela gráfica trata-se da criação de agentes
para a correção das regiões encontradas pelo pré-processamento, seguida da
estimação e apresentação da cobertura. O comportamento dos agentes e,
conseqüentemente, as alterações efetuadas nas regiões são naturalmente
dependentes dos valores utilizados nos parâmetros de configuração, ou melhor, da
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combinação deles. Acredita-se que esses valores devem ser obtidos com o auxílio
de conhecimento sobre a imagem e sobre os objetos nela contidos e, por isso,
espera-se que o sistema seja capaz de produzir resultados satisfatórios quando
configurado apropriadamente. Assim, faz-se necessário estabelecer os valores
iniciais para esses parâmetros e avaliar os resultados produzidos no sistema.
Em relação aos valores de raio mínimo e máximo, a imagem de trabalho utilizada
(tanto para o projeto quanto para a avaliação do sistema) apresenta muitas crateras
de tamanho similar, e também outras consideravelmente menores. É difícil até
mesmo para um observador humano avaliar a validade dessas crateras menores,
pois algumas apresentam circularidade condizente com uma cratera válida e não há
garantia de que as partículas empregadas no jateamento sejam totalmente
uniformes. Sendo assim, as crateras menores e circulares foram consideradas como
válidas para que o raio em pixels da menor e da maior cratera fosse medido
diretamente da imagem nos valores de 8 e 28 pixels, respectivamente para o raio da
menor e da maior cratera.
Diferentemente dos valores para os raios, a distância entre marcas é um recurso
mais ligado à solução computacional do que ao domínio do problema. Como serve
para dividir a borda em segmentos e representar as variações locais na circularidade
por meio dos vértices de Voronoi calculados, acredita-se que esse parâmetro deve
ter o menor valor possível para representar o máximo de erros para avaliação dos
agentes. Porém, como as variações locais são grandes, um maior número de
marcas produz mais vértices e mais agentes. Os agentes executam em linhas de
execução separadas (threads) e, por isso, concorrem pelos recursos computacionais
da máquina. Desse modo, é fundamental encontrar um valor de distância que
represente as variações locais das bordas sem exaurir os recursos disponíveis. Na
impossibilidade de se estabelecer um valor apropriado apenas com conhecimento
de domínio, o valor 5 foi tomado ao acaso para ser mais bem avaliado nos testes.
Embora o fator de inclusão auxilie na segmentação das sobreposições, não se pode
afirmar que seu valor está ligado a conhecimento do domínio do problema porque as
sobreposições são ocorrências totalmente aleatórias. Não se conseguiu estabelecer
nenhum critério determinístico para a identificação de um valor e, por isso,
empregou-se a medição direta sobre a imagem de trabalho. Com essa medição,
verificou-se que a interseção entre crateras válidas em exposições de baixa
cobertura é em geral menor do que 50%. Dessa forma, o valor inicial para o
parâmetro foi estabelecido em 0,5 para indicar que uma cratera deve ter mais da
metade de sua área inclusa em outra para ser absorvida.
Pelo mesmo motivo, da aleatoriedade em que ocorrem sobreposições, não se pode
afirmar que o fator de diferenciação está ligado ao conhecimento de domínio, porém
sua contribuição é mais diretamente relacionada ao tamanho das crateras, o que
permite o estabelecimento de um valor a partir de observações e medições da
imagem de trabalho com maior determinismo. Em geral as crateras válidas têm
tamanho similar, e, por isso, um valor muito alto para o fator de diferenciação parece
ser inapropriado. Porém, os erros na circularidade das bordas produzem muitos
vértices de Voronoi próximos aos centros reais das crateras válidas, e embora tais
crateras também tenham tamanho similar, elas não são todas válidas. Sendo assim,
o valor do fator de diferenciação deve ser suficientemente alto para permitir a
eliminação das crateras inválidas pela observação individual dos agentes e pela
absorção conduzida pelo fator de inclusão, mas deve impedir a eliminação de
crateras idênticas que mais provavelmente representam crateras válidas distintas.
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Por isso, o valor inicialmente estabelecido para a continuidade das avaliações foi de
0,8.
Visando verificar se o sistema é capaz de produzir resultados apropriados com
esses valores e também tentar compreender como a variação deles afeta o
comportamento dos agentes, procurou-se realizar testes variando cada parâmetro
individualmente enquanto os demais foram mantidos fixos. A Tabela 4.1 resume os
valores anteriormente estabelecidos, que foram empregados como a configuraçãobase para todos os testes apresentados a seguir.
Tabela 4.1 - Valores fixados
para a configuração-base (em
pixels)

Para facilitar os testes e as análises, optou-se por realizá-los em uma imagem de
prova contendo apenas uma região (Figura 4.2a). Sua cobertura ideal, calculada por
meio de uma segmentação manual com intervenção humana (Figura 4.2b), foi
estimada em torno de 42,71%. Acredita-se que a escolha dessa imagem mantém
um cenário representativo, pois a região apresenta crateras sobrepostas de
tamanhos diferentes e também contém uma considerável quantidade de ruído
decorrente de sombras na segmentação produzida pelo pré-processamento (Figura
4.2c e Figura 4.2d).

Figura 4.2 - Imagem de prova (a), segmentação manual (b), resultado
do pré-processamento (c) e erros de sombras (d)

Os resultados apresentados na Tabela 4.2 e na Figura 4.3 foram produzidos pelo
conjunto de testes em que se procurou avaliar a influência da distância entre as
marcas de borda. Como a distância está intimamente relacionada à representação
das variações locais de circularidade, se as bordas são divididas em segmentos
mais curtos (menor distância entre as marcas) então mais vértices de Voronoi são
calculados, de forma que o sistema tem mais oportunidades para corrigir os erros
pela avaliação de um número maior de agentes. Por outro lado, a divisão das bordas
em segmentos mais largos (maior distância entre as marcas) dilui os erros de
bordas, produzindo crateras maiores, em menor quantidade e com centros mais
distantes dos centros reais. Essa última condição, em especial, prejudica as
avaliações individuais de observação de vizinhos efetuada pelos agentes, de modo
que mesmo as crateras validadas restantes podem estar totalmente deslocadas do
centro real (como se observa na imagem produzida com a distância configurada no
valor 64).
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Tabela 4.2 - Testes com variação da distância entre marcas.

Figura 4.3 – Crateras identificadas conforme a
variação da distância entre marcas

Esses resultados demonstram que o valor ideal para a configuração da distância
entre marcas deve estar entre 4 e 6, pois nesse intervalo mais crateras são
identificadas e a taxa de erro produzida é menor (Gráfico 4.1a). Em distâncias
configuradas mais próximas do zero, nota-se que não há variação na taxa de erro
em relação ao intervalo mencionado, porém o desempenho do sistema é
consideravelmente prejudicado pelo aumento no número de agentes criados
(Gráfico 4.1b). Por isso, considera-se que o valor inicialmente utilizado para a
distância entre marcas (5) é bastante apropriado.

Gráfico 4.1 - Variação da taxa de erro (a) e do número de agentes e tempo de execução (b) em
relação à variação da distância entre marcas
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Os resultados apresentados na Tabela 4.3 e na Figura 4.4 foram produzidos pelo
conjunto de testes em que se procurou avaliar a influência do raio mínimo.
Tabela 4.3 - Testes com variação do raio mínimo

Figura 4.4 - Crateras identificadas conforme a
variação do raio mínimo

Como as crateras válidas têm, em geral, um tamanho similar, o raio mínimo parece
ser de pouca influência porque apenas com valores mais altos algumas crateras
válidas são eliminadas. Como era esperado, o valor de raio mínimo ideal deve ser
menor ou igual ao raio da menor cratera observada na imagem, ou seja, menor ou
igual ao valor 8 (Gráfico 4.2).

Gráfico 4.2 - Variação da taxa de erro em relação à variação
do raio mínimo

Entretanto, o valor 8 inicialmente utilizado parece ser apropriado porque permite a
reconstrução de crateras prejudicadas por reflexos pelo cálculo do círculo mínimo.
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Conforme se observou, o pré-processamento aplicado é
capaz de remover quase que completamente os erros
decorrentes de reflexos, a não ser justamente em
algumas das menores crateras, como a ilustrada na
Figura 4.5 - Região incompleta Figura 4.5a. O valor do raio mínimo, que se não fosse
(a) e resultados produzidos com utilizado produziria crateras como as ilustradas na
raio mínimo 7 (b) e 8 (c)
Figura 4.5b, permite que os próprios agentes
identifiquem que a região é incompleta pela impossibilidade de se identificar uma
única cratera válida, de forma a reconstruir toda a região com o cálculo do menor
círculo que englobe todas as marcas de borda (Figura 4.5c).
Os resultados apresentados na Tabela 4.4 e na Figura 4.6 foram produzidos pelo
conjunto de testes em que se procurou avaliar a influência do raio máximo.
Tabela 4.4 - Testes com variação do raio máximo

Figura 4.6 - Crateras identificadas conforme a
variação do raio máximo

Diferentemente do raio mínimo, a configuração do raio máximo tem maior influência
sobre os resultados produzidos. Um valor menor do que o tamanho máximo medido
simplesmente filtra as crateras realmente válidas antes que os agentes possam
avaliá-las. Por outro lado, um valor maior mantém os vértices de Voronoi calculados
para grandes áreas de sobreposição, afetando as avaliações individuais dos
agentes, resultando em crateras maiores que ignoram algumas sobreposições. Por
isso, também parece que o valor ideal deve ser próximo ao raio máximo medido
diretamente da imagem (Gráfico 4.3), ou seja, 28.
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Gráfico 4.3 - Variação da taxa de erro em relação à variação
do raio máximo

Os resultados apresentados na Tabela 4.5 e na Figura 4.7 foram produzidos pelo
conjunto de testes em que se procurou avaliar a influência do fator de inclusão.
Tabela 4.5 - Testes com variação do fator de inclusão

Figura 4.7 - Crateras identificadas conforme a
variação do fator de inclusão

Uma primeira análise parece indicar que o fator de inclusão não tem nenhuma
influência sobre o resultado do processamento, uma vez que a taxa de erro diminui
conforme seu valor se aproxima de 1,0 (Gráfico 4.4). Porém, nota-se nas imagens
produzidas para os valores 0,8 e 1,0 que algumas crateras menores decorrentes de
variações locais de erros se mantêm. Esse comportamento é esperado, afinal
valores maiores para o parâmetro indicam que a absorção de crateras inválidas
requer sua quase que completa inclusão nas crateras válidas. A diminuição da taxa
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de erro é explicada pela inclusão dos pixels dessas crateras na medição, o que
significa a consideração de parte das áreas de erro indesejadas.

Gráfico 4.4 - Variação da taxa de erro em relação à variação
do fator de inclusão

Desse modo, não se pode dizer que a utilização do fator de inclusão é
desnecessária, pois ele precisa ser configurado para evitar que pequenas falsas
crateras sejam mantidas. Como os erros devidos a sombras ocorrem nas bordas da
região, a utilização de um valor menor do que 0,6 parece apropriada.
Tem-se, por fim, os resultados apresentados na Tabela 4.6 e na Figura 4.8, que
foram produzidos pelo conjunto de testes em que se procurou avaliar a influência do
fator de diferenciação.
Tabela 4.6 - Testes com variação do fator de diferenciação

Figura 4.8 - Crateras identificadas conforme a variação
do fator de diferenciação
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O fator de diferenciação influencia o resultado de maneira inversa ao fator de
inclusão. Embora as menores taxas de erro sejam produzidas com os menores
valores configurados (Gráfico 4.5), elas também se devem à inclusão de crateras
inválidas mantidas em regiões de sombra indesejadas. Dessa forma, a utilização de
valores mais altos do que 0,8 se mostrou apropriada. Ainda assim, diferentemente
do que se havia previsto, a utilização dos valores 0,9 e 1,0 para permitir que a
absorção ocorresse mesmo entre crateras de tamanho quase idêntico, não fez com
que as crateras válidas se auto-eliminassem devido à influência do fator de inclusão.
Ao contrário, a utilização desses valores até mesmo eliminou uma grande cratera
intermediária, que não pode ser considerada válida mesmo interferindo pouco na
taxa de erro.

Gráfico 4.5 - Variação da taxa de erro em relação à variação
do fator de diferenciação

Desse modo, foram realizados testes finais sobre a imagem de trabalho completa,
utilizando os valores da configuração-base original (Tabela 4.1) e alterando-se o
valor do fator de diferenciação para 0,9 (conforme se verificou ser melhor nas
análises anteriores). Com todos os agentes executando simultaneamente o
consumo de recursos se mostrou impeditivo, de modo que foi necessário alterar o
comportamento do GS para processar uma região por vez. Com essa abordagem, a
segmentação demorou 03:29,046 minutos em um computador pessoal com
processador Pentium 3.0 GHz e 1 Gigabyte de memória, produzindo a segmentação
apresentada na Figura 4.9.

Figura 4.9 - Segmentação produzida com a configuração
estabelecida pela análise dos testes sobre a imagem de prova
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Nota-se que ainda restam erros nessa segmentação. Embora o valor do raio mínimo
utilizado tenha permitido corrigir a cratera incompleta devido aos reflexos (a), ele
permitiu que uma falsa cratera originária de uma sombra fosse mantida (b) e
removeu crateras menores válidas. A cratera menor mantida deve-se não apenas ao
raio mínimo adotado, mas também ao fato de que ela se encontra suficientemente
afastada da cratera válida para que nenhum dos agentes pudesse avaliá-la de forma
correta. Além disso, observa-se que os parâmetros empregados permitiram
identificar corretamente sobreposições bem próximas (c) apenas quando não
existiam sombras nas fronteiras. Quando a sobreposição ocorre em áreas com
sombras, como na região em (d) e na própria imagem de prova utilizada nas
análises anteriores, uma das crateras sobrepostas pode ser incorretamente avaliada
como ruído pela influência de outros agentes criados nas variações das sombras.
Observa-se, porém, que o sistema foi suficientemente robusto para considerar
crateras nas regiões incompletas localizadas nos limites da imagem. Esse resultado
foi obtido ao alterar o comportamento do DR para criar marcas apenas nas bordas
internas, ignorando as situadas nos limites da imagem. Dessa forma, os vértices de
Voronoi foram calculados o mais próximo possível dos centros ideais, de forma que
foi possível obter resultados ainda que com erros. Nesse tipo de medição é comum
simplesmente desconsiderar objetos incompletos para a estimação e, por isso,
considera-se que esses erros em particular não são restritivos. Por outro lado, se
esses erros fossem mitigados, a opção por utilizar essas regiões seria útil a uma
estimação mais precisa.
A Tabela 4.7 compara o resultado da segmentação final produzida com a correção
efetuada pelos agentes com o resultado da segmentação produzida apenas com o
pré-processamento e com a segmentação manual de referência.
Tabela 4.7 - Comparação das estimações de cobertura obtidas

O pré-processamento apresenta uma taxa de erro de 1,6% em relação à cobertura
da segmentação manual (Figura 4.10a), mas a correção efetuada pelos agentes
(Figura 4.10b) permitiu diminuir esse erro pela metade (0,72%) em termos absolutos.
Os erros ainda restantes (Figura 4.10c) se encontram nas regiões incompletas
localizadas nos limites da imagem, nas sobreposições muito próximas ocorrendo em
áreas com sombras e nas crateras com raio menor do que o mínimo configurado.

Figura 4.10 - Segmentação manual de referência (a), segmentação corrigida com a
atuação dos agentes (b) e diferenças (c)
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Neste trabalho apresentou-se o projeto de um Sistema Multiagente para auxiliar a
estimação automatizada da cobertura de placas de alumínio submetidas a processo
de conformação por jateamento de granalhas, a partir da segmentação de imagens
capturadas das referidas placas, de modo a diferenciar as regiões cobertas pelas
‘crateras’ causadas pelos impactos daquelas que se mantiveram ilesas durante o
processo. Com o intuito de produzir a melhor segmentação possível, empregaramse agentes dedicados ao refinamento e reconstrução de imagens segmentadas por
um algoritmo tradicional, baseado em um classificador K-médias e em operadores
da morfologia matemática.
Os testes efetuados demonstraram que a utilização do sistema baseado em agentes
permitiu reduzir pela metade os erros remanescentes (sombras ou reflexos
confundidos com objetos, por exemplo) da segmentação realizada pelo método
tradicional; em contraposição, os recursos computacionais requeridos se mostraram
consideravelmente intensos, e também se faz necessário configurar a execução do
sistema a partir de critérios próprios do domínio, bem como de medições diretas
realizadas sobre imagens-exemplo.
A contribuição deste trabalho não se limita apenas ao protótipo desenvolvido, mas
também inclui a constatação de que agentes inteligentes podem ser utilizados para
aprimorar a qualidade de algoritmos de segmentação de imagens. Também há uma
contribuição de cunho prático, na medida em que se produziu um software capaz de
auxiliar a estimação automatizada, com baixas taxas de erro, do valor da cobertura
em processos de conformação por jateamento de granalhas em que as placas
metálicas são expostas a jatos de baixa cobertura.
A linha natural de desenvolvimento deste trabalho deveria tratar da resolução dos
erros remanescentes. Muito embora se tenha constatado inicialmente que a
organização dos agentes em papéis de crateras e sombras era difícil, com os
resultados obtidos pode ser possível utilizar um novo papel para reavaliar as
sombras identificadas em uma segunda etapa. Essa avaliação talvez possa ocorrer
com o crescimento do raio conjugado ao afastamento da borda e à avaliação da
intensidade média da imagem original, de modo a se tentar identificar na sombra
uma cratera considerada válida. Também deve ser possível melhorar as condições
de absorção entre os agentes, por meio da utilização de regras fuzzy para a
avaliação dos parâmetros de configuração, ou pela inclusão de um mecanismo de
credibilidade para que um agente possa raciocinar sobre a validade de indicações
de absorção recebidas. Acredita-se que a correção de crateras incompletas por uma
inferência simples relacionada ao raio mínimo não é totalmente apropriada, e por
isso outra abordagem para identificar essa ocorrência se faz necessária. Ainda
assim, tendo-se identificado uma região como uma cratera pequena incompleta,
defende-se que ela pode ser corretamente corrigida com o cálculo do círculo
mínimo.
Em relação aos erros nas regiões incompletas localizadas nos limites da imagem,
acredita-se que eles possam ser diminuídos com a extensão da imagem em todas
as direções espelhando-se os valores dos pixels. Dessa forma, os vértices de
Voronoi calculados seriam mais próximos aos centros reais, permitindo uma melhor
avaliação por parte dos agentes. Muito embora seja mais comum se desconsiderar
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esses artefatos nesse tipo de medição, a possibilidade de utilizá-los também é um
importante resultado deste trabalho.
Outra melhoria interessante consistiria em se produzir uma segmentação em que
cada cratera válida fosse representada por um único agente. Nota-se nos resultados
atuais que as crateras válidas são muitas vezes aproximadas pela atuação de
múltiplos agentes próximos e de mesmo raio. Não foi objetivo desta pesquisa a
contagem das crateras, de modo que a unicidade de agentes é irrelevante.
Entretanto, a inclusão de negociações adicionais entre os agentes para que reste
um único representante por cratera pode permitir estimar, ainda que grosseiramente,
o número de impactos. Com essa contagem e o valor do tempo de exposição, seria
possível estimar também a vazão mássica de granalhas, variável de grande
importância para o controle do processo de conformação por jateamento de
granalhas.
Considera-se que o tempo de execução e o consumo de recursos necessários à
execução do sistema não são impeditivos para a utilização prática, uma vez que o
controle do processo de conformação por jateamento em baixas coberturas pode ser
realizado utilizando-se taxas de realimentação das variáveis de controle compatíveis
com o tempo requerido pelo método de estimação da cobertura proposto neste
trabalho. Ainda assim, deve ser possível aumentar o desempenho do sistema com
ajustes na complexidade computacional dos algoritmos empregados ou com a
distribuição dos agentes em uma rede de computadores utilizando as capacidades
nativas da plataforma JADE.
Por fim, espera-se que essa pesquisa motive também a utilização de agentes no
processamento de imagens em outros domínios. Nesse aspecto, talvez possa ser
mais bem estudada a relação entre o pré-processamento e as possibilidades de
atuação de agentes. Uma pesquisa que forneça um entendimento sobre as
melhores abordagens de arquitetura (reativa ou cognitiva), organização e interação
para as características e produtos de diferentes operadores de processamento de
imagens seria, seguramente, um importante estudo para a área.
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APÊNDICE A – MODELO DE INTERAÇÕES
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APÊNDICE B – DIAGRAMA DE CLASSES – AMBIENTE E
DADOS
class Diagrama de Classes - Ambiente

CEnv ironment
1

-

m_pDefaultInstance: CEnvironment = null
m_pImageBuffer: BufferedImage
m_aiBoundaryBinaryImage: byte ([][])
m_aiRegionBinaryImage: byte ([][])
m_apAgentMap: CAbstractAgent ([][])
m_apRegionMap: CRegion ([][])
m_apMarkMap: CMark ([][])
m_mpAgentPosition: HashMap<String, CLocation>
m_mpMarkPosition: HashMap<Integer, CLocation>
m_apRegions: ArrayList<CRegion>

#
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CEnvironment()
getInstance() : CEnvironment
getSourceImage() : BufferedImage
loadLocalImage(String) : void
getImageWidth() : int
getImageHeight() : int
getPixelAt(CLocation) : CPixel
getExistingRegions() : CRegion[]
getAgentsInCircularArea(CAbstractAgent, CLocation, int) : CAbstractAgent[]
setAgentLocation(CAbstractAgent, CLocation, CLocation) : boolean
emptyEnvironmentDataStructures() : void
buildEnvironmentDataStructures() : void
addAllNeighbours(byte[][], byte[][], CRegion, CPixel) : void
updateRegion(CRegion) : void

1

class Diagrama de Classes - Dados

CCrater
-

m_sMarkerName: String
m_pCenter: CLocation
m_iRadius: int

+
+
+
+
+
+
+

CCrater()
getCenter() : CLocation
setCenter(CLocation) : void
getRadius() : int
setRadius(int) : void
equals(Object) : boolean
toString() : String

«property get»
+ getMarkerName() : String
«property set»
+ setMarkerName(String) : void
1

1
CLocation
-

CRectangle
-

m_pTopLeftLocation: CLocation
m_pBottomRightLocation: CLocation

+
+
+
+
+
+
+
+

CRectangle()
CRectangle(int, int, int, int)
setTopLeftLocation(CLocation) : void
getTopLeftLocation() : CLocation
setBottomRightLocation(CLocation) : void
getBottomRightLocation() : CLocation
getWidth() : int
getHeight() : int

1

1

+
+
+
+
2 +
+
+
+
+
+
+
+
+

m_iX: int
m_iY: int

CMark

CLocation()
CLocation(int, int)
setX(int) : void
getX() : int
setY(int) : void
getY() : int
calcDistanceFrom(CLocation) : double
calcDirectionTo(CLocation) : EDirection
calcNeighbourLocationAt(EDirection) : CLocation
isNeighbourOf(CLocation) : boolean
calcCentroidLocation(CLocation[]) : CLocation
equals(Object) : boolean
toString() : String

+
1 +
+
+
+
+
+

1

m_pLocation: CLocation
m_iID: int
m_iIDCount: int = -1
CMark(CLocation)
getID() : int
setLocation(CLocation) : void
getLocation() : CLocation
calcCentroidForMarks(CMark[]) : CLocation
toString() : String
equals(Object) : boolean

1
1
«enumeration»
EDirection

CRegion
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

m_apPixels: ArrayList<CPixel>
m_apBoundaryPixels: ArrayList<CPixel>
m_pRectangle: CRectangle
m_iID: int
m_iIDCounter: int = -1
CRegion()
getID() : int
getRectangle() : CRectangle
contains(CPixel) : boolean
isInBoundary(CPixel) : boolean
getPixelList() : ArrayList<CPixel>
getLocationList() : ArrayList<CLocation>
getBoundaryPixelList() : ArrayList<CPixel>
addPixel(CPixel, boolean) : void
removePixel(CPixel) : void
removeAllPixels() : void
getPixelAt(CLocation) : CPixel
getPixelCount() : int
getBoundaryPixelCount() : int
equals(Object) : boolean
toString() : String

m_iAngle
1
CPixel
-

1

+
+
1..* +
+
+
+
+
-

m_pLocation: CLocation
m_iBrightness: short
CPixel(CLocation, Color)
getLocation() : CLocation
setLocation(CLocation) : void
setBrightness(short) : void
getBrightness() : short
equals(Object) : boolean
toString() : String
updateBrightnessFromColor(Color) : void

«enum»
UNDEFINED
EAST
NORTHEAST
NORTH
NORTHWEST
WEST
SOUTHWEST
SOUTH
SOUTHEAST
+
+
+
+
+

EDirection(int)
getAngle() : int
calcAngularDifferenceTo(EDirection) : int
getOpposedDirection() : EDirection
getEnumFromAngle(int) : EDirection
toString() : String

70

APÊNDICE C – DIAGRAMAS DE CLASSES – SENSORES E
ATUADORES
c la s s D ia g ra m a d e C la s s e s - S e n s o re s

C A b s tr a c tS e n s o r
-

m _ sN a m e : S t ri n g
m _ p A g e n t : C A b st ra c t A g e n t

+
+
+
+

C A b st ra c t S e n so r()
C A b st ra c t S e n so r(sN a m e : S t ri n g )
se t A g e n t (p A g e n t : C A b st ra c t A g e n t ) : v o i d
g e t A g e n t () : C A b st ra c t A g e n t

« p ro p e rt y se t »
+
se t N a m e (sN a m e : S t ri n g ) : v o i d
« p ro p e rt y g e t »
+
g e t N a m e () : S t ri n g

C A g e n tS e n s o r
+
+

C A g e n t S e n so r(sN a m e : S t ri n g )
se n se () : O b j e c t [ ]

C R e g io n S e n s o r
+
+

C R e g i o n S e n so r(sN a m e : S t ri n g )
se n se () : O b j e c t [ ]

C I m a g e B o u n d a r yS e n s o r
+
+

C I m a g e B o u n d a ry S e n so r(sN a m e : S t ri n g )
se n se () : O b j e c t [ ]

« i n t e rf a c e »
IS e n s o r
+

s e n s e () : O b je c t [ ]

class Diagrama de Classes - Atuadores

CAbstractActuator
-

m_sName: String
m_pAgent: CAbstractAgent

+
+
+
+

CAbstractActuator()
CAbstractActuator(sName :String)
setAgent(pAgent :CAbstractAgent) : void
getAgent() : CAbstractAgent

«property set»
+ setName(sName :String) : void
«property get»
+ getName() : String

CMarkActuator
+
+

CMarkActuator(sName :String)
act(apParameters :Object[]) : Object

CRegionActuator
+
+

CRegionActuator(sName :String)
act(apParameters :Object[]) : Object

«interface»
IActuator
+

act(apParameters :Object[]) : Object

CPlatformActuator
+
+

CPlatformActuator(sName :String)
act(apParameters :Object[]) : Object
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APÊNDICE D – DIAGRAMA DE CLASSES – AGENTES
class Diagrama de Classes - Agentes

CAbstractAgent
-

m_pAgentIdentifier: AgentIdentifier
m_mpSensors: HashMap<String, CAbstractSensor>
m_mpActuators: HashMap<String, CAbstractActuator>

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CAbstractAgent(AgentIdentifier)
setName(String) : void
getName() : String
getAgentIdentifier() : AgentIdentifier
addSensor(CAbstractSensor) : void
getSensor(String) : CAbstractSensor
addActuator(CAbstractActuator) : void
getActuator(String) : CAbstractActuator
equals(Object) : boolean
toString() : String

CCenterMarker
-

m_pLocation: CLocation
m_iRadius: int

+
+
+
+
+

CCenterMarker(AgentIdentifier, CLocation, int)
getLocation() : CLocation
setLocation(CLocation) : void
getRadius() : int
setRadius(int) : void

CRegionDecomposer
+

CRegionDecomposer(AgentIdentifier)

CSegmentationManager
+

CSegmentationManager(AgentIdentifier)
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APÊNDICE E – DIAGRAMA DE SEQÜÊNCIA –
SEGMENTAÇÃO
sd Diagrama de Seqüência - Execução da Segmentação
Gerente de
Segmentação
Usuário
Iniciar Segmentação
Observar Ambiente :Regiões Existentes

loop Criação de Decompositores
[Para cada região]
Criar Agente(Região, Raio Mínimo, Raio Máximo, Distância entre
Bordas, Fator de Inclusão, Fator de Diferenciação)

Decompositor de
Região

Observar Ambiente :Limites e Bordas

Criar Marcas de Borda

Calcular Vértices de Voronoi

loop Criação de Marcadores
[Para cada vértice]
Criar Agente(Raio, Localidade, Marcas de Origem,
Fator de Inclusão, Fator de Diferenciação)

Marcador de
Centro

Informar Início(Verdadeiro)

Observar Ambiente :Agentes Vizinhos
Reiniciar Espera por Estabilidade

loop Informação de Absorção
[Para todos MC absorvíveis observados]
Informar Condição de Absorvível(Verdadeiro)

alt Análise da Cratera
[Cratera é Válida]
Informar Análise da Cratera(Centro, Raio, Verdadeiro)
Reiniciar Espera por Estabilidade

[Cratera é Inválida ou Absorvível]
Informar Análise da Cratera(Centro, Raio, Falso)

Reiniciar Espera por Estabilidade

opt Verificação de Estabildade
Notificação de Conclusão(Verdadeiro)

[Estabilidade Alcançada]
Ajustar Região

Encerrar
Notificar Conclusão(Verdadeiro)
Encerrar

opt Espera por Decomposições
[Todos Decompositores Concluíram]
Apresentar Resultados(Cobertura,
Imagem Segmentada)

Calcular Resultados

73

APÊNDICE F – DIAGRAMA DE SEQÜÊNCIA –
INTERRUPÇÃO
sd Diagrama de Seqüência - Interrupção da Segmentação
Gerente de
Segmentação

Decompositor de
Região

Marcador de
Centro

Usuário

Solicitar Interrupção

loop Interrupção da Decomposição
[Para cada Decompositor em execução]
Informar Interrupão da Decomposição(Verdadeiro)

loop Interrupção da Análise
[Para cada Marcador em execução]
Informar Interrupção da Análise(Verdadeiro)

Encerrar

Encerrar
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APÊNDICE G – DIAGRAMA DE CLASSES – ONTOLOGIAS
class Diagrama de Classes - Ontologias

COntology
+

IMAGMAS_ONTOLOGY_NAME: String = "ImagMAS Ontology"

CStopRequest
+

CStopRequest()

CStartInformation
+

CStartInformation()

CCraterAnalysisInformation
CConclusionInformation
-

m_bConcluded: boolean

+
+
+
+

CConclusionInformation()
CConclusionInformation(boolean)
isConcluded() : boolean
setConcluded(boolean) : void

CAbsorbableConditionInformation
-

m_bIsAbsorbable: boolean

+
+
+
+

CAbsorbableConditionInformation()
CAbsorbableConditionInformation(boolean)
setAbsorbable(boolean) : void
isAbsorbable() : boolean

-

m_sAgentName: String
m_bCraterValid: boolean
m_iCenterX: int
m_iCenterY: int
m_iRadius: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

CCraterAnalysisInformation()
getAgentName() : String
setAgentName(String) : void
isCraterValid() : boolean
setCraterValid(boolean) : void
getCenterX() : int
setCenterX(int) : void
getCenterY() : int
setCenterY(int) : void
getRadius() : int
setRadius(int) : void
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APÊNDICE H – DIAGRAMA DE PACOTES
pkg Diagrama de Pacotes
agents

configuration

+ CAbstractAgent

+ CConfiguration

plans
+ CAcknowledgeSourceMarksPlan

+ CCenterMarker

+ CAdjustRegionToSolutionPlan

+ CRegionDecomposer

+ CCleanUpMarksPlan

+ CSegmentationManager

+ CConcludeToMinimumCirclePlan

+ actuators

+ CControlMarkPlan

+ sensors

+ CCreateCenterMarkersPlan
+ CCreateDecomposerPlan

(from imagmas)

(from imagmas)

+ CCreateMarksPlan
+ CEndMyselfPlan

algorithms
+ CGeometricAlgorithms

external

+ CEnterEnvironmentPlan

+ voronoi

+ CHandleAbsorbableConditionPlan

+ CHelpers

+ CHandleAnalysisConclusionPlan

+ CImageProcessingAlgorithms

+ CHandleAnalysisInformationPlan

+ data

+ CHandleDecompositionConclusionPlan
(from imagmas)

(from imagmas)
gui

env ironment
+ CConfigurationDialog

+ CEnvironment

+ CHandleStopRequestPlan
+ CIncrementAnalysisTimeCountingPlan
+ CInformAbsorbableConditionPlan
+ CInformAnalysisConclusionPlan
+ CInformCraterConditionPlan

+ CDefaultDialogs

+ CInformDecompositionConclusionPlan

+ CMainWindow

+ CInformStartupPlan

+ commands

+ CMoveToLocationPlan

+ display

+ CNotifyDecomposerAboutStopRequestPlan

+ events
(from imagmas)

+ CProduceResultsPlan
(from imagmas)

+ CResetAnalysisTimeCountingPlan
+ CResetBeliefsPlan

data

+ CShutdownApplicationPlan

ontology

+ CUpdateAgentInfoPlan
+ CCrater

+ CAbsorbableConditionInformation

+ CLocation

+ CConclusionInformation

+ CMark

+ CCraterAnalysisInformation

+ CPixel

+ COntology

+ CRectangle

+ CStartInformation

+ CRegion

+ CStopRequest

+ EDirection

(from imagmas)

(from imagmas)

(from imagmas)
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APÊNDICE I – ADF DO MARCADOR DE CENTRO
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APÊNDICE J – PLANO: INFORMAÇÃO DE CONDIÇÃO DE
CRATERA
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APÊNDICE K – PLANO: RECEBIMENTO DE CONDIÇÃO DE
ABSORVÍVEL
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APÊNDICE L – PLANO: ENCERRAMENTO

