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RESUMO
A engenharia de software orientada a agentes tem recebido atenção
crescente de muitos pesquisadores que vêem no conceito de agente uma
solução de abstração interessante e apropriada para o desenvolvimento de
sistemas complexos, massivos e distribuídos. Quase a maioria das iniciativas
de pesquisa nesta área, no entanto, tem sua atenção voltada apenas ao agente
e suas características não orientando quanto à forma de se obtê-los e também
não considerando características importantes existentes em tecnologias atuais,
tal como a orientação a objetos, útil para representar objetos presentes no
ambiente de um sistema multiagentes. Tropos é uma destas iniciativas e
possivelmente uma das metodologias para a construção de sistemas
multiagentes que têm recebido o maior esforço de pesquisa na atualidade,
mas, assim como outras, não considera o uso conjunto de agentes e objetos e
nem dispõe de orientações sobre como encontrar estes agentes e objetos a
partir do domínio do problema. Esta condição justifica o objetivo deste trabalho
de adaptá-lo, em sua etapa de desenho arquitetural, com a inclusão de um
processo que permite derivar os agentes e objetos diretamente a partir da
modelagem de um processo de negócio, orientado pela aplicação de quatro
perspectivas de análise denominadas de perspectiva Externa, Interna, Do
Ambiente e De Serviços. Sua aplicação durante a modelagem de uma central
de monitoração de pacientes diabéticos e posteriormente para a obtenção dos
agentes e objetos componentes do sistema multiagentes para apoio desta
central mostrou que a descoberta de agentes e objetos foi bastante facilitada
tornando a análise menos subjetiva e suscetível a erros conceituais.

Palavras-chave: agente, agentes e objetos, arcabouço i*, descoberta de
agentes, modelo de dependência estratégica, modelo de raciocínio estratégico,
sistema multiagentes, Tropos.

ABSTRACT
A process for the discovery of agents and objects that are part of their
environment in the context of the Tropos methodology.
Agent oriented software engineering has received increasing attention
from many researchers who see the agent as an interesting and appropriate
abstraction solution for the development of complex, massive and distributed
systems. Almost all research initiatives in this area, however, has its focus only
on the agent and its characteristics, without guidance on how to discover them
and not considering important features in current technologies, such as object
orientation, useful to represent objects in multi-agent system environments.
Tropos is one of them and possibly one of the methodologies for multi-agent
systems development that have received the greatest research effort today, but
like others, does not consider the combined use of agents and objects, nor has
a process to guide the developers on how to find these agents and objects from
the problem domain. This situation justifies adjustments in Tropos, in its
architectural design phase, adding a process to discover agents and objects
directly from the business modeling, guided by the application of four analytical
perspectives called External, Internal, Environmental and Services. The
application of this process to model a monitoring center for diabetic patients and
subsequently to obtain the agents and objects of the multi-agent system that
supports this monitoring center showed that the discovery of agents and objects
has been greatly facilitated and makes the analysis less subjective and
susceptible to misconceptions.

Keywords: agent, agents and objects, i* framework, agent discovery,
strategic dependency model, strategic rationale model, multi-agent
systems,Tropos.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A disseminação do software e da computação tem sido cada vez mais
evidente quer inconscientemente, em virtude da miniaturização de dispositivos
com capacidades computacionais que aumentam a cada ano, quer
conscientemente pela necessidade de evolução da raça humana. Este
fenômeno, conhecido como computação pervasiva ou ubíqua, aliado a
tecnologias emergentes tais como a computação em nuvem (cloud computing)
e web semântica, e ao fato de que os sistemas estão se tornando cada vez
mais complexos e distribuídos, compõem um cenário bastante propício para o
desenvolvimento de um tipo de sistema conhecido como SMA (sistema
multiagentes) (ZAMBONELLI e OMICINI, 2004).
O crescente interesse que a área de sistemas multiagentes vem
despertando desde a metade dos anos 1990 é devido à crença de que agentes
constituem

um

paradigma

de

software

apropriado

para

explorar

as

possibilidades apresentadas por sistemas distribuídos massivos e abertos,
como a Internet (WOOLDRIDGE, 2009).
Se por um lado a construção de sistemas orientados a objetos se vale
da abstração de objetos que possuem estado, comportamento e identidade,
para decompor a complexidade de um problema e cuja facilidade de aplicação
advém da capacidade que os humanos têm de reconhecer objetos físicos
desde a infância (BOOCH et al, 2007), os sistemas multiagentes tomam como
metáfora o conceito de agente, que pode ser mais natural e familiar para se
representar entidades dinâmicas agindo em lugar do usuário do que objetos
que remetem à idéia de coisas inanimadas.
Desde a década de 1980 pesquisadores da área de ciência da
computação tem usado significados diferentes para o que vem a ser um agente
(STERLING e TAVETER, 2009). Alguns pesquisadores como Wooldrige (2009)
empregam a noção de agentes inteligentes no sentido de possuírem crenças,
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desejos e intenções1, tornando-a mais próxima da área de inteligência artificial,
enquanto outros, como Sterling e Taveter (2009) usam definições mais
informais considerando agentes como entidades capazes de executar
atividades específicas em um ambiente no qual estão inseridos e aptos a
responderem a mudanças neste ambiente.
Um ponto em que todos estes autores concordam é que o conceito de
agentes envolve características inovadoras ao processo de desenvolvimento
de software tais como autonomia, colaboração e iniciativa. Ao se tomar este
conceito e complementá-lo com objetos para representar o ambiente e as
coisas usadas pelos agentes, como propõe este trabalho, tem-se um
paradigma de desenvolvimento completo e análogo ao mundo real, facilitando
assim o processo de abstração usado durante o desenvolvimento de software.
Desenvolver um sistema multiagentes, entretanto, ainda é uma tarefa
complexa dada a dificuldade que existe para a compreensão do conceito de
agentes e das características inerentes a eles, da variedade de protocolos de
comunicação e negociação existentes e pelo fato de que agentes não são
necessariamente ativados por usuários humanos, apenas para citar algumas.
Métodos de desenvolvimento têm sido propostos por pesquisadores
visando gerenciar esta complexidade mas as dificuldades ainda persistem em
razão da falta de padronização assim como da imaturidade dos ambientes de
desenvolvimento e execução, das ferramentas para codificação e depuração,
frameworks e linguagens de programação (AGENTLINK COMMUNITY, 2005).
Métodos atuais e bastante referenciados na literatura, tais como Tropos
(BRESCIANI et al, 2004), Gaia (ZAMBONELLI, JENNINGS e WOOLDRIDGE,
2003) e Prometheus (PADGHAM e WINIKOFF, 2002), dentre outros, discutem
princípios importantes da engenharia de software orientada a agentes, mas
sem apresentarem como eleger os agentes de software e sem considerarem a
tecnologia de orientação a objetos.

1

Crenças, desejos e intenções se referem ao modelo de software BDI (Belief,
Desire and Intentions), desenvolvido por Michael Bratman, que implementa os
principais aspectos da teoria do raciocínio prático humano e que é baseada em
conceitos cotidianos e de senso comum tais como crença, desejo, medo, esperança,
entre outros. Por raciocínio prático, entende-se o processo de decidir, minuto a minuto,
qual ação um ser humano deve realizar para atingir seus objetivos.
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Com isto, desenvolvedores ficam suscetíveis a armadilhas como a
tendência em definir tudo como agente, assim como ocorre na tecnologia
orientada a objeto que considera uma linguagem pura quando tudo nela é
orientado a objeto, ou então desenvolvendo uma solução com um número
muito pequeno de agentes para executar todas as tarefas, sem considerar a
possibilidade de uso de objetos como tecnologia complementar.
Tropos é um dos métodos de engenharia de software orientado a
agentes que conta atualmente com o maior esforço de pesquisa (STERLING e
TAVETER, 2009). A notação empregada por ele é baseada no arcabouço i*
usado para a modelagem de requisitos orientados a metas, rico para
representar as metas dos atores de negócios e as relações de dependências
estratégicas entre eles, assim como características associadas aos agentes de
software (intenções, planos e capacidades). Este método, entretanto, possui
duas deficiências: a falta de orientações que possibilitem o desenvolvedor
extrair mais facilmente os agentes de software a partir dos requisitos
identificados; e dificultar a aplicação da tecnologia de orientação a objetos
conciliada com a tecnologia de agentes, potencializando a capacidade de
abstração com a ajuda destas metáforas.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é propor uma adaptação do método Tropos,
visando facilitar a descoberta de agentes e objetos a partir dos artefatos
produzidos em algumas de suas várias etapas de modelagem.

1.3 Hipótese
A existência de um método que oriente e dirija os desenvolvedores na
obtenção dos agentes que formarão o sistema e dos objetos que comporão seu
ambiente tornará o processo de análise menos subjetivo e possivelmente
menos suscetível a erros conceituais, ao mesmo tempo em que tornará claro o
contexto em que cada tipo de abstração deve ser aplicado.

1.4 Contribuições
A adaptação do Tropos e sua aproximação da tecnologia de orientação
a objetos visam facilitar a descoberta de agentes e objetos e, indiretamente, a
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compreensão e a distinção destas noções, permitindo tanto a abstração de um
sistema de software por meio do conceito de agentes, quanto de objetos, cada
qual apto a expor e exercer suas melhores características, tornando assim o
processo de análise e construção de software mais intuitivo.
Espera-se que tal flexibilidade torne possível usar o método também em
contextos nos quais a análise seja predominantemente orientada a objetos,
mas também envolvendo agentes, habilitando-o para o desenvolvimento de
sistemas menos especialistas ou mais simples, procurando incentivar
gradualmente o uso de agentes em contextos nos quais sua aplicação seja
possível.

1.5 Método de trabalho
Será elaborado o texto que descreverá o processo para a eleição dos
agentes de softwares e objetos que compõe seu ambiente, a partir da
investigação das etapas de modelagem de requisitos do Tropos. Tal
investigação visa extrair as perspectivas de análises que devem ser
consideradas para se derivar os agentes e objetos a partir dos construtores do
arcabouço i*. Cada perspectiva conterá a descrição de sua finalidade, forma de
aplicação e justificativa para ser aplicada.
Para avaliar se o processo realmente favorece a eleição coerente dos
agentes e objetos da forma proposta, será conduzido um experimento, com
base em Ito (2006), que envolverá a identificação e modelagem de agentes e
objetos para uma central de monitoração de pacientes diabéticos.

1.6 Organização do trabalho
A seção 2, O paradigma de orientação a agentes, introduz o conceito
de agente e suas principais características, adota uma definição de agente
para este trabalho, discute a estrutura interna de funcionamento de um agente
a partir dos elementos presentes na definição de agente adotada e compara-o
com outras tecnologias bastante conhecidas na atualidade, tais como a
orientação a objetos e a computação orientada a serviços proposta por SOA
(Service Oriented Arquitecture).
A seção 3, Engenharia de software orientada a agentes, apresenta
um panorama geral da AOSE (Agent Oriented Software Engineering),

14
evidenciando as principais características que a diferem de outros tipos de
engenharia de software, relata algumas iniciativas relevantes para sua
evolução e discorre sobre os principais desafios para seu reconhecimento e
adoção pela industria de software.
Esta seção contem ainda a descrição do método de engenharia de
software orientado a agentes conhecido como Tropos, apresenta o arcabouço
i*, fundamental para o método, discute as etapas de desenvolvimento
presentes nele e faz algumas considerações que evidenciam algumas
deficiências que justificam as melhorias propostas por este trabalho.
Por fim são apresentadas algumas das poucas estratégias existentes
para a descoberta de agentes e como alguns métodos tratam esta questão.
A seção 4, Processo para identificação de agentes e seu ambiente,
apresenta o processo para a descoberta de agentes e objetos, exemplifica seu
uso com base em um estudo de caso usado pelo método Tropos e em seguida
relaciona os agentes obtidos por meio do processo apresentado com aqueles
sugeridos no Tropos.
A seção 5, Experimento com o processo de descoberta de agentes e
objetos, aplica o processo descrito na seção 4 em um experimento mais
amplo, baseado no trabalho de Ito (2006), e relata detalhes sobre os resultados
obtidos tendo como objetivo validar o processo.
Por fim, a seção 6, Conclusões e considerações finais, apresenta a
conclusão, considerações finais e sugestões para trabalhos futuros.
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2 O PARADIGMA DE ORIENTAÇÃO A AGENTES
Iniciar uma discussão sobre o paradigma de orientação a agentes e sua
aplicação no desenvolvimento de software não parece ser adequado sem antes
conceituar o que vem a ser um agente. Tal conceituação, entretanto, é motivo
de muitas discussões e controvérsias já que não há uma definição
universalmente aceita sobre o termo agente (WOOLDRIDGE, 2009).
Apesar da inexistência de uma definição única na área de computação,
tal conceito, de uma forma geral, existe há muito tempo. O dicionário Aurélio,
por exemplo, define o termo agente como “aquele que é encarregado dos
negócios de outrem”. Em comunidades e sociedades humanas um agente
normalmente é visto como uma pessoa que executa uma tarefa ou age em
lugar de outra pessoa, como, por exemplo, um agente de viagens ou um
agente imobiliário.
Ao aplicar-se a mesma idéia para software, pode-se afirmar que um
agente de software seria então uma entidade capaz de agir em lugar de
alguém (um usuário ou o dono do agente) para isso exigindo certo grau de
autonomia. De fato, segundo Wooldridge (2009) e Sterling e Taveter (2009) há
um consenso comum de que a autonomia é um aspecto importante no
paradigma de orientação a agentes embora o grau de autonomia possa levar a
questionamentos sobre até que ponto agentes independentes, que seguem sua
própria agenda, poderiam ajudar os usuários ou seus donos em suas
atividades diárias.
A autonomia, porem, não é a única propriedade mencionada na literatura
sobre agentes. Wooldridge e Jennings (1995) advogam que há dois usos
comuns do termo agente, um envolvendo uma noção fraca de agência e outro
uma noção mais forte.
A noção fraca usa o termo agente para denotar um hardware ou um
software que possua (i) autonomia, significando que os agentes operam sem a
intervenção direta de humanos ou outros e têm algum tipo de controle sobre
suas ações e estado interno, (ii) habilidade social que permite aos agentes
interagirem com outros agentes ou humanos através de algum tipo de
linguagem de comunicação de agentes, (iii) reatividade, em que agentes
percebem seu ambiente, o usuário por meio de uma interface gráfica, uma
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coleção de outros agentes, a Internet ou a combinação de todos, respondendo
de forma temporal a mudanças que ocorrem nele e (iv) pró-atividade que
significa que agentes não agem simplesmente em resposta ao seu ambiente,
mas exibem também um comportamento direcionado a objetivos, para isto
tomando a iniciativa.
A noção forte de agente, por sua vez, usada sobretudo por
pesquisadores

da

área

de

inteligência

artificial,

adota

as

mesmas

características da noção fraca, somando a elas conceitos que são mais
aplicados a humanos, tais como noções mentais de conhecimento, crenças,
intenções e obrigações ou mesmo aprendizado.
A maioria das definições de agentes encontradas na literatura é de
natureza funcional e quase sempre dependente da experiência de seus
autores. Assim, para que a definição de agente não fique imprecisa ou perca o
seu significado, e considerando que o ponto de vista deste trabalho esta
voltado para a engenharia de software, que toma o agente como uma metáfora
para o desenvolvimento de software, e não do ponto de vista da inteligência
artificial, que enfatiza o comportamento inteligente e flexível dos agentes, será
adotada a seguinte definição, adaptada de Wooldridge (2009) e Sterling e
Taveter (2009): Um agente é um sistema de computador situado em um
ambiente, capaz de reagir a mudanças neste ambiente e de ações autônomas
nele de forma a atingir seus objetivos.
Como base nesta definição, é possível citar como exemplos bastante
simples de agentes um vírus de computador, que pode ter ciência do ambiente
de rede no qual reside e agir afetando arquivos e computadores e um agente
anti-spam que analisa e-mails recebidos e age em lugar do usuário
descartando aqueles considerados spams.
Apesar de agentes individuais serem interessantes, mais interessantes
podem ser as interações entre eles se considerados dentro de um escopo
maior como o de um sistema de software, mais precisamente um sistema
multiagentes, que pode ser entendido como um grupo de entidades ativas
(agentes), cada qual com seu comportamento, colaborando entre si para
atingirem seus objetivos, num contexto similar ao de uma sociedade.
O fato de agentes possuírem tais habilidades sociais torna possível
empregar abstrações organizacionais para a análise e projeto de sistemas
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multiagentes, visualizando-os como uma organização computacional. “Em
sistemas multiagentes o comportamento pró-ativo e autônomo dos agentes que
o constituem sugerem que aplicações possam ser projetadas replicando-se o
comportamento e estrutura de organizações humanas” (ZAMBONELLI,
JENNINGS e WOOLDRIDGE, 2001, p. 409). Para isto, papéis específicos
podem ser atribuídos para cada agente de forma que desempenhem tarefas
bem definidas, de forma autônoma, cooperando com outros agentes sem a
necessidade de um controle centralizado.
Sistemas multiagentes constituem uma alternativa particularmente
interessante em domínios de aplicações inerentemente distribuídos, em que
dados ou informações estão distribuídas geograficamente ou surgem em
momentos diferentes, ou inerentemente complexos, no sentido de serem
grandes demais para serem resolvidos por um sistema centralizado, muitas
vezes limitado pela tecnologia disponível (WEISS, 1999 apud SICHMAN, 2003;
WOOLDRIDGE, 2009). Como exemplos deste tipo de ambiente pode-se citar
sistemas de comércio eletrônico, monitoramento de redes de telecomunicações
ou tráfego aéreo, otimização de logística, planejamento, diagnóstico, simulação
e modelagem, controle de processos industriais, entre outros. (PĚCHOUČEK et
al, 2006).
Embora muitos sistemas possam ser naturalmente modelados como
uma coleção de agentes autônomos, para muitos outros a modelagem como
uma coleção de objetos interativos, mas passivos, pode ser mais adequada.
Destas duas visões é possível derivar ainda uma terceira em que agentes e
objetos poderiam atuar de forma complementar e não concorrente, levando-se
à reflexão de quais seriam então as similaridades e diferenças entre estas duas
tecnologias ou mesmo em relação à computação orientada a serviços,
proposta por SOA (Service Oriented Architecture) e tão mencionada nos dias
atuais.

2.1 Agentes e objetos
A concepção de agentes leva a novas formas de se pensar em sistemas
de software que deixam de ser uma coleção de objetos passivos e passam a
ser modelados como entidades ativas. O sistema deixa de ter um ponto central
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de controle e passa a ter seu comportamento determinado com base nas
interações entre os agentes sempre visando seus objetivos.
Ao se comparar a tecnologia de agentes com a de objetos é possível
identificar algumas diferenças significativas. A primeira delas diz respeito à
autonomia. Embora um objeto tenha autonomia sobre seu estado por meio do
encapsulamento de suas variáveis internas, ele não tem autonomia sobre seu
comportamento. Em outras palavras, se um objeto possui um método acessível
por outros objetos, ele não tem controle sobre quando este método será
executado. Em um SMA, por outro lado, não se pode assumir que um agente
irá executar uma ação apenas porque outro quer. É possível que tal ação não
seja do interesse deste agente. Com isto, não se pode pensar em agentes
executando métodos uns dos outros mas sim em agentes requisitando que
ações sejam executadas, ou seja, “objetos fazem gratuitamente, agentes fazem
porque querem” (WOOLDRIDGE, 2009, p. 29).
Outra diferença está na flexibilidade do comportamento de um agente,
podendo ele ser reativo, pró-ativo ou social, características essas não
presentes de forma nativa em um objeto.
Por fim, um SMA é inerentemente multi-thread (cada agente executa em
seu próprio fluxo de execução), ao contrário de um sistema construído com
base em objetos que precisam de ao menos uma thread de controle.
Apesar de suas diferenças, objetos e agentes podem ser tomados como
metáforas complementares. A definição de agentes adotada neste trabalho
situa-os em um ambiente com o qual são capazes de interagir (sentí-lo e agir
sobre ele), sugerindo a possibilidade de se modelar também este ambiente,
sendo que para isto o emprego de objetos pode ser adequado.
A idéia de se modelar o ambiente com o auxílio de objetos tem sido
proposta por alguns pesquisadores como Silva et al (2003), Schwambach,
Pezzin e Falbo (2004), Sterling e Taveter (2009) e Ito e Silva (2010). Na
verdade, René Descartes, no século XVII, já observava que todo o nosso
conhecimento acerca do mundo é mediado por representações na forma de
objetos mentais que, de certa forma, representam as coisas no mundo físico
(STILLINGS et al, 1995).
Embora constituam uma forma mais natural de pensar sobre o mundo e
representar as coisas inanimadas, os objetos perdem sua força de abstração
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quando é preciso modelar elementos que controlam outros de forma ativa (ITO
e SILVA, 2010). Por exemplo, ao se representar por meio de objetos uma
solução para troca de um pneu de automóvel é fácil conceber os objetos pneu,
veículo, macaco e chave de roda, mas não é natural pensar neles interagindo
entre si ou oferecendo operações, como, por exemplo, um método
soltarParafuso para o objeto ChaveDeRoda, pois esta ação, no mundo real,
caberia ao motorista ou mecânico, todavia o motorista também não pode ser
responsável por todos os serviços, do contrário nenhum objeto possuiria ações.
Esta representação confunde as pessoas. “Representar objetos estáticos é
natural na orientação a objetos, enquanto que o comportamento dinâmico não
é simples, exigindo uma capacidade de abstração maior” (ITO e SILVA, 2010).
Neste caso a abstração por meio de agentes ativos e autônomos acaba sendo
mais intuitiva.

2.2 Agentes e SOA
A arquitetura orientada a serviços (SOA) é uma abordagem bastante
promissora para estruturar sistemas de informação, considerando um estilo
arquitetural que dirige a forma de pensar em termos de serviços e
desenvolvimento orientado a serviços2.
Segundo o OASIS (Organization for the Advancement of Structured
Information Standards) (2006), “A arquitetura orientada a serviços é um
paradigma para organizar e utilizar capacidades que podem estar sob o
controle de diferentes domínios de propriedades3“. De acordo ainda com o
OASIS (2006), “é natural pensar que as necessidades de uma pessoa podem
ser atendidas por capacidades oferecidas por outras pessoas; ou, no mundo da
computação distribuída, o requisito de um agente de computador sendo
atendido por um agente de outro proprietário”.
Tal definição situa claramente agentes dentro de um contexto de SOA
ao se referir a aspectos de distribuição (diferentes proprietários) e habilidade
social (agentes atendendo requisitos de outros agentes). Agir em lugar de

2

Um serviço pode ser entendido como “uma representação lógica de uma
atividade de negócio repetível e que tem um resultado específico (por exemplo, checar
o crédito de um cliente ou prover dados meteorológicos)” (OpenGroup, 2010).
3
O termo domínio de propriedade foi adaptado de ownership domains.
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alguém ou representar alguém, como propõe a figura de um agente humano ou
de software, também envolve uma forma de prestação de serviço, levando ao
raciocínio de que a orientação a agentes e a orientação a serviços podem ser
consideradas abordagens complementares ou até mesmo convergentes como
proposto no trabalho de Jin e Zhu (2008).
Um dos grandes problemas vivenciados no desenvolvimento de
aplicações orientadas a serviço é habilitar a busca dinâmica de serviços que
atendam uma necessidade existente em determinado momento ao invés de se
disponibilizar um serviço que aguarde passivamente por sua descoberta (Jin e
Zhu, 2008). Para que esta busca seja viável, ela teria que levar em
consideração o entendimento correto do significado de um serviço que se faz
necessário e empregar uma semântica adequada durante a pesquisa,
requisitos estes que poderiam ser supridos por meio da tecnologia de agentes,
dada a habilidade social inerente a ela, seu suporte para uso de ontologias e
métodos estabelecidos para descrever o comportamento de um agente. Isto
leva a afirmação de que estas tecnologias não são competitivas e sim
complementares.
A tabela 1 apresenta uma comparação entre as tecnologias usadas em
SOA e SMA (sistemas multiagentes). Nela é possível identificar que os dois
paradigmas apóiam a idéia de entidades autônomas e distribuídas e provêm
uma

metáfora

encapsulamento.

efetiva

para

a

modelagem

da

complexidade

e

seu
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Tabela 1 Análise comparativa entre SOA e SMA (RIBEIRO, BARATA e MENDES, 2008)
Características

SOA

SMA

Unidade básica

Serviço

Agente

Autonomia

Ambas denotam autonomia uma vez que a funcionalidade
provida é auto contida.

4

Descrição do

O foco está na interface

Há métodos bem

comportamento

pública e não na descrição dos

estabelecidos para

detalhes de execução.

descrever o comportamento
5

de um agente .
Habilidade social

Não possui, porem o uso de

Denotam habilidade social

um serviço implica na

regulada por regras

aceitação de regras definidas

internas ou ambientais.

6

na descrição da interface.
Encapsulamento da

A natureza auto contida das funcionalidades providas

complexidade

esconde os detalhes. Em SOA este encapsulamento é
explícito.

Infra-estrutura de

É apoiada sobretudo por

A maioria das

comunicação

tecnologias relacionadas à

implementações são

Web e por isso pode executar

otimizadas para uso em

na Internet.

uma LAN (Local Área
Network)

Suporte para arquiteturas

Reconfiguração

A natureza adaptável dos

dinamicamente reconfigu-

freqüentemente requer

agentes torna-os reativos a

ráveis em tempo de

reprogramação.

mudanças em seu

execução
Interoperabilidade

4

ambiente.

7

Assegurada pelo uso de

Altamente dependente de

tecnologias Web de uso geral.

padrões como FIPA

A autonomia é atribuída à SOA em razão de não haver dependência direta
entre os serviços e no sentido de que nem o provedor e nem o solicitante do serviço
comandam um ao outro.
5
Por exemplo, por meio de diagramas da AUML.
6
Regras são usadas por algumas linguagens de programação como
mecanismo para codificar a lógica para tomada de decisão dos agentes.
7
Alguns autores como Ribeiro, Barata e Colombo, (2008), atribuem a
adaptabilidade como característica de um agente, significando que ele tem a
capacidade de aprender e mudar seu comportamento quando uma solução melhor é
encontrada para se atingir uma meta.
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Características

SOA

SMA
(Foundation for Intelligent
Physical Agents).

Requisitos computacionais

Implementações leves que não

A maioria das

restringem o desempenho.

implementações requer
requisitos computacionais
pesados.

A conexão entre SOA e SMA tem sido estudada e defendida por vários
pesquisadores (Huhns et al, 2005; Zhu e Shan, 2005a; Ribeiro, Barata e
Colombo, 2008; Jin e Zhu, 2008) sendo possível notar que tais estudos
procuram tornar viável o emprego de agentes em SOA. O benefício que se
procura obter ao se estender SOA com agentes é o de disponibilizar entidades
que iriam além de simples provedores de serviços. Os agentes poderiam usar
sua capacidade mental (conhecimento, objetivos e planos) de forma a
combinar serviços de uma forma inteligente.

2.3 Estrutura de um agente
A inexistência de um conceito formal do que vem a ser um agente traz
consigo, por conseqüência, a falta de um meta-modelo único que descreva os
componentes, regras, restrições ou outras características que permeiam os
agentes, assim como de uma linguagem de modelagem unificada que pudesse
ser usada na construção de modelos de agentes.
Vários métodos orientados a agentes têm sido propostos no decorrer
dos anos, mas, diferentemente do que ocorre hoje com a orientação a objetos,
na maioria das vezes eles seguem conceitos e propósitos específicos e têm
pouca padronização entre si.
Pesquisadores têm procurado resolver, ou contornar, este problema por
meio de iniciativas que sugerem a unificação de meta-modelos, como Bernon
et al (2004), adaptações e extensões a padrões existentes, como em Bauer e
Odell (2005) ou Hahn e Slomic (2008), a construção de linguagens de
modelagem tais como AML (CERVENKA e TRENCANSKY, 2004) e AUML
(ODELL, PARUNAK e BAUER, 2000b; AUML Web Site), a elaboração de
modelos de referência ou ontologias que procuram estabelecer uma definição
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dos termos e conceitos usados para descrever sistemas agentes, construir
novos métodos ou linguagens (IA sub-IPT, 2006; Silva et al ,2003), ou mesmo
a tentativa de estabelecer uma notação gráfica padronizada para uso em um
conjunto de métodos (PADGHAM, WINIKOFF, DELOACH e COSSENTINO,
2009), mas sem alcançarem ainda um resultado efetivo ou amplamente aceito.
Uma das iniciativas mais promissoras no momento e de âmbito mais global é a
que esta sendo proposta conjuntamente pela FIPA e OMG no sentido de se
elaborar um meta-modelo que estenda a UML com capacidades aplicáveis a
agentes e softwares baseados em agentes (OMG, 2008).
A falta de uma definição sobre o assunto nos dias atuais, entretanto, faz
com que desenvolvedores que queiram aplicar a tecnologia de agentes tenham
que optar por um caminho que normalmente está associado a uma infraestrutura de implementação e execução de agentes específica ou proprietária.
De forma que isto não ocorresse neste trabalho e a estrutura de agente
a ser usada pudesse ser genérica suficiente mas também concreta o bastante
para possibilitar sua compreensão e aplicação, a opção foi decompor os
elementos contidos na definição de agente adotada.
O primeiro elemento que se destaca na definição é a capacidade de
reação do agente à mudanças no ambiente em que reside, o que só é possível
se o agente dispuser de capacidades para perceber eventos neste ambiente ou
provenientes de outros agentes e entidades que o populam (por exemplo,
recebendo uma mensagem de outro agente ou captando mudanças de
temperatura por meio de um sensor). Um segundo elemento obtido da
definição se refere ao fato de um agente ser capaz de agir neste ambiente ou
mesmo provocar mudanças nele visando um objetivo, o que implica que, ao
agir assim, ele pode afetar outras entidades neste ambiente. A figura 1 ilustra,
a partir desta idéia, a estrutura de um agente inserido em um ambiente e
interagindo com ele se valendo para isto de sensores e atuadores.
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Figura 1 Representação de um agente e seu ambiente (adaptado de WOOLDRIDGE e
JENNINGS, 2009, p. 22)

Seguindo esta estrutura é possível citar como exemplos um agente
médico que, tendo como objetivo manter um paciente saudável, pode, por meio
de seus sensores, perceber sintomas de um paciente ou captar suas respostas
e, após um diagnóstico agir, por meio de seus atuadores, aplicando um
tratamento, tudo dentro de um ambiente, como um consultório ou hospital, ou
ainda um agente controlador de refinaria que percebe leituras de temperatura e
pressão e age abrindo ou fechando válvulas e ajustando a temperatura com o
objetivo de manter a segurança e maximizar a pureza de um produto refinado.
Esta estrutura somada à possibilidade de se atribuir aos agentes
qualidades antropomórficas como crenças, intenções, responsabilidades,
expectativas e objetivos, dentre outros, representam uma evolução significativa
em relação à tecnologia de orientação a objetos.
Alguns pesquisadores (PARUNAK, 1999; ODELL, 1999) colocam a
tecnologia de agentes como o próximo passo evolucionário em relação à
orientação a objetos, considerando como diferença mais evidente entre elas o
fato de caber ao agente a decisão sobre quando executar um processamento,
em função de seus objetivos e regras internas, e não de uma intervenção
externa. Segundo ele, a evolução histórica do software é marcada por um
aumento

crescente

no

grau

de

encapsulamento

e

localização

da

responsabilidade sobre o comportamento do código, dos dados ou seu estado
e do momento de sua execução (vide tabela 2). Ela parte de um momento em
que o software era composto por um único programa monolítico no qual o
comportamento e os dados processados eram totalmente expostos e
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manipuláveis pelo programador, evoluindo gradualmente até que o software
chegasse a ser totalmente autônomo e tudo gerenciado localmente no agente.
Tabela 2 História do software como modularização e localização crescente (PARUNAK, 1999)
Programa

Programação

Programação

Programação

monolítico

estruturada

orientada a

orientada a

objeto

agente

Como a unidade
se comporta ?

Externo

Local

Local

Local

Externo

Externo

Local

Local

Externo

Externo

(call)

(mensagem)

(código)
O que a unidade
faz quando
executa ?
(estado)
Quando a
Externo

unidade
executa?

Local
(regras e
objetivos)

Atingir este estado de autonomia foi possível graças ao ciclo de
execução de código intrínseco a um agente que, de forma simplificada, observa
o mundo, determina suas intenções e executa, repetindo este processo até que
seu desejo seja alcançado. A figura 2 descreve a lógica usada por este ciclo de
execução.

Figura 2 Laço iterativo de execução de um agente abstrato (Sterling e Taveter, 2009,
p.37)

A maioria das linguagens de programação orientada a agentes, portanto,
segue um ciclo bem parecido com o da figura 2 (MASCARDI, DEMERGASSO
e ANCONA, 2005), sendo que esta estrutura abstrata normalmente é refinada
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por arquiteturas de agentes mais específicas como, por exemplo, a cognitiva
onde os agentes são projetados em termos de noções mentais tais como
crenças, metas e planos, como é o caso da arquitetura BDI (Belief, Desire,
Intention). A abordagem cognitiva para representar a estrutura individual de
um agente é dominante e o argumento principal para se atribuir estas noções a
agentes de software é que ela provê uma forma mais simples de se representar
entidades complexas (WINIKOFF, 2009).
No tipo de arquitetura BDI, as crenças (belief) representam a base de
conhecimento do agente (o que ele sabe sobre o mundo), os desejos (desire)
os objetivos a serem alcançados e as intenções (intention) o fluxo de ações em
execução para se atingir um objetivo escolhido pelo agente.
Assim, voltando-se então ao último elemento da definição de agente que
diz que as interações do agente com o ambiente visam atingir seus objetivos, e
considerando o modelo abstrato de execução de um agente mostrado na figura
2, é possível expandir a representação da estrutura interna de um agente
acrescentando a ela um controle interno que permite ao agente determinar uma
ação (interpretar informações recebidas, examinar seus objetivos e selecionar
um plano para atingi-lo) e invocar as ações escolhidas, como mostrado na
figura 3.
A existência de um mecanismo interno de execução de planos para se
atingir objetivos implica em uma mudança de paradigma na forma de se
conceber software, uma vez que a especificação de requisitos de um sistema
poderia ser feita no nível de conhecimento, ou seja, modelando o negócio na
forma de objetivos e eventos, processos para alcançá-los ou responder a eles,
dados que este processo necessita e o contexto no qual tais processos são
apropriados, abstraindo assim os detalhes técnicos. A implementação de
código, por sua vez, poderia ser feita, grosso modo, por meio da criação de
bibliotecas de planos, cada um dos quais associados a objetivos que devem
ser alcançados e definindo-se regras que governam seu uso, o que poderia
diminuir a complexidade no desenvolvimento e execução do sistema.
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Figura 3 Estrutura básica interna de um agente

A especificação de objetivos e planos, todavia, leva a necessidade de se
pensar em quantos e quais seriam os agentes que poderiam pertencer a um
sistema de software e entre os quais poderiam ser distribuídos os objetivos,
trazendo à tona a necessidade de se identificar que abordagem poderia ser
aplicada com esta finalidade, além da necessidade de sem aplicar uma
engenharia de software que permita o desenvolvimento de sistemas
multiagentes explorando, de forma proveitosa, as características inerentes à
abstração por meio de agentes (autonomia, sociabilidade, reatividade e
proatividade) e o impacto que elas têm sobre o desenvolvimento de software.
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3 ENGENHARIA DE SOFTWARE ORIENTADA A
AGENTES
A engenharia de software é a “aplicação de uma abordagem sistemática,
disciplinada e quantificável para o desenvolvimento, operação e manutenção
de software” assim como o “estudo da aplicação destas abordagens”
(SWEBOK, 2004), tendo como um dos principais objetivos otimizar a
construção de software. A dificuldade de se projetar e desenvolver software
industrial de alta qualidade, porém, fez com que muitos paradigmas de
engenharia de software fossem concebidos no passar dos anos (como por
exemplo, análise estruturada, prototipação, Rapid Application Development,
orientado a objetos, orientado a modelos, ágeis e orientado a serviços),
visando não só obter software de qualidade, mas também tornar o processo de
desenvolvimento mais fácil e eficiente. A AOSE (Agent Oriented Software
Engineering) é um destes paradigmas. Segundo Winikoff (2009), a engenharia
de software orientada a agentes ou engenharia de software baseada em
agentes, “se preocupa em como especificar, projetar, implementar, verificar
(por meio de teste e depuração) e manutenir sistemas agentes”.
Sistemas agentes ou multiagentes são sistemas compostos de um ou
normalmente vários elementos computacionais interativos, conhecidos como
agentes, que trazem consigo duas capacidades importantes: (i) ações
autônomas, de decidirem por si próprios o que é necessário para alcançar os
objetivos para os quais foram projetados e (ii) interação entre os agentes, não
simplesmente trocando dados mas envolvidos em

atividades sociais como

cooperação, coordenação, negociação e outras características similares as
encontradas em sociedades humanas (WOOLDRIDGE, 2009).
A modelagem da interação dos agentes que compõem um SMA, seu
ambiente (funcionalidades básicas e recursos presentes no ambiente) e a
sociedade a qual pertencem (regras, leis e papéis que os agentes podem
assumir dentro de uma organização) dirigem a engenharia de software
orientada a agentes (ZAMBONELLI e OMICINI, 2004). A figura 4 ilustra a
relação entre estes elementos mostrando que a abstração básica e toda a
arquitetura empregada em um SMA diferem daquelas usadas em sistema mais
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convencionais, como os compostos por objetos, justificando a necessidade de
abordagens de engenharia de software diferentes. No lado esquerdo desta
figura observam-se agentes aptos a interagirem entre si e com seu ambiente
inseridos em uma sociedade, contrastando com a engenharia de software
orientada a objetos, mais convencional, que trata de dependências funcionais
mais simples, como demonstrado do lado direito da figura.

Figura 4 Arquitetura de sistemas multiagentes vs Arquitetura de sistemas tradicionais
(ZAMBONELLI e OMICINI, 2004)

Além de abordar um paradigma voltado para agentes e todas as
propriedades inerentes a eles, outro aspecto característico da AOSE e que a
difere de outros tipos de engenharia de software, conforme observado por
Miller, Pedell, Sterling e Lu (2010), é a de que os métodos de desenvolvimento
orientados a agentes normalmente definem a especificação dos requisitos de
software como uma combinação dos modelos de metas, papéis e interações.
Segundo estes autores isto se deve ao fato do paradigma de agentes
reconhecer que a maioria dos interessados (stakeholders) não é formada de
técnicos e ao se aplicar conceitos de mais alto nível, como papéis e metas,
mais familiares para a maioria das pessoas, as partes interessadas podem
avaliar os modelos logo no início do processo de desenvolvimento.
Embora a engenharia de software tradicional possa empregar modelos
baseados em cenário (por exemplo, casos de uso) para definir os requisitos de
um sistema, eles se diferem dos modelos de metas em razão dos cenários

30
serem mais concretos, narrativos e procedimentais, ficando as propriedades
desejadas implícitas, enquanto que os modelos de metas são mais abstratos,
declarativos

e

tornam

as

propriedades

desejadas

explícitas

(van

LAMSWEERDE, 2001).
A modelagem de metas é uma atividade que procura representar e
raciocinar sobre as metas de um sistema de informação usando modelos em
que metas estão relacionadas com outras metas ou com outros elementos do
modelo, tais como ações que os agentes do sistema podem executar, recursos
que podem ser usados por eles ou papéis que os agentes podem assumir,
visando definir os requisitos de um sistema de informação (JURETA e
FALKNER, 2007). “As metas, quando alcançadas de forma persistente e
flexível, é que dão aos agentes sua adaptabilidade” (WINIKOFF, 2009).
Os papéis são um conceito igualmente importante dentro da AOSE, pois
é com eles que as atividades estão associadas e não mais com o sistema,
como ocorre na engenharia de software tradicional. Um papel caracteriza as
funções que um agente pode executar e serve como um meio de se entender e
decompor a complexidade do comportamento de um agente (STERLING e
TAVETER, 2009).
Com isto, pode-se concluir então que a importância que a modelagem
das metas e papéis têm para a AOSE não está apenas no fato de possibilitar
aos interessados interagirem logo no início do processo de desenvolvimento,
como colocado por Miller, Pedell, Sterling e Lu (2010), mas também por serem
conceitos fundamentais para a construção de agentes. Se os agentes são
adaptáveis ao reagirem ao ambiente e ao escolherem os melhores planos para
realizarem suas metas e sendo os papéis um mecanismo que permite agrupar
estes planos ou atividades, faz sentido então modelar a construção de SMAs a
partir de metas e papéis.
A computação baseada em agentes, assim como a engenharia de
software orientada a agentes têm sido estudadas e pesquisadas desde os anos
oitenta mas ganharam um reconhecimento mais amplo a partir da metade dos
anos noventa (WOOLDRIDGE, 2009; AKBARI, 2010). Este reconhecimento e o
fato de que desde então o interesse nelas vem crescendo rapidamente se
deve, ao menos em parte, pela crença de que os agentes são um paradigma
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de software apropriado para explorar as possibilidades presentes em sistemas
de massa abertos e distribuídos como a Internet (WOOLDRIDGE, 2009).
Desde os anos noventa, quando o paradigma da AOSE foi proposto pela
primeira vez por Yoav Shoham (GIORGINI e HENDERSON-SELLERS, 2005;
AKBARI, 2010) como uma visão social da computação (SHOHAM, 1993),
muitos métodos de engenharia de software surgiram, como mostra a tabela 3,
sendo 2002 o ano com o maior número de métodos criados. Cabe ressaltar
que a atipicidade no número de métodos criados no ano 2002, segundo Akbari
(2010), se deveu possivelmente ao fato do paradigma AOSE ter melhorado
significativamente até este ano e despertado o interesse de muitos usuários e
projetistas de métodos, provendo condições para a criação de arcabouços para
a construção de métodos que pudessem ser adaptados para projetos
específicos (os de número 37, 43 e 57, relacionados na tabela 3, são
considerados arcabouços e não métodos). A introdução destes arcabouços
atendeu aos anseios dos usuários que desejavam configurar métodos
específicos, ocasionando então uma diminuição na quantidade de métodos
concebidos nos anos seguintes, embora vários métodos independentes ainda
tenham continuado a surgir.
Apesar da quantidade significativa de métodos, alguns tais como Gaia
(ZAMBONELLI, JENNINGS e WOOLDRIDGE, 2003), Tropos (BRESCIANI et
al, 2004) e Prometheus (PADGHAM e WINIKOFF, 2002) se destacaram com o
passar dos anos e hoje dispõem de notações e técnicas que têm sido
evoluídas gradualmente e refinadas com base em experiências obtidas com o
seu uso (WOOLDRIDGE, 2009, STERLING e TAVETER, 2009).
Esta evolução, o surgimento de ferramentas que dão suporte a estes
métodos e o estudo de processos de análise e projeto de SMAs faz com que
haja um reconhecimento cada vez maior de que a área de engenharia de
software orientada a agentes está se aproximando de um nível de maturidade
em que a padronização, tal qual ocorreu com a UML, precisa começar a ser
considerada (WINIKOFF, 2009).
Algumas iniciativas relevantes para padronização de fato têm surgido,
como o conjunto de padrões especificados pela FIPA com o intuito de
promover a interoperabilidade entre agentes e serviços heterogêneos (FIPA,
2002), a linguagem de modelagem para agentes conhecida como AUML
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(ODELL, PARUNAK e BAUER, 2000b; AUML Web Site) e a intenção de se
desenvolver um metamodelo que futuramente estabeleça a semântica relativa
à modelagem de agentes (OMG, 2008).
Tabela 3 Lista de métodos AOSE introduzidos desde 1990
(baseado em Akbari, 2010)

#

Método

Ano

Referências

1

ARCHON

1991 (Cockburn e Jennings, 1996)

2

MADE

1992

3

DRM

1993 (Singh, Huhns e Stephens, 1993)

4

TOGA

1993 (Gadomski, 1993)

5

CIAD

1994

6

Agent Factory

1995 (Collier, 2002)

7

AOMfEM

1995 (Kendall, Malkound e Jiang, 1996)

8

Cassiopeia

1995 (Collinot e Drogoul, 1998)

9

AAII (KGR)

1996 (Kinny e Georgeff, 1996)

Não encontrada

Não encontrada

10 AOAD

1996 (Burmeister, 1996)

11 AWIC

1996

12 CoMoMas

1996 (Glaser, 1996)

13 MASB

1996

14 MAS-

1996 (Iglesias et al, 1998)

Não encontrada

Não encontrada

CommonKADS
15 AALAADIN

1997 (Ferber e Gutknecht, 1998)

16 AMBSA

1997 (Reilly, 1997)

17 AOIM

1997

18 CaseLP

1997 (Martelli, Mascardi e Zini, 1997)

19 DESIRE

1997 (Brazier et al, 1997)

20 Adept

198

21 AMBIA

1998 (Gao e Sterling, 1998)

22 AOAaD

1999 (Wooldridge, Jennings e Kinny 1999)

23 HIM

1999 (Elammari e Lalonde, 1999)

24 MaSE

1999 (DeLoach, 1999),

Não encontrada

(Jennings, Norman e Faratin, 1998)

(DeLoach, Wood e Sparkman, 2001)
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#

Método

Ano

Referências

25 MASSIVE

1999 (Lind, 1999)

26 ZEUS

1999 (Nwana et al, 1999)

27 ASEfIA

2000 (Zamboneli et al, 1999)

28 Gaia

2000 (Wooldridge,

Jennings

e

Kinny,

2000),

(Zambonelli, Jennings e Wooldridge, 2003)
29 MESSAGE/UML

2000 (Caire et al, 2002)

30 SODA

2000 (Omicini, 2001)

31 Agent-SE

2001 (Far, 2001)

32 AOSM

2001 (Shi, 2001)

33 Styx

2001 (Bush, Cranefield e Purvis 2001)

34 Tropos

2001 (Bresciani et al, 2004), (Castro et al, 2005)

35 ADELFE

2002 (Bernon et al, 2002)

36 ALCCIG

2002 (Zhang et al, 2002)

37 CAOMF

2002 (Juan, Sterling e Winikoff, 2002),
(Juan et al, 2003)

38 IEBPM

2002 (Taveter e Wagner, 2002)

39 INGENIAS

2002 (Pavon e Gómez-Sans, 2003)

40 MESMA

2002

41 Nemo

2002 (Huget, 2002)

42 ODAC

2002 (Gervais, 2003)

43 Agent OPEN

2002 (Debenham e Henderson-Sellers, 2002)

44 PASSI

2002 (Cossentino e Potts, 2002)

45 Prometheus

2002 (Padgham e Winikoff, 2002a)

Não encontrada

(Padgham e Winikoff, 2002b)
46 ROADMAP

2002 (Juan, Pearce, Sterling, 2002)

47 SABPO

2002 (Dikenelli e Erdur, 2002)

48 SADDE

2002 (Sierra, Sabater e Agustí, 2002)

49 MAGE

2003 (Shi et al, 2004)

50 OPM/MAS

2003 (Sturm, Dori e Shehory, 2003)

51 RAP/AOR

2003 (Taveter e Wagner, 2005)

52 RoMAS

2003 (Yan et al, 2003)

53 SONIA

2003 (Alonso et al, 2005)
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#

Método

Ano

Referências

54 AMBTA

2004

55 AODM

2004 (Tian et al, 2004)

56 CAMLE

2004 (Zhu e Shan, 2005b)

57 AgilePASSI

2004 (Cossentino e Seidita, 2004)

58 MAOSEM

2004 (Wang e Guo, 2004)

59 RAOM

2004 (Giret e Botti, 2004)

60 MAHIS

2005 (Li e Liu, 2005)

61 MAMfHMS

2005 (Giret, Botti e Valero, 2005)

62 OMASM

2005 (Villaplana, 2005)

63 OWL-P

2005 (Desai et al, 2005)

64 ADMuJADE

2006 (Nikraz, Caire e Bahri, 2006)

65 MOBMAS

2006 (Tran, 2005)

66 WAiWS

2006 (Lu e Chhabra, 2006)

67 ADEM

2007 (Trencansky e Cervenka, 2007)

68 ASPECS

2007 (Cossentino et al, 2007)

69 ForMAAD

2007

70 ANEMONA

2008 (Giret, 2008)

71 MASD

2008 (Abdelaziz, 2008)

Não encontrada

Não encontrada

(Abdelaziz, Elammari e Branki, 2008)
72 MASIM

2008 (Clancey et al, 2008)

73 PerMet

2008 (Grislin-Le Strugeon, Anli e Adam, 2008)

74 AOMEIS

2009

75 ODAM

2009 (Mao, Zhao e Wang, 2009)

Não encontrada

Desenvolver métodos e ferramentas e investir em iniciativas de
padronização, embora plenamente justificáveis, podem não ser suficientes para
alavancar o uso da tecnologia de agentes em nível industrial. Na verdade, a
diversidade de métodos orientados a agentes existentes é uma fraqueza da
AOSE já que tais métodos acabam competindo entre si e levando os usuários a
certa confusão, gerando um obstáculo para sua adoção em âmbito industrial
(Henderson-Sellers e Gordon, 2003 apud Akbari, 2010).
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Para Bauer e Odell (2005) uma forma de contornar isto e promover a
adoção da tecnologia de agentes é apresentando-a como uma extensão
incremental de um método confiável e conhecido e prover ferramentas de
engenharia que suportem métodos industrialmente aceitos para aplicação
desta tecnologia. Alinhadas com esta idéia pesquisas têm sido feitas
atualmente em diversas áreas com a intenção de aproximar a engenharia de
software orientada a agentes de engenharias de software mais convencionais,
como pode ser observado em conferências como a AOSE (2010), promovido
pela AAMAS (Autonomous Agents and Multi Agents Systems), que teve
interesse particular na integração de conceitos e técnicas aplicadas em
sistemas multiagentes com os existentes na engenharia de software
convencional, assim como na convergência de metodologias e da própria
engenharia de software com processos de engenharia mais conhecidos. Esta
necessidade pode ser justificada pelo fato de que as empresas normalmente
possuem necessidades de soluções para atenderem tanto a processos
centralizados, previsíveis e estáveis, em que tecnologias mais usuais como a
orientação a objetos ou relacional seriam suficientes, quanto situações
envolvendo aplicações complexas e distribuídas, para as quais o emprego da
tecnologia de agentes é necessário, culminando assim em soluções mistas e
balanceadas (ODELL, 2007).
Na visão de Winikoff (2009) os maiores desafios que a AOSE enfrenta
atualmente, estão em (i) como identificar os benefícios que a tecnologia de
agentes pode efetivamente trazer para o desenvolvimento de softwares e
assim justificar onde e porque os agentes são úteis; (ii) na necessidade de se
documentar

estudos

de

casos

de

soluções

baseadas

em

agentes

demonstrando que os sistemas multiagentes são relevantes para resolverem
problemas reais; e (iii) em se atuar para que o trabalho feito pela comunidade
de agentes seja reconhecido em outras áreas relacionadas tais como
computação orientada a serviço, computação em grade (Grid computing) e
computação autônoma.
Alguns destes desafios têm sido trabalhados por pesquisadores que têm
atuado no desenvolvimento do método Tropos como, por exemplo, as
apresentações de estudos de casos feitas nos trabalhos de Perini e Susi (2009)
e Siena et al (2008), a aplicação de agentes na computação orientada a
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serviço, como em Chopra, Dalpiaz, Giorgini e Mylopoulos (2009) e Penserini,
Bresciani, Kuflik e Busetta, (2005) e na computação autônoma, como em
Qureshi e Perini (2008) e Dalpiaz, Giorgini e Mylopoulos (2009).
Embora os métodos orientados a agentes tenham como ponto forte o
fato de estenderem as capacidades existentes em outros paradigmas
(orientação a objeto, engenharia do conhecimento e orientação a serviço) e
representarem uma nova opção para se lidar com sistemas complexos, eles
também possuem fraquezas, como a falta de atração dos usuários pelo
conceito de orientação a agentes, que se traduz pela falta de linguagens de
programação orientada a agentes, falta de convencimento das vantagens do
uso desta tecnologia e dificuldade relativa de se absorver os conceitos relativos
a agentes, assim como a falta de atração dos usuários por métodos orientados
a agentes já existentes, em razão de certa imaturidade, da quantidade
existente (provocando confusão entre seus usuários) e dificuldade na sua de
configuração e adaptação para situações específicas (Akbari, 2010).
Este panorama indica que ainda há muito trabalho por ser feito e que as
pesquisas não podem simplesmente se reduzir à definição de novos métodos
de desenvolvimento, específicos para a aplicação de agentes, ou a adaptar
notações existentes, mas sim promover a aceitação do paradigma de agentes
e contribuir para que os métodos se tornem flexíveis e possam explorar e
desfrutar dos avanços conquistados até agora pela engenharia de software
tradicional, preparando os desenvolvedores para que futuro consigam produzir,
distribuir e controlar software complexos, imersos em ambientes igualmente
complexos e distribuídos.

3.1 O método Tropos
Tropos8 é um método de engenharia de software para construção de
sistemas multiagentes que conta atualmente com o maior esforço de pesquisa
dentre todos os métodos de engenharia de software orientado a agentes
(STERLING e TAVETER, 2009), (LIN et al, 2007) recebendo contribuições de
diversos países como Alemanha, Bélgica, Brasil, Canadá, China e Itália.

8

Tropos é derivado do grego τροποσ que significa “modo de fazer as coisas” e
também τροπή que significa “mudança”.
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O principal meio para sua divulgação é seu site (TROPOS, 2009) que
não descreve o método de forma estruturada e didática, mas provê um
conjunto de artigos por meios dos quais é possível compreender seus
conceitos.
O método adota uma abordagem centrada em requisitos (BRESCIANI et
al, 2004) e (GIUNCHIGLIA, MYLOPOULOS e PERINI, 2002) e provê uma
linguagem de modelagem conceitual baseada no arcabouço i*, uma técnica de
análise orientada a metas e uma notação diagramática para a construção de
modelos.
As noções de ator (actor), meta (goal), plano (plan), recurso
(resource), dependência (dependency), capacidade (capacity) e crença
(belief), fundamentadas no arcabouço i*, estão presentes em todas as suas
cinco etapas de desenvolvimento de software que são: Requisitos Iniciais
(Early

Requirements),

Requisitos

Finais

(Late

Requirements),

Projeto

Arquitetural (Architectural Design), Projeto Detalhado (Detailed Desing) e
Implementação (Implementation). Em função da importância que as noções
pertinentes ao arcabouço i* têm para o método, é importante primeiramente
compreendê-las antes de se discorrer propriamente sobre o método e sua
estrutura.

3.1.1 O arcabouço i*
O arcabouço i* 9, concebido na proposta seminal de Yu (1995), permite
representar situações que envolvem relacionamentos estratégicos entre vários
atores10 (pessoas ou sistemas) e as intenções por trás destes relacionamentos.
A idéia central do i* é modelar atores dentro de um contexto organizacional,
evidenciando a dependência entre eles para se alcançar alguma meta, para a
execução de uma tarefa ou para prover algum recurso, seja ele físico ou
informacional.
Por se tratar de um arcabouço, sua aplicação pode ser observada em
vários contextos tais como: na engenharia de requisitos orientada a metas,
9

A grafia i* refere-se a noção de intencionalidade distribuída, inerente ao
arcabouço, que coloca intenções dentro do contexto de redes sociais compostas por
atores autônomos.
10
O termo ator pode ser usado genericamente para qualquer entidade para a
qual se pode atribuir uma dependência estratégica (i* Wiki).
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discutida por vários pesquisadores como Yu (1997), van Lamsweerde (2001),
Mylopoulos (2001), Regev e Wegmann (2005), Anwer e Ikran (2006); na
modelagem de processos de negócios, considerando principalmente as
perspectivas sociais e intencionais, como colocado no trabalho de Katzenstein
e Lerch (2000); e para gerenciamento de conhecimento, como descrito em
Molani, Perini, Yu e Bresciani (2003) e Strohmaier et al (2007).
Enquanto modelos bastante conhecidos e empregados atualmente na
engenharia de software permitem visualizar a estrutura de um sistema por meio
de perspectivas estáticas e dinâmicas, como é o caso dos modelos DFD
(Diagrama de Fluxo de Dados), entidade-relacionamento e os modelos da UML
(Unified Modeling Language), a abordagem de modelagem do i* traz para
dentro do processo de desenvolvimento a compreensão dos aspectos sociais e
intencionais11, tornando possível raciocinar sobre candidatos a agentes logo
nas etapas iniciais, nas quais os requisitos estão sendo definidos.
O uso de atores durante a modelagem não é novidade. Outras
linguagens de modelagem também possuem elementos que permitem
representá-los como, por exemplo, os atores usados nos modelos de casos de
uso (Use Cases) ou mesmo as raias (swimlanes) usadas em modelos BPMN
(Business Process Modeling Notation). Estes atores, entretanto, não são
intencionais ou autônomos e, portanto, não captam os aspectos sociais e
intencionais, importantes no desenvolvimento de sistemas multiagentes.

3.1.1.1 Modelos e construtores
Os modelos do i* podem ser vistos em dois níveis de abstrações: o
modelo de dependência estratégica SD (Strategic Dependency) e o modelo de
raciocínio estratégico SR (Strategic Rationale).
O modelo SD tem como finalidade representar a rede de dependências
entre os atores que são entidades ativas que realizam ações para atingir metas
por meio do exercício de seu conhecimento (i* Wiki).
Uma relação de dependência significa que um ator depende de outro
para alcançar uma meta, que seria impossível ou muito difícil de ser alcançada
sozinho, para executar uma tarefa, para disponibilizar algum recurso físico ou
11

Os atores são vistos como seres intencionais, ou seja, possuem objetivos,
crenças e habilidades (YU, 2009).
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de informação, ou para atingir uma meta cujos critérios de avaliação do
sucesso de seu alcance não estão muito bem definidos (meta-flexível12). A
figura 5 ilustra a simbologia usada para representar as dependências de meta,
meta-flexível, tarefa e recurso que um ator A tem do ator B. Esta
dependência é estabelecida com o desenho de duas linhas interligando dois
atores tendo ao meio o motivo da dependência, no caso uma meta, uma metaflexível uma tarefa ou um recurso. A letra D, posicionada no centro destas
linhas, serve para indicar o sentido da leitura da relação de dependência.

Meta

D

D
D

Meta
flexível

D

Ator A

Ator B

D

D

Tarefa

D

D
Recurso

Figura 5 Notação de dependência de meta, meta-flexível, tarefa e recurso que o

ator A tem de B

Um ator pode ainda ser especializado em um Agente, Papel e Posição,
sendo Agente uma manifestação física de um ator (pessoa e não agente de
software), Papel uma caracterização abstrata de comportamento de um ator
dentro de um contexto ou domínio do problema e Posição uma abstração
intermediária entre Papel e Agente representando um conjunto de papéis que
um agente pode assumir. A relação entre estas especializações está
esquematizada na figura 6 e exemplificada na figura 7. A figura 7 ilustra que
Márcia (agente), que é uma pessoa (ator) ocupa a posição de professora,
posição esta que assume os papeis de pesquisadora, educadora e orientadora.

12

A especificação original usa os termos goal, softgoal, task e resource, que
foram traduzidos neste trabalho respectivamente como meta, meta-flexível, tarefa e
recurso.
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ocupa

Posição

um

Agente

um

é

é

é um

Ator

cobre

Papel

assume

Figura 6 Relação entre as especializações de Ator

Figura 7 Exemplo de especialização de um ator que exerce os papéis de

pesquisador, educador e orientador

A figura 8 exemplifica, com mais elementos, evidenciados em negrito, o
uso de um modelo SD para representar, de forma parcial e bastante
simplificada, as dependências existentes em um processo para organização de
uma conferência, mais especificamente a revisão de artigos a serem
apresentados em uma conferência. Neste exemplo quatro atores estão
envolvidos: o presidente do comitê, membros do comitê, autores e
revisores. O presidente do comitê tem a meta de selecionar artigos que
serão apresentados na conferência, mas para concretizar esta meta ele
depende do comitê (identificada no diagrama como membro do comitê). Os
membros do comitê não fazem a revisão mas dependem de um revisor para
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revisar os artigos. O revisor escolhido precisa (depende) do artigo que lhe é
fornecido pelo comitê (membro do comitê). Para disponibilizar estes artigos
aos revisores o comitê (membro do comitê) precisa obter os artigos e para
isto dependem do autor. Por fim, o autor possui duas dependências, uma do
comitê (membro do comitê), para publicar seu artigo (meta publicar artigo) e
outra, com critérios não muito claros de aceite e por isso representada como
uma meta flexível, do presidente do comitê para implementar um processo
de revisão justo.

Selecionar
artigos

D

Presidente
do comitê

D

Membro
do comitê

D

D

Revisar
artigos

D

Implementar um
processo de
revisão justo

D
D

Publicar
artigo

D

D

Autor

D

Obter
artigos

D

D

Artigos

Revisor

Figura 8 Modelo SD de um processo de revisão de artigos para uma

conferência (adaptado de Giorgini, Mylopoulos, Perini e Susi, 2005)

O modelo SR, por sua vez, permite uma análise mais profunda das
dependências porque modela as estratégias internas de cada ator para a
concretização das dependências.
Para se delimitar os elementos que pertencem a esta visão ou
comportamento interno, utiliza-se um círculo tracejado conforme ilustrado na
figura 9.
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delimitador

Ator

Figura 9 Notação usada no modelo SR para delimitar a lógica interna de um

ator

Os conceitos de meta, meta-flexível, tarefa e recurso também são
usados para a modelagem interna dos atores, mas associados por meio de três
tipos básicos de ligações: meio-fim, usada para conectar tarefas a uma meta,
indicando assim formas de se alcançar esta meta, conforme representado na
figura 10; decomposição, que permite decompor tarefas em sub-tarefas, submetas, sub-recursos ou sub-metas-flexíveis, conforme ilustrado na figura 11; e
contribuição, que associa as tarefas que contribuem favoravelmente ou
desfavoravelmente para alcançar uma meta-flexível, ilustrada pela figura 12.
A ligação do tipo contribuição permite identificar em seu rótulo o quão
positiva ou negativa é a contribuição, podendo variar entre Make (contribuição
positiva forte o suficiente para satisfazer a meta-flexível), Some+ (contribuição
positiva, cuja força é desconhecida) Help, (contribuição positiva, mas que
sozinha não é forte o suficiente para satisfazer a meta-flexível), Unknow
(contribuição cuja polaridade é desconhecida), Hurt (contribuição negativa, mas
que sozinha não é suficiente para impedir que a meta-flexível seja alcançada),
Some- (contribuição negativa cuja força é desconhecida), Break (contribuição
negativa forte o suficiente para impedir que a meta-flexível seja alcançada).
A figura 12 introduz ainda um elemento, representado por um símbolo
que possui o formato de uma nuvem, que pode ser usado em ligações do tipo
contribuição para justificar uma crença13 do ator. A crença distingue-se da meta

13

(i* Wiki).

Uma crença é uma condição sobre o mundo que o ator julga ser verdadeira
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pelo fato do ator não ter um desejo explícito de alcançá-la ou torná-la
verdadeira.

Meta

Tarefa
Figura 10 Exemplo de ligação do tipo meio-fim em que uma tarefa é um meio

de se alcançar uma meta

Tarefa

Meta

Tarefa

Metaflexível

Recurso

Figura 11 Exemplo de ligação do tipo decomposição em que uma tarefa é

decomposta em uma meta, uma tarefa, um recurso e uma meta-flexível

tipo

tipo

tip

Meta

Metaflexível

o

Tarefa

tip

o

Metaflexível

Crença

Figura 12 Exemplo de ligação do tipo contribuição em que uma tarefa, uma

meta, uma meta-flexível e uma crença contribuem para se alcançar uma meta-flexível.

A figura 13 exemplifica o uso de um modelo SR para detalhar as
intenções de dois atores envolvidos em um processo para agendamento de
reuniões: o organizador e o participante. A meta principal do organizador é
de que o participante aceite participar da reunião (meta de atender reunião).
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Para isto, informações como datas preferidas, datas ocupadas na agenda do
participante e data proposta são usadas para a obtenção de um acordo,
representadas no diagrama da figura 13 como dependência de recurso.
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reuniões

Atender reunião

D
Atender
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So m e
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D
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Organizar
compromissos

So

Mínimo
esforço
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Participante

Mínimo de
interrupções

Aceitar
data

D
D

Acordo

Figura 13 Modelo SR representando o raciocínio para agendamento de uma

reunião, simplificado de Yu (2001).

Por sua característica de modelagem orientada a metas, pelo uso de
noções mentais como metas, crenças e tarefas e sua relevância na área de
engenharia de requisitos, o i* é bastante adequado para representar
características identificadas em agentes de software, o que o levou a ter
importância fundamental para o método Tropos que incorpora seus
construtores, com pequenas modificações, em suas etapas de análise de
requisitos e projeto arquitetural.

3.1.1.2 Problemas identificados no arcabouço
Apesar de conter elementos que permitem estabelecer uma forte
associação com características encontradas em um agente de software, o i*
não é livre de problemas. Um deles é a quantidade de variantes propostas por
diferentes grupos de pesquisas criando dificuldades semânticas para quem cria
ou para quem lê um modelo (LUCENA et al, 2008).
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Outro problema que pode ser apontado é o crescimento explosivo de
diagramas ocasionado pela quantidade de atores e dependências que podem
estar envolvidos e pela forma sistemática que o modelo SR provê para explorar
alternativas de se alcançar os objetivos. A complexidade destes diagramas
justifica iniciativas como a de Alencar al (2006) que propõe a identificação e
modularização de elementos comuns nos modelos i* usando aspectos.
O uso incorreto da notação i* também constitui outro problema. Muitos
artigos apresentam os elementos da notação i* de forma incoerente com sua
especificação

original

ou

adaptado

incorretamente

visando

alguma

necessidade específica (WEBSTER, AMARAL e CYSNEIROS, 2005).
Por fim, há a dificuldade de leitura do encadeamento de tarefas e subtarefas devido à ausência de identificadores que deixem claro se existe alguma
ordem específica na qual elas devem ser executadas para se alcançar com
sucesso a meta a qual estão associadas. Uma das formas de se suprir esta
deficiência sem a necessidade de se criar tais identificadores seria através do
uso combinado do i* com a notação BPMN, consolidada atualmente como
notação padrão para a modelagem de processos de negócio (Ko, Lee, Lee,
2009), reservando a ela a função de modelagem operacional. O ônus desta
iniciativa, em relação à simples inclusão de identificadores no i*, é a
necessidade de se evoluir os modelos conjuntamente, evolução esta que pode
ser facilitada valendo-se de guias capazes de auxiliar os analistas a refletirem
sobre as mudanças feitas em um modelo i* para um modelo BPMN e viceversa, como o proposto por Koliadis et al (2006).
Os problemas citados não tiram o mérito do arcabouço mas justificam
cuidados quanto ao entendimento correto dos conceitos para a construção
correta dos modelos.
Apesar de ser bem aplicável na eliciação de requisitos e identificação de
atores, o arcabouço i* não é suficiente para explorar as demais perspectivas
dos agentes de software tais como seus planos, capacidades e interações, ou
mesmo sua integração com a tecnologia orientada a objetos, implicando assim
na necessidade de um método de engenharia de software que contemple estes
aspectos, tal qual o método Tropos.
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3.1.2 Estrutura do método Tropos
Como

dito

anteriormente,

o

método

possui

cinco

etapas

de

desenvolvimento. A primeira delas, chamada Requisitos Iniciais, consiste na
identificação dos envolvidos (stakeholders), modelados na forma de atores
sociais que dependem uns dos outros, e suas intenções, modeladas como
metas. O objetivo desta etapa é obter um conjunto de dependências
estratégicas entre os atores, construído de forma incremental até que todas as
metas e seus respectivos planos14 sejam analisados. Ao final deste processo,
espera-se que seja possível compreender o contexto de negócio no qual estará
inserido o sistema e como ele poderá atender os objetivos da organização. O
principal artefato produzido nesta etapa é o modelo de domínio, composto
pelos diagramas de ator e de metas.
A segunda etapa, Requisitos Finais, concentra a atenção no sistema que
será construído, com suas funções e qualidades mais relevantes. Nesta etapa
o sistema é introduzido como um novo ator nos modelos, contribuindo para que
as metas dos envolvidos sejam alcançadas e permitindo compreender os tipos
de interações que ocorrem entre o software e os agentes humanos. É também
nesta etapa que as metas de mais alto nível, identificadas na etapa anterior,
são decompostas até chegarem a um nível de detalhes suficientes para que
sejam capturadas como requisitos, gerando assim o modelo de metas do
sistema, composto pelo diagrama de ator expandido e diagrama de metas do
sistema.
A

terceira

etapa,

Projeto

Arquitetural,

envolve

três

atividades

relacionadas ao projeto da arquitetura do sistema: 1) a decomposição e
refinamento do diagrama de atores do sistema por meio da inclusão de novos
atores que surgiram durante as análises, das sub-metas encontradas, de
acordo com um estilo arquitetural específico ou ainda para tratar de algum
aspecto não-funcional do sistema; 2) a identificação das capacidades
necessárias aos atores para que atinjam suas metas, normalmente derivadas
das relações de dependências e disparadas por eventos externos; 3) a
definição dos agentes de software e a associação de cada um deles a uma ou

14

O termo plano é usado no Tropos, em substituição ao termo tarefa do i*,
visando manter uma terminologia mais próxima da tecnologia de agentes.
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mais capacidades. Ao final desta etapa tem-se a definição da arquitetura do
sistema multiagente.
A quarta etapa, Projeto Detalhado, trata da especificação detalhada dos
agentes, suas metas, capacidades e formas de comunicação. Ela leva em
consideração a plataforma específica de desenvolvimento e os recursos
existentes na linguagem de programação adotada. Esta etapa usa diagramas
de atividade da UML para representar as capacidades e planos e diagramas de
sequência da AUML (Agent Unified Modeling Language)15 para especificar os
protocolos de comunicação e assim representar as interações entre os
agentes.
A última etapa, Implementação, usa a especificação obtida na etapa
anterior para a codificação dos agentes, mapeando os construtores usados nos
diagramas do Tropos para os existentes na linguagem de programação de
agentes escolhida.
Por envolver um processo de desenvolvimento baseado em modelos, o
Tropos conta com o apoio de uma ferramenta de modelagem gráfica, de código
aberto, conhecida como TAOM4E (Tool for Agent Oriented visual Modeling for
Eclipse platform). Esta ferramenta possui funcionalidades básicas que auxiliam
na modelagem dos diagramas, análise de metas e requisitos e geração de
esqueletos de código para as plataformas JACK16, JADE17 (Java Agent
Development Framework) ou Jadex18 (MORANDINI et al, 2007).

3.1.3 Considerações sobre o método
Como se pode observar, a análise de dependência é fundamental para o
método durante as etapas de requisitos, que por sua vez orientam todas as
demais etapas de desenvolvimento. Como a exploração dos envolvidos e suas

15

A AUML é uma extensão da UML com a inclusão de elementos que
viabilizam sua aplicação na modelagem de agentes. A descrição destes diagramas
pode ser encontrada em (AUML Web site, 2009) e em (ODELL, 2000).
16
Jack Intelligent Agents é uma plataforma comercial para desenvolvimento de
sistemas multiagentes em Java e que usa o modelo de arquitetura BDI (AOS GROUP,
2010).
17
JADE é uma plataforma de código aberto para desenvolvimento de sistemas
multiagentes em Java (JADE Web Site, 2009)
18
Jadex é um motor de raciocínio de código aberto, baseado no modelo BDI,
programável em XML e Java, que é executado sobre a plataforma JADE (Jadex Web
Site, 2009).
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dependências residem no julgamento e experiência do desenvolvedor, a
modelagem quase sempre tem resultados diferentes e pode fazer com que as
declarações de metas e tarefas, assim como suas decomposições, não fiquem
claras, mesmo porque não existe um padrão ou guia que oriente o
desenvolvedor em como proceder.
A estratégia de se dividir a etapa de requisitos em duas permite que o
desenvolvedor concentre sua atenção inicialmente no contexto de negócio e só
depois se preocupe em inserir o sistema neste contexto, gerando assim dois
produtos complementares mas com visões diferentes, o que talvez possibilite
melhorar a qualidade da modelagem das metas de negócio e ao mesmo tempo
posicionar o sistema dentro de uma realidade de negócio. Entretanto, a
inclusão do sistema como ator no meio da análise de requisitos implica na
necessidade de se rearranjar todas as dependências para que seja possível
acomodar este novo ator, gerando por vezes grande retrabalho. O mesmo
ocorre quando uma nova meta surge em função do refinamento dos modelos
ou em razão de sua decomposição em sub-metas.
Um fato não considerado pelo método, e uma das justificativas para a
elaboração desta dissertação, é a necessidade de conciliar a tecnologia
orientada a objetos, muito usada na atualidade, com a orientação a agentes,
considerando-as como complementares.
Esta conciliação potencializa as abstrações usadas no processo de
desenvolvimento

considerando

agentes

para

representar

entidades

inteligentes, colaborativas ou autônomas e objetos para representar recursos
ou coisas existentes no ambiente do agente. Alem disso, ela contribui para
alavancar a adoção da tecnologia orientada a agentes em nível industrial, já
que, segundo Odell, Parunak e Bauer (2000a), é preciso considerar técnicas
que reduzam os riscos inerentes à adoção de toda nova tecnologia, e uma das
formas de se fazer isto é apresentando-a como uma extensão de uma
tecnologia já conhecida e confiável, neste caso a tecnologia de orientação a
objetos.
Outro aspecto ausente no método diz respeito à definição do número de
agentes e a atribuição de suas capacidades, feitas na etapa de Projeto
Arquitetural. Não há uma orientação para a extração de agentes de software a
partir do diagrama de atores estendido. Com isto, a definição é feita totalmente
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baseada na forma de pensar do desenvolvedor e como ele visualiza o sistema
em termos de agentes. Um desenvolvedor novo na tecnologia de agentes, e
que portanto não possua noções sólidas sobre suas características, tem o
mesmo tipo de dificuldade que existia na orientação a objetos, quando era
necessário extrair as classes a partir dos requisitos identificados e então
constituí-las de seus atributos e operações, considerando características como
herança, polimorfismo agregação, encapsulamento. A diferença é que, no caso
da orientação a objeto, existem técnicas que beneficiam os desenvolvedores
tais como Cartões CRC (Class, Responsability, Colaborator) (BECK e
CUNNINGHAM, 1989) e análise lingüística a partir de descrições textuais
(ABBOT, 1983) (LARMAN, 2004).
Uma decisão louvável tomada pelos idealizadores do método foi quanto
à adoção de diagramas da AUML, em sua etapa de projeto arquitetural, ao
invés da criação de diagramas e notação proprietários. A AUML, desenvolvida
sob a liderança da FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents), uma
organização para padronização da tecnologia de agentes vinculada ao IEEE
(Institute of Electrical and Electronic Engineers), é uma linguagem para
modelagem de agentes, que usa uma notação estendida da UML,
independente de domínio ou plataforma, mas que ainda não constitui uma
notação unificada como sugere o nome.
Os esforços dirigidos a ela estão suspensos em favorecimento de uma
RFP (Request for Proposal) feita pela OMG e que visa padronizar um metamodelo para agentes, esclarecer a semântica relativa a modelagem de
agentes, estabelecer boas práticas de modelagem de agentes e facilitar o
intercâmbio de modelos entre ferramentas usando o padrão XMI (XML
Metadata Interchange) (OMG, 2008).
É importante evidenciar que esta RFP não envolve a sistematização da
análise para a descoberta de agentes e objetos e, portanto, não inviabiliza o
processo proposto nesta dissertação.

3.2 Abordagens existentes para a identificação de agentes e seu
ambiente
Analisar o domínio de uma aplicação de forma a identificar agentes de
software que sejam relevantes, modelar sua estrutura de conhecimento, seu
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comportamento ou mesmo sua interação com os usuários de um sistema não é
uma tarefa fácil. Estas escolhas podem ser dificultadas ao se considerar a
possibilidade de uso de mais de um tipo de abstração, como objetos, para
modelar o mundo real sendo estudado dentro do contexto de um problema.
Lidar com dois tipos de abstrações requer do projetista domínio de
ambas e discernimento durante a escolha daquela que é mais adequada para
cada situação.
Uma relação como funcionário trabalha em uma empresa é simples
de ser entendida e representada na análise orientada a objetos, mas pode
suscitar dúvidas durante a modelagem orientada a agentes e objetos tais como
se o funcionário deveria ser entendido como um objeto (classe) ou um agente e
se a empresa deveria ser representada como um objeto, um tipo de agente, ou
ainda como uma organização de agentes funcionários.
A literatura especializada em sistemas multiagentes, ao contrário da
literatura sobre orientação a objetos, parece não dispor de material definitivo
que oriente como pensar nestas questões de forma efetiva, muito menos uma
conclusão sobre que técnica ou processo seria mais adequado para se eleger
os agentes.
Essa carência pôde ser observada após ampla pesquisa, boa parte dela
baseada nas metodologias relatadas em Akbari (2010). A opção pelo trabalho
de Akbari (2010) foi feita por se tratar de uma fonte ampla e completa e
também para que o escopo da pesquisa ficasse bem definido e os resultados
obtidos e relatados nesta seção pudessem ser melhor explorados.
Nesta pesquisa constatou-se que, das sessenta e cinco19 metodologias
pesquisadas apenas quatorze20, identificadas na pelos números 10, 14, 24, 34,
38, 44, 57, 60, 61, 64, 70, 71, 73 e 75 na Tabela 3, contêm algum tipo de
orientação sobre como tratar a identificação dos agentes. Nem todas elas
possuem um nome definido e, portanto, foram referenciadas pelas abreviaturas
19

Embora constem setenta e cinco metodologias na relação obtida por Akbari
(2010), dez delas (de números 2, 5, 11, 13, 17, 40, 54, 62, 69 e 70) não puderam ser
encontradas na literatura.
20
Das quatorze, duas (números 44 e 60) são extensões de outras
metodologias e, portanto, compartilham das mesmas orientações de suas originais e
outras duas (números 61 e 70) compartilham do mesmo guia, mas foram descritas
nesta seção porque não deixam de conter orientações mesmo que na forma de
referências a outras metodologias.
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adotadas no próprio trabalho de Akbari (2010), sem recorrer ao seu significado,
com exceção da metodologia de número 57 cujo nome foi trocado devidamente
para AgilePassi.
A primeira a ser apresentada, obedecendo a ordem cronológica, é a
AOAD (10). Ela considera que as técnicas orientadas a agentes são uma
evolução das técnicas orientadas a objetos e por isso foi desenvolvida a partir
de métodos orientados a objetos.
Ela dispõe de três modelos, um modelo de agentes que descreve os
agentes e sua estrutura interna, um modelo organizacional, que descreve as
relações entre os agentes (modelo estático) e um modelo de cooperação que
descreve as interações e cooperação entre os agentes (modelo dinâmico).
Um dos passos para a elaboração do modelo de agentes é a
identificação dos agentes e seu ambiente. Embora ela afirme que na maioria
das vezes esta identificação é feita de forma intuitiva, na qual entidades
dinâmicas são modeladas como agentes enquanto que o ambiente é composto
de elementos passivos, ela sugere uma prática baseada no uso de Cartões
CRC aprimorados com a inclusão de atributos específicos para agentes como
crenças (conhecimento que um agente usa para executar os planos),
motivações (interesses ou metas) e planos (seqüências de ações para se
atingir as motivações, também chamadas de comportamentos do agente).
A metodologia AOAD, entretanto, não esclarece como modelar os
elementos que compõem o ambiente e nem se poderiam ser representados na
forma de objetos (classes). No exemplo usado para ilustrar a aplicação da
metodologia (um cenário de alocação auto-organizada de vagas de
estacionamento em uma rede de ruas) o único elemento passivo mencionado
(rua) é usado para simular o próprio ambiente dos agentes e não um
componente deste ambiente.
O método MAS-CommonKads (14) cita, sem entrar em detalhes,
algumas estratégias que poderiam ser aplicadas na identificação de agentes de
software e usadas de forma combinada, tais como: analisar os atores de casos
de uso

definidos na etapa de conceitualização do sistema; analisar

sintaticamente a afirmação do problema, extraindo-se dela os sujeitos das
sentenças e objetos ativos; usar heurísticas em que os agentes podem ser
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identificados de acordo com sua distância conceitual21 em relação a
distribuição de conhecimento, geográfica, lógica ou organizacional; construir
um modelo inicial de tarefas para auxiliar na identificação de funções,
conhecimentos e capacidades e que poderiam ser atribuídas a agentes; usar
cartões CRC adaptados para agentes cada qual descrevendo metas do agente,
planos para atingí-las, conhecimento necessário, colaboradores envolvidos e
serviços usados destes colaboradores.
Estas estratégias, entretanto, não deixam claro o que fazer com os
atores identificados nos casos de uso e se cada um deve ser retratado
necessariamente como um agente de software, assim como também não
esclarece como exatamente estabelecer ou medir a distância conceitual entre
eles, ou mesmo como distribuir as tarefas, conhecimento e capacidades entre
os agentes. Talvez o uso de cartões CRC adaptados possa ser aquele que
traga mais benefícios durante a análise, dentro do contexto desta metodologia.
O método MaSE (24) concebe os agentes de software a partir de um
conjunto de papéis22 identificados inicialmente durante a elaboração dos
diagramas de seqüência que detalham os casos de uso do sistema. Isto é feito
considerando-se as entidades individuais ou participantes descritos nos casos
de uso. Estes diagramas de seqüência são usados para ilustrar a seqüência de
eventos transmitidos entre os papéis e não entre objetos ou classes como
definido pela UML. Após sua identificação inicial, os papéis são então refinados
(renomeados, decompostos ou combinados) com base em informações obtidas
de outros diagramas pertencentes ao método. Para isto, metas são atribuídas
aos papéis e tarefas são associadas a eles de forma a descrever seus
comportamentos.
O método não deixa claro o que vem a ser exatamente uma entidade
individual, mas se consideradas como indivíduos ou participantes e que cada
participante poderia assumir vários papéis ou, um mesmo papel assumido por
21

A distância conceitual pode ser entendida como uma avaliação de quanto
dois conceitos estão proximamente relacionados.
22
Em Mase um papel (role) descreve uma entidade que executa alguma
função dentro do sistema, podendo ser um papel desempenhado por um ator do
sistema ou membros de uma companhia. A companhia, que poderia corresponder a
um sistema de software, teria papéis, como por exemplo, presidente, contador,
vendedor, dentre outros, que possuiriam responsabilidades, direitos e relacionamentos
de forma a atingir a meta da companhia.
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mais de um participante, tomá-los por base pode fazer com que os papéis não
fiquem tão evidentes.
A metodologia Tropos (34) não apresenta uma processo ou técnica para
a definição dos agentes. A escolha da quantidade de agentes e seus tipos,
assim como as capacidades associadas a eles, ficam a critério do projetista,
mas oferece um conjunto de padrões, segundo ela, recorrentes na literatura
sobre SMAs, com a finalidade de auxiliar o projetista. Estes padrões podem ser
encontrados em Kolp, Giorgini e Mylopoulos (2001) e Kolp, Do e Falkner (2005)
e baseiam-se em teorias organizacionais e de alianças estratégicas, mas não
estabelecem uma relação direta com o problema sendo tratado dentro do
domínio da aplicação.
A IEBPM (38) é uma metodologia composta de uma etapa de análise e
outra de projeto. A etapa de análise faz uso do arcabouço de modelagem i*
enquanto que a etapa de projeto usa a modelagem AOR (Agent-ObjectRelationship) (WAGNER, 2003). A AOR é uma extensão orientada-a-agentes
para diagramas do tipo entidade-relacionamento e sugere que a semântica das
operações de negócios é mais adequadamente capturada se os agentes de
negócios, assim como eventos e ações, forem representados de forma
organizacional.
Na modelagem AOR uma entidade pode ser um agente, um evento,
uma ação, um direito (claim), um compromisso ou um objeto em geral. Uma
organização é vista também como um agente institucional complexo e
composto de agentes internos.
A IEBPM foi mencionada nesta seção por possuir elementos similares
com os propostos nesta dissertação, tais como o uso do arcabouço i* e a
conciliação de agentes e objetos, mas não orienta de forma clara quando ou
como aplicar agentes e objetos na etapa de análise. Alem disso, as entidades
do tipo objeto não são usadas para modelar exclusivamente objetos existentes
no ambiente em que residiriam os agentes e sim qualquer entidade passiva.
O

uso

de

agentes

para

modelar

instituições

ou

unidades

organizacionais, como proposto no IEBPM, somado ao uso de outras entidades
tais como eventos, ações e compromissos não representam uma metáfora
natural já que é possível questionar o motivo pelo qual uma ação seria uma
entidade isolada e não algo pertencente ou executado por um agente ou
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objeto, ou mesmo por que uma instituição ou unidades organizacionais devem
ser representadas como agentes e não como o próprio ambiente onde trabalha
o agente, composto por direitos, deveres e normas que devem ser acatados
pelos agentes que nele adentram.
Estes questionamentos ou a dificuldade de associação destas entidades
como metáforas do mundo real não corroboram para facilitar a descoberta dos
agentes. Ao se observar, por exemplo, o diagrama de agentes desenhado para
o estudo de caso apresentado no artigo que descreve o IEBPM, em que um
agente Publicação contém dois agentes internos denominados Departamento
e Secretaria de publicação, alem de um objeto interno denominado Edição,
fica confuso analisar a composição dos agentes e o motivo de um
departamento ser representado como um agente ainda mais não se tratando
de uma entidade ativa.
PASSI (44) é uma metodologia que foi concebida tendo em mente 3
requisitos: aproveitar o aprendizado obtido com o uso de abordagens de
modelagens clássicas mas incluindo características próprias provenientes de
sistemas multiagentes; usar uma linguagem de modelagem padrão (UML) e;
prover uma ferramenta CASE para simplificar o trabalho do projetista e
automatizar a geração de trechos de códigos.
Ela é dividida em cinco fases (Descrição do domínio, Identificação de
agentes, Identificação de papéis, Especificação de tarefas e Descrição de
ontologia) sendo uma delas específica para a identificação de agentes. As
orientações contidas nesta fase são muito simples e direcionam o projetista a
pensar em um agente como um caso de uso ou pacote de casos de uso, de
forma que as funcionalidades de um agente sejam descritas pelos casos de
uso que pertencem a ele. A atribuição dos casos de usos aos agentes,
contudo, não segue uma orientação ou critério específico.
A AgilePASSI (57) foi montada usando fragmentos do método PASSI,
com o objetivo de agilizar a prototipação assim como atender a solicitação de
empresas que buscavam um processo de desenvolvimento mais ágil e curto
que o PASSI. O método não possui orientações próprias sobre como obter os
agentes, mas segue a mesma orientação descrita em PASSI e que consiste na
aplicação de heurísticas para identificação dos agentes a partir dos casos de
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uso. Esta abordagem não será detalhada por já ter sido descrita junto com a
metodologia PASSI.
MAHIS (60) é uma extensão do método MAS-CommomKads e visa o
desenvolvimento

de sistemas inteligentes híbridos,

caracterizados por

empregarem, em paralelo, uma combinação de métodos e técnicas existentes
em sub-áreas da inteligência artificial (redes neurais artificiais, algoritmos
genéticos, lógica Fuzzy e aprendizado, dentre outros) para resolverem
problemas complexos que não são resolvidos por uma única técnica
inteligente. Por ser uma extensão do MAS-CommomKADS ela compartilha
basicamente as mesmas orientações para identificação de agentes deste
método e que já foram discutidas anteriormente.
MAMfHMS (61) é uma metodologia voltada especificamente para a
construção de sistemas holônicos de manufatura. O conceito de sistemas
holônicos tem sua origem no desejo de se compreender a estrutura de
sistemas naturais (organismos vivos e organizações sociais) e sua habilidade
de se comportar de forma estável mas também flexível diante de mudanças. A
idéia é que o que se aprende desses sistemas naturais poderia ser levado para
o projeto e controle de sistemas complexos feito pelo homem. Um dos
conceitos principais relacionados a sistemas holônicos é o Holon23, e que
resumidamente pode ser entendido como uma entidade cooperativa, autônoma
e auto-contida. Como Holons e agentes são conceitos muito similares, seria um
escolha lógica se implementar os Holons ou sistemas holônicos na forma de
um sistema multiagentes.
A MAMfHMS estende o conceito de agentes somando a ele uma
perspectiva estrutural recursiva comum ao conceito de Holon e empregada em
sistemas holônicos de manufatura. A metodologia não trata da identificação de
agentes e sim de holons seguindo um guia montado a partir da arquitetura
PROSA (Product-Resource-Order-Staff Architecture) (Van BRUSSEL et al,
1998) que define alguns tipos básicos de agentes abstratos derivados dos
Holons.
23

O conceito de Holon foi criado pelo filósofo Arthur Koestler (Koestler, 1990)
para explicar a evolução de sistemas biológicos e sociais. Ela é composta pela junção
das palavras gregas Holon (todo) e On (partícula ou parte, como em neutron ou
próton). Ela surgiu da observação de que é difícil a distinção entre o todo e a parte, ou
seja, quase tudo é um todo e ao mesmo tempo uma parte de algo.
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Não foi possível encontrar o guia mencionado na metodologia. A
arquitetura PROSA, por sua vez, é um tanto extensa para ser explicada nesta
seção, mas resumidamente ela engloba três tipos básicos de holons que se
referem a conceitos relativamente independentes na indústria de manufatura:
recurso, produto e pedido. Destes três tipos é possível derivar outros holons
por meio de agregações ou especializações. Um quarto tipo de holon,
denominado Staff, pode ser adicionado ao modelo, sendo sua função a de dar
assistência aos holons básicos na execução de seu trabalho.
ADMuJADE (64) é uma metodologia voltada para o desenvolvimento de
SMAs implementados na plataforma JADE. A obtenção dos agentes é feita
basicamente a partir de um diagrama de casos de uso, associando um agente
para cada ator ou dispositivo e um para cada recurso (sistemas externos que
irão interagir com o SMA sendo desenvolvido). No caso de se atribuir um
agente para um recurso, três técnicas são sugeridas: i) a criação de um agente
transdutor, que intermediaria a comunicação entre o sistema legado e o SMA
em questão; ii) o uso de um agente Wrapper, que encapsularia o sistema
legado; iii) reescrever o sistema legado na forma de um SMA.
Outros agentes podem surgir posteriormente visando atender aspectos
de implementação, mas já não são pertinentes à etapa de modelagem de
negócio.
O que se pode observar é que esta abordagem resulta na obtenção de
uma quantidade bastante reduzida de agentes por não considerar outras
perspectivas como as propostas nesta dissertação.
A metodologia ANEMONA (70), assim como a MAMfHMS, também é
voltada para a construção de sistemas holônicos de manufatura e segue a
mesma arquitetura de referência PROSA para identificação dos holons, sendo
assim, valem as mesmas considerações feitas para a MAMfHMS.
MASD (71) emprega diagramas de caso de uso e mapas de caso de uso
em sua fase de definição de requisitos do sistema e a partir deles deriva alguns
modelos como o de papéis, que ajuda na descoberta dos papéis que devem
ser desempenhados pelos agentes. O modelo de agentes associa estes papéis
aos agentes, mas a obtenção dos papéis assim como sua associação aos
agentes é livre. A metodologia não trata da modelagem do ambiente e não
considera a abstração de elementos do sistema por meio de objetos.
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A metodologia PerMet (73) tem como objetivo permitir que sistemas de
informações possam oferecer serviços e tarefas personalizados de acordo com
as requisições de seus usuários e que os agentes auxiliem nesta tarefa por
serem naturalmente dinâmicos e adaptáveis. Ela integra assim sistemas de
informações a sistemas multiagentes ao inserir os agentes como parte do
núcleo do sistema de informação.
A PerMet não dispõe de orientação sobre como encontrar os agentes
mas propõe obtê-los a partir de três tipos de categorias de habilidades que
normalmente são necessárias para um sistema de informação, sendo elas:
interação com o usuário (agentes de interface ou assistentes), interação com
as fontes de dados (agentes wrappers) e o processamento de dados (agentes
de informação). A partir dos agentes encontrados o trabalho consiste em se
adaptá-los às necessidades específicas do sistema sendo modelado.
A metodologia não trata de questões relacionadas ao ambiente em que
o agente reside e não faz qualquer menção ao uso da tecnologia orientada a
objetos.
Por fim, a ODAM (75) explora a flexibilidade e a abstração de orientação
a agentes baseando-se em metáforas organizacionais que teriam papéis
assumidos por agentes. Estes papéis estariam situados em um ambiente,
teriam responsabilidades e atividades, possuiriam recursos e proveriam
serviços. O texto não esclarece como seria a atribuição destes papéis aos
agentes e, embora o ambiente dos agentes seja explicitamente modelado, o
objetivo desta modelagem é o de se investigar os agentes e não propriamente
de modelar o ambiente.
De forma geral, o que se pôde observar na pesquisa realizada é a
ausência, nas metodologias, de processos que orientem como identificar
agentes e, principalmente, como conciliar o uso de agentes e objetos da forma
como propõe este trabalho. Desta avaliação também observou-se que modelos
baseados em papéis e suas funções dentro de estruturas organizacionais e
sociais parecem ter grande importância para a modelagem de sistemas
multiagentes,

como

sugerem

as

diversas

técnicas

de

modelagem

organizacionais propostas para o desenvolvimento de sistemas multiagentes,
como as que são comparadas por Coutinho, Sichman e Boissier (2006) ou
mesmo dos catálogos de papéis (que se assemelham a um conjunto de
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padrões de projetos) como os usados, por exemplo, pela British Telecom Labs
(KENDALL, 2000), e que visam facilitar o uso da tecnologia de agentes e evitar
a concepção de agentes a partir do zero.
Se considerarmos estas evidências e a observação de que na análise
orientada a objetos as classes conceituais que compõe o modelo de domínio
são obtidas de entidades de negócio24 e que seus métodos refletem serviços
de negócios que obedecem a regras de negócio, chega-se à conclusão de que
uma forma de se conceber também agentes de software de forma prática25
seria a partir da perspectiva dos processos de negócio, justificando assim a
existência de um processo como a que é proposto neste trabalho.

24

Relatórios, documentos, textos, outros sistemas ou qualquer outro artefato
que faça parte do contexto de negócio.
25
O autor desta dissertação considerou como forma pratica de se conceber os
agentes de software aquela que permite obtê-los diretamente do domínio do problema,
sem a necessidade de se interpretar padrões arquiteturais, como os propostos pelo
Tropos, ou se deparar com a complexidade envolvida na modelagem de organizações
humanas.
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4 PROCESSO PARA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES E
SEU AMBIENTE
O fato dos SMAs envolverem conceitos fundamentalmente sociais e
intencionais, ao invés de funcionais ou orientados a objetos, implica que os
projetos de arquiteturas multiagentes podem ser facilitados ao se aplicar
padrões sociais (KOLP, DO e FALKNER, 2005). É nesta linha que segue o
método Tropos ao oferecer um conjunto pré-definido de padrões sociais para
ajudar os projetistas a elegerem os agentes que comporão um sistema, ainda
que eles também sejam livres para escolhê-los segundo seus próprios critérios.
O uso de padrões de projetos, entretanto, por si só não é suficiente se o
desenvolvedor não tiver seu pleno domínio e habilidade para associá-los ao
contexto do problema, escolhendo aquele que é mais adequado para a
situação em questão. Esta condição abre caminho para a definição de métodos
para a escolha e aplicação destes padrões de projetos, como em Castro et al
(2005), ou alternativas como o uso de um processo que oriente o
desenvolvedor sobre a forma de se pensar e de aplicar as abstrações de
agentes e objetos, diretamente a partir de elementos já conhecidos,
identificados

e

modelados

em

diagramas,

trazendo

mais

facilidade,

simplicidade e compreensão durante a análise, pois envolve elementos sobre
os quais o desenvolvedor tem domínio.
Considerando esta segunda hipótese, esta seção propõe um processo,
ilustrado na Figura 14, que parte da elaboração de modelos SD (dependência
estratégica) e SR (raciocínio estratégico), mais precisamente diagramas de
atores e diagramas de metas, e a partir deles deriva os agentes que irão
compor um sistema SMA e o ambiente com o qual irão interagir (representado
na forma de objetos), usando para isto quatro perspectivas de análise.
Apesar de proposto como uma melhoria para o Tropos, este processo
pode ser aplicado de forma complementar em qualquer outra metodologia, já
que é baseado na notação de fácil compreensão (i*), e é aplicado em uma
etapa preliminar na qual a atenção ainda está voltada para a modelagem do
negócio e requisitos do sistema.
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Figura 14 Etapas e atividades internas do processo para identificação de agentes e
objetos

O processo se divide em três etapas: Requisitos Iniciais, Requisitos
Finais, estas duas já apresentadas na seção 3.1.2, e uma terceira chamada de
Desenho Arquitetural, que visa especificar o sistema a partir dos requisitos
estabelecidos nas duas etapas anteriores.
A partir da compreensão de que uma arquitetura é a “organização
fundamental de um sistema incorporado em seus componentes, a relação entre
eles e com seu ambiente, e os princípios que guiam sua concepção e
evolução” (IEEE Std 1471-2000), pode-se dizer, de forma análoga, que na
etapa de desenho arquitetural estes componentes são representados na forma
de atores, a relação entre eles na forma de dependências, e seu ambiente na
forma de recursos.
Na etapa de desenho arquitetural, dentro da atividade de Identificação
de agentes e objetos, é feito o mapeamento dos atores do sistema em
agentes e dos recursos em objetos de seu ambiente. Para isso, a atividade
trabalha com quatro perspectivas de análise denominadas perspectiva
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externa, perspectiva interna, perspectiva do ambiente e perspectiva de
serviços e que servem para orientar o projetista a observar as quatro
dimensões em que os agentes podem atuar conforme a própria definição de
agente adotada neste trabalho, ou seja, agindo em lugar de alguém
(representando atores externos ao assumir suas funções), interagindo com
atores externos (com os quais é preciso obter informações ou orientações),
interagindo com o ambiente e provendo serviços para outros sistemas ou
agentes externos, dentro da proposta de SOA. Estas perspectivas estão
esquematizadas na Figura 15.

Figura 15 Perspectivas de análise para identificação de agentes

A partir da identificação dos agentes e objetos é possível prosseguir
então para as demais etapas do Tropos ou da metodologia que estiver
adotando este processo para a descoberta de agentes e objetos.
A aplicação de cada perspectiva ilustrada na Figura 15 ocorre da
seguinte forma:
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Perspectiva externa
Finalidade:

Decompor o

sistema

em

agentes

que representam

e

substituem os atores externos.
Aplicação:

Consiste em se comparar os diagramas elaborados na etapa
de requisitos iniciais do Tropos com aqueles elaborados na
etapa de requisitos finais, concentrando-se nas dependências
de metas, planos e recursos associadas com o sistema. Para
cada dependência identificada deve-se atribuir um agente que
substitua o ator que, no diagrama de requisitos iniciais, era
responsável

provê-la.

Nesta

perspectiva

devem

ser

consideradas também as dependências que eventualmente
surgiram apenas com o aparecimento do ator sistema e que
antes não existiam por talvez não

serem viáveis ou

necessárias.

Justificativa: A transferência destas dependências para o ator Sistema, no
diagrama de requisitos finais, significa que elas serão atendidas
como

requisitos

do

sistema.

Sendo

assim,

os

atores

anteriormente responsáveis por provê-las serão herdados pelo
sistema

e

representados

como

seus agentes

internos,

procurando simular a organização original.

Perspectiva interna
Finalidade:

Analisar os atores que irão colaborar com o sistema e com os
quais será preciso interagir.

Aplicação:

Trata de uma inversão de análise em relação à perspectiva
Externa. Consiste em se identificar, a partir dos diagramas de
atores e metas do sistema, elaborados na etapa de requisitos
finais, as dependências que o sistema tem de atores da
organização. Cada ator identificado deve possuir um agente
correspondente no sistema.
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Justificativa: Os agentes identificados desta forma irão representar os atores
externos ao sistema e com eles interagir quando necessário,
mantendo a identidade do processo de negócio em relação aos
papéis existentes e responsabilidade. Estes agentes terão
autoridade para se comunicarem com seus usuários por meio
de uma IHM (Interface Homem Máquina).

Perspectiva do ambiente
Finalidade:

Identificar os objetos que fazem parte do ambiente virtual do
sistema.

Aplicação:

Deve-se analisar os recursos modelados nos diagramas, de
alguma forma associados ao ator Sistema, procurando extrair
deles os objetos que podem compor o ambiente virtual no qual
atuarão os agentes, viáveis de serem construídos na forma de
software. Embora um recurso possa também representar uma
entidade física, igualmente apta a compor o ambiente físico26
onde reside um agente, devem ser considerados aqui apenas
os que representam entidades de informação. A técnica para se
obter estes objetos é a mesma empregada pela orientação a
objetos e consiste na obtenção das classes de objetos27 a partir
da exploração dos detalhes envolvidos com estes recursos.
Dependendo da escolha feita pelo projetista ao nomear estes
recursos nos diagramas, nem sempre é claro qual ou quais
entidades podem ser representadas como classes, requerendo
assim uma análise mais profunda sobre o recurso. Esta análise
não dispõe de uma regra, mas envolve a habilidade do
projetista de extraí-las a partir do conhecimento inerente ao
domínio do problema, tal qual ocorre na análise orientada a
objetos.

26

Por ambiente físico entenda-se aquele onde os agentes interagem com
humanos ou dispositivos físicos, tais como sensores, câmeras, etc.
27
Uma classe pode ser entendida como um construtor que define a estrutura e
comportamento de objetos similares (Booch et al, 2007, p.78)
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Alem dos recursos associados com o ator sistema ou com
atores dos quais o sistema dependa e dos recursos internos ao
sistema, entram também nesta análise os recursos que
constituam um meio para se atingir uma meta ou plano de um
ator associado ao sistema.

Justificativa: Um ambiente é populado por agentes e objetos, sendo os
objetos uma espécie de itens de conhecimento (STERLING e
TAVETER, 2009) ou uma manifestação, na forma de software,
de um objeto concreto do mundo real.

Perspectiva de serviços
Finalidade:

Decompor

o

sistema

em

serviços

que

possam

ser

reaproveitados.

Aplicação:

Envolve avaliar as metas internas do sistema, decompostas até
seu nível elementar28, e atribuir um agente a cada uma que
possa ser considerada como um serviço significativo do ponto
de vista do negócio e prestado pelo sistema na forma de seus
agentes. Os agentes que prestarão tais serviços serão
nomeados com base em papéis existentes ou que poderiam
existir na área de negócio.

Justificativa: Os agentes concebidos desta forma atuarão como prestadores
de serviços, dentro da filosofia proposta por SOA, e com o
potencial de reaproveitamento em processos de negócios que
venham a ser automatizados através de um SMA.

Ao final da aplicação destas perspectivas têm-se os principais agentes e
objetos do ambiente para um SMA. Este conjunto de agentes, contudo, pode
ser ampliado ao se considerar necessidades provenientes de implementação,
para ganhos de desempenho ou escalabilidade, dentre outros, mas que por

28

Nível em que um item não pode mais ser decomposto em sub-itens.
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serem específicos da plataforma tecnológica adotada não são abordados neste
trabalho.

4.1 Exemplo de aplicação do processo
Para facilitar o entendimento quanto à aplicação do processo, ele será
exemplificado valendo-se de um estudo de caso reaproveitado de um dos
artigos que apresenta o método Tropos e que pode ser encontrado em
Bresciani et al (2004).
A opção por este estudo de caso, em particular, é para que seja possível
ao leitor comparar, sob seus próprios critérios, os agentes obtidos com a
aplicação do processo descrito aqui com os que são apresentados no artigo
que descreve o Tropos e obtidos com base nos padrões organizacionais
sugeridos por Kolp, Giorgini e Mylopoulos (2001).
O estudo de caso em que se baseia o exemplo é um fragmento de uma
aplicação real desenvolvida para o governo da Província Autônoma di Trento,
Itália, modificado de forma a respeitar um acordo para sua divulgação e
simplificado

para

efeito

de

compreensão.

Ele descreve um

sistema

denominado eCulture, acessado via Web, construído com o objetivo de prover
serviços e informações culturais provenientes de museus, exposições e outros
eventos e organizações culturais para cidadãos da província, turistas que
procurem algo para fazer ou estudantes em busca de material relevante para
seus estudos.
Alguns dos interessados (stakeholders) que podem ser listados são: a
Província de Trento, que é a agência governamental que financia o projeto e
tem como objetivos melhorar os serviços de informações públicas, aumentar o
turismo por meio de novos serviços de informações e encorajar o uso da
Internet dentro da província; os museus, que são os maiores provedores de
informações culturais e precisam do investimento do governo para construírem
e melhorarem seus serviços de informações culturais, além de almejarem a
comunicação de seus sistemas com outros sistemas e serviços de informações
culturais; os visitantes, que querem ter acesso a informações culturais, antes e
durante suas visitas à região de Trentino, visando tornarem suas visitas mais
interessantes; e os cidadãos de Trentino que procuram informações diversas
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que possam ser acessadas facilmente e, naturalmente, desejam uma boa
administração dos recursos públicos.
A partir destas informações já é possível iniciar a análise e modelagem
dos atores e suas dependências para alcançarem objetivos, desempenharem
tarefas (planos) ou proverem recursos.
Por uma questão de conveniência, no decorrer do texto que se segue, a
forma negritada será empregada para evidenciar os termos que se referem a
elementos presentes nos diagramas.
A modelagem dos atores e de suas dependências é feita na primeira
etapa do processo, intitulada Requisitos Iniciais, e um dos produtos obtidos é o
diagrama de atores, bastante similar ao diagrama de dependência estratégica
do arcabouço i*.
A figura 16 ilustra uma primeira versão deste diagrama de atores,
construído a partir do estudo de caso. Por meio dele é possível entender, com
base no estudo de caso, que o cidadão tem a meta de obter informações
culturais, enquanto que o visitante possui uma meta (flexível) de apreciar a
visita. Da mesma forma, o governo tem a intenção de aumentar o uso da
internet e o museu deseja prover serviços e informações culturais. Este
diagrama retrata ainda a dependência que o cidadão tem do governo para
que os impostos sejam bem gastos.

Figura 16 Diagrama de atores modelando os interessados no projeto do sistema
eCulture (Bresciani et al, 2004)
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O enriquecimento do diagrama de atores com detalhes obtidos pela
aplicação da análise meio-fim e da decomposição de metas e planos, resulta
em outro diagrama conhecido como diagrama de metas.
A figura 17 exemplifica um diagrama de metas considerando as
perspectivas do cidadão e do visitante. Ao se estudar este diagrama,
percebe-se que a meta que o cidadão tem de obter informações culturais
pode ser alcançada ao se visitar instituições culturais ou visitar o sistema
web, representadas como sub-metas. O plano de visitar o sistema eCulture é
um meio de se alcançar a meta visitar o sistema Web sendo ele também
decomposto em dois outros planos acessar a internet e usar o sistema,
significando que se o cidadão acessar a internet e usar o sistema ele estará
assim visitando o sistema eCulture e com isto alcançando sua meta de visitar o
sistema Web. A figura 17 evidencia ainda que o cidadão necessita que o
governo (Província Autônoma di Trento) disponibilize a infraestrutura de
Internet e um sistema que seja usável enquanto que o visitante depende do
governo para garantir a disponibilidade do sistema. Por fim, a diagrama
representa a meta interna do visitante de planejar a visita como uma forma
(contribuição) de atingir sua meta-flexível de apreciar a visita.
Seguindo este mesmo raciocínio, a figura 18 ilustra outro diagrama de
metas para representar a estratégia interna do governo para alcançar as
metas de tornar a infraestrutura de internet disponível, aumentar o uso da
internet e prover serviços e informações culturais via web.
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Figura 17 Diagrama de metas para cidadão e visitante (Bresciani et al, 2004)

Figura 18 Diagrama de metas para o governo (Bresciani et al, 2004)

69
A etapa seguinte do processo, denominada Requisitos Finais, destaca
o sistema e suas principais funcionalidades. Nela as metas são analisadas sob
o ponto de vista do sistema que passa a ser representado como um novo ator
nos diagramas de atores e de metas. Por conseqüência, as dependências são
refeitas considerando o sistema e os demais atores da organização. As
dependências que os atores têm do sistema definem os requisitos funcionais
(metas) e não funcionais (metas flexíveis) que deverão ser atendidos por ele.
O diagrama de metas ilustrado na figura 19 retrata isto colocando o
sistema eCulture como responsável por um conjunto de metas-flexíveis e pela
meta de prover serviços e informações culturais, antes associadas ao
governo.
No diagrama da figura 19 é possível ainda se observar que a meta do
sistema de prover serviços e informações culturais foi decomposta
internamente em quatro sub-metas, sendo elas fazer reservas, prover
informações, serviços educacionais e visitas virtuais, valendo-se do tipo de
decomposição

and.

A

sub-meta

prover

informações,

também

está

decomposta em outras duas sub-metas de prover informações logísticas (por
exemplo, horários de visitas e instruções para visitas) e informações culturais
(por exemplo, conteúdo cultural dos museus e eventos). A meta visitas
virtuais envolve a oferta de serviços que permitem, por exemplo, que cidadãos
paguem por visitas virtuais à cidade antiga de Roma, na época de Caesar. A
meta serviços educacionais oferece material histórico e cultural em diferentes
níveis e fazer reservas permite aos cidadãos fazerem reservas para eventos,
concertos, exibições e agendar visitas conduzidas por um guia.
As metas-flexíveis também podem passar pela análise meio-fim e de
decomposição. A figura 19 apresenta, por exemplo, a meta-flexível sistema
eCulture disponível contribuindo de forma positiva para se alcançar outra
meta flexível de ter o sistema eCulture usável.
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Figura 19 Parte do diagrama de atores incluindo governo e sistema eCulture e
diagrama de metas do sistema eCulture (adaptado de Bresciani et al, 2004)

Da mesma forma que a figura 17 apresentou o plano de usar o sistema
como uma forma do cidadão obter informações culturais, é possível agora
modelar estes planos como dependências entre o cidadão e o sistema
eCulture. A figura 20 mostra esta dependência analisada do ponto de vista
interno do sistema. Ela mostra que os quatro planos procurar por área
temática, procurar por área geográfica, procurar por palavras e procurar
por período contribuem para alcançar a meta procurar informações. A
decomposição segue-se da mesma forma para o plano de procurar por área
temática que envolve classificar as áreas, obter informações sobre a área
e sintetizar os resultados. O plano de obter informação sobre a área, por
sua vez, se subdivide em pesquisar fontes e encontrar fontes de
informação. Para que estas fontes sejam encontradas há uma dependência do
Museu para que ele forneça as descrições das informações que os diversos
museus podem fornecer, representado na forma de uma dependência do
recurso informações sobre fontes. Da mesma forma, o plano sintetizar
resultados depende do museu pelo recurso resultado das consultas. Para
que seja possível a procura por área temática, o sistema depende do cidadão
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para fornecer as informações sobre a área, preenchendo um formulário de
especificação de área, representado como um recurso.

Figura 20 Diagrama para a meta Obter informações culturais e dependências do
ator Sistema eCulture com os demais atores do ambiente (adaptado de Bresciani et al, 2004)

A análise feita até aqui estabelece o contexto no qual o sistema será
construído, o que ele deve fazer e qualidades que deve possuir, tendo-se todos
os diagramas e elementos (atores, planos e recursos) necessários para se
iniciar a análise para extração dos primeiros agentes e objetos.
Embora não haja uma ordem específica para a análise, a primeira
perspectiva a ser aplicada é a externa, por meio da qual se visualiza os atores
absorvidos pelo sistema. Para se aplicá-la deve-se comparar os diagramas de
atores e metas elaborados na etapa de requisitos iniciais (figura 17 e figura 18)
com os da etapa de requisitos finais (figura 19 e figura 20). Aos se comparar
estes diagramas é possível notar que as dependências Prover serviços e
informações culturais e Obter informações culturais, embora não
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dependessem de outros atores, passaram a depender do sistema e que,
apesar de serem genéricas, do ponto de vista de negócio, deveriam ser
oferecidas pela própria instituição museu. Sendo assim, um único agente é
escolhido e denominado Museu, conforme relacionado na tabela 4.
Tabela 4 Agentes obtidos a partir dos atores externos herdados pelo sistema
Dependência

Agente identificado

Prover serviços e informações culturais

Museu

Obter informações culturais

Museu

Como nenhuma outra transferência de dependência foi identificada, o
próximo passo é inverter a análise utilizando-se a perspectiva interna (do
sistema em relação ao mundo externo) e procurando pelas dependências do
sistema com atores externos, considerando para isto os diagramas de atores e
metas elaborados na etapa de requisitos finais (figura 19 e figura 20). Da
aplicação desta análise observa-se que o sistema tem duas dependências,
uma pelo recurso de informação sobre fontes e outra pelo recurso
formulário de especificação da área, obtidos, respectivamente, por meio dos
atores Museu e Cidadão. Sendo assim obtêm-se os agentes Museu e
Cidadão, relacionados na tabela 5.
Tabela 5 Agentes obtidos a partir das dependências com atores externos
Dependência

Agente identificado

Informação sobre fontes

Museu

Formulário de especificação da área

Cidadão

Encerradas as análises baseadas nas dependências de atores com o
sistema e vice-versa, parte-se para a perspectiva de serviços que envolve
avaliar as metas internas do sistema e procurar oferecê-las como serviços que
tenham valor do ponto de vista de negócio e que por ventura poderiam ser
reaproveitados na automação de outros processos de negócios.
O diagrama retratado na figura 19 contém várias metas, algumas das
quais encadeadas de forma hierárquica. Ao analisá-las pode-se verificar que a
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meta de prover serviços e informações culturais já foi considerada na
aplicação da perspectiva externa e, portanto, já atendida por um agente.
Todavia, esta meta está decomposta nas metas fazer reservas, prover
informações, serviços educacionais e visitas virtuais, sendo que a meta
prover informações ainda se subdivide nas metas informações logísticas e
informações culturais, sendo consideradas, para efeito deste exemplo, mais
relevantes para serem ofertadas como serviços independentes, do ponto de
vista de negócios, do que seu predecessor (prover informações).
O diagrama ilustrado na figura 20, por sua vez, contém a meta obter
informações culturais também identificada na aplicação da perspectiva
externa. Apesar de estar decomposta em procurar informações, que dispõe
de vários planos para ser alcançada, é considerado que ela não constitui um
serviço tão relevante do ponto de vista de negócio quanto seu predecessor
(obtenção de informações culturais).
As metas internas do sistema que foram escolhidas para serem
transformadas em serviço são então relacionadas, como na tabela 6, e a partir
delas pode-se então eleger os agentes responsáveis por provê-las na forma de
serviços, com um nome relativo a um papel inteligível pela área de negócios.
Tabela 6 Metas internas do sistema e suas decomposições e agentes identificados a
partir delas
Dependência

Agente identificado

Fazer reservas

Recepcionista

Prover informações logísticas

Informante logístico

Prover informações culturais

Museu

Serviços educacionais

Educador

Visitas virtuais

Guia

Os agentes Educador e Guia, relacionados na tabela 6, foram assim
nomeados já que o termo educador parece ser adequado para alguém cujo
papel é prover material histórico e cultural visando a instrução ou educação de
um visitante, enquanto que guia seria o papel adequado para alguém com a
função de guiar um visitante em uma visita convencional.
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A última perspectiva a ser aplicada é a de ambiente. Ela trata de analisar
os recursos modelados nos diagramas extraindo deles os objetos que irão
popular o ambiente. Ao se voltar aos diagramas de atores e metas elaborados,
dois recursos podem ser analisados a partir da figura 20: o formulário de
especificação de área, por meio do qual o cidadão fornece ao sistema as
informações necessárias para efetuar a pesquisa por área temática e as
informações sobre fontes, que contêm as informações que cada museu
oferece.
Como o artigo que contém o estudo de caso não oferece detalhes sobre
o formulário usado para especificar a área de interesse e dos campos que ele
contém, não é possível aprofundar-se na análise dos objetos que poderiam ser
extraídos deste recurso. A solução, neste caso, é considerar o próprio
formulário como um objeto, composto de atributos que se referem aos seus
campos. Este objeto retrata perfeitamente o objeto formulário encontrado no
mundo real.
O segundo recurso é identificado por uma frase muito genérica
(informações sobre fontes) que não deixa claro que tipo de informações estão
envolvidas. Neste caso uma investigação mais profunda poderia revelar quais
entidades de informações ou de negócio estão realmente envolvidas e chegarse à conclusão de que há diferentes tipos de museus (museu de história,
museu arqueológico, museu de ciências e museu de arte) que podem fornecer
informações sobre diferentes áreas de interesse e em diversas formas (fotos,
quadros, vídeos, artefatos históricos, dentre outros). Para este exemplo será
assumido que o termo fonte representa melhor a idéia associada às
informações oferecidas pelos museus, sendo um vocabulário mais próximo da
área de negócio. Em razão disso, é possível derivar-se dela o objeto Fonte.
A tabela 7 relaciona os dois recursos usados e as classes de objetos
que puderam ser derivadas a partir deles.
Tabela 7 Classes de objetos definidos a partir dos recursos presentes nos diagramas
Recurso

Objeto identificado

Formulário de especificação de área

Formulário

Informações sobre fontes

Fonte
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Ao final da aplicação das quatro perspectivas de análises têm-se os
agentes Museu, Cidadão, Recepcionista, Informante logístico, Educador e Guia
e os objetos Formulário e Fonte.
O conjunto de agentes concebidos inicialmente no artigo do Tropos, por
outro lado, são Info Broker, Educational Broker, Reservation Broker, Virtual
Visit

Broker,

Sources

Broker,

Services

Broker

e

System

Manager,

posteriormente completado com os agentes Query Handler, Classifier,
Searcher, Synthesizer, Wrapper, Agent Resource Broker, Directory Facilitator e
User Interface Manager, estes últimos visando resolver aspectos de
implementação. Como é possível observar, são bastante diferentes dos que
foram obtidos pelo processo descrito neste trabalho, dificultando assim
qualquer relação comparativa.
Embora não faça parte do escopo deste trabalho uma análise
aprofundada das duas abordagens para obtenção de agentes ou qual seria a
melhor, pode-se observar, à primeira vista, três diferenças significativas entre
elas.
A primeira e mais óbvia é quanto à estrutura de análise para a obtenção
dos agentes. Enquanto o processo descrito neste trabalho emprega uma forma
mais estruturada, valendo-se diretamente dos diagramas SD e SR elaborados
na etapa de requisitos do sistema, sobre os quais são aplicadas perspectivas
de análise bem definidas, o Tropos parte de capacidades identificadas como
necessárias para se concretizar as dependências entre atores e sistemas
associando-as a agentes definidos pela aplicação de padrões organizacionais e
de alianças estratégicas, sendo assim mais subjetivo no momento da escolha
destes padrões e dos agentes que neles se encaixam.
A segunda diferença diz respeito à inteligibilidade dos agentes. Por partir
de elementos já modelados e conhecidos pelo desenvolvedor, os agentes
obtidos por meio deste processo parecem ser mais naturais e familiares tanto
para os desenvolvedores quanto para aqueles que participam ou conhecem o
processo de negócio. Os agentes obtidos desta forma são mais fáceis de
serem compreendidos porque foram modelados a partir de um processo de
negócio efetivo e vigente e não apenas teórico. Este aspecto também contribui
para maior rastreabilidade entre os agentes identificados e os requisitos
definidos para o sistema.
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Por fim, a terceira diferença está no fato do Tropos não contemplar o uso
da tecnologia de orientação a objetos e consequentemente inviabilizar seu uso
para representar objetos presentes no ambiente que hospeda os agentes.
Apesar de empregarem estratégias bastante diferentes para a obtenção
dos agentes, a Tabela 8 evidencia a diferença no conjunto de agentes obtidos
pelo processo descrito e pela metodologia Tropos, procurando encontrar
associações deles com as metas, planos e recursos que compõem os
requisitos do sistema, sem considerar os objetos uma vez que não são
aplicáveis ao Tropos.
Tabela 8 Relação de equivalência entre os agentes e objetos obtidos pelo emprego do
processo descrito neste trabalho com os obtidos através do Tropos.
Requisito

Tipo

Agente/Objeto

Agentes
(Tropos)

Meta

Museu

Info Broker

Obter informações culturais

Meta

Museu

Virtual Visit Broker

Informação sobre fontes

Recurso

Museu

Sources Broker

Formulário de especificação de

Recurso

Cidadão

Info Broker

Fazer reservas

Meta

Recepcionista

Reservation Broker

Prover informações logísticas

Meta

Informante

Info Broker;

logístico

User Interface
Manager

Museu

Info Broker;

Prover serviços e informações
culturais

área

Prover informações culturais

Meta

User Interface
Manager
Serviços educacionais

Meta

Educador

Educational Broker

Visitas virtuais

Meta

Guia

Info Broker;
Sources Broker;
User Interface
Manager

A diferença significativa entre os dois conjuntos de agentes obtidos leva
à reflexão sobre qual abordagem seria mais vantajosa do ponto de vista de
implementação do sistema, sugerindo que poderia ser interessante, como
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trabalho futuro, desenvolver um sistema usando as duas abordagens e avaliar
se este processo traria benefícios também do ponto de vista técnico ou com
relação aos requisitos não funcionais do sistema, como por exemplo, sua
escalabilidade.
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5 EXPERIMENTO COM O PROCESSO DE DESCOBERTA DE AGENTES E OBJETOS
Esta seção descreve um experimento envolvendo a aplicação do
processo de descoberta de agentes e objetos dentro de um cenário de negócio
obtido de Ito (2006), tendo como objetivo provar a plausibilidade deste
processo e verificar se ele é uma alternativa efetiva para a eleição de agentes e
objetos a partir da modelagem das metas, planos e recursos extraídos de um
dado contexto de negócio.
O cenário descrito em Ito (2006) refere-se a um modelo para
acompanhamento e tratamento de pacientes crônicos baseados em conceitos
de relacionamento com os clientes, tal qual propõe o CRM (Customer
Relationship Manager). Ele foi escolhido por se tratar de uma abordagem de
tratamento inovadora, uma vez que a tradicional, na maioria das vezes, se
baseia somente no tratamento da doença, e, principalmente, porque envolve
atividades de negócio cuja automação, como comprovado no próprio trabalho
de Ito (2006), pode ser feita de forma adequada por meio de um SMA.
Este

modelo

de

tratamento,

denominado

GRPC

(Gestão

de

Relacionamento do Paciente Crônico), propõe a integração dos setores de
saúde envolvidos com o tratamento do paciente crônico, tais como hospitais,
consultórios, laboratórios, centrais de pronto atendimento e farmácias, da
mesma forma que o CRM, de forma análoga, propõe integrar as várias áreas
de uma empresa visando aprimorar a qualidade da gestão do cliente.
O principal objetivo do modelo GRPC é estimular a aderência dos
pacientes crônicos ao seu tratamento, atuando não apenas para o benefício do
paciente, mas em conjunto com ele.
Ito (2006) expõe, entretanto, que para se viabilizar o modelo GRPC na
prática, se faria necessária uma infra-estrutura de telecomunicação e
informação que poderia ser comportada

dentro de uma central de

relacionamento com o paciente crônico. Em razão disso e para demonstrar
tanto a viabilidade de seu modelo GRPC quanto da monitoração por meio dele,
ela modelou um processo de negócio relativo a uma central de monitoração
para

diabéticos

(CMD)

e

construiu

um

protótipo

para

simulações
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computacionais que, por sua complexidade, foi desenvolvido usando as
tecnologias de orientação a agentes e objetos.
Esta seção explora o contexto de negócio descrito em Ito (2006)
aplicando a ele o processo para identificação de agentes e objetos comparando
os agentes e objetos encontrados com aqueles concebidos no protótipo de Ito
(2006) para simulação do modelo GRPC.

5.1 Processo de negócio de uma central de monitoração de
diabéticos
Uma central de monitoração de paciente diabético (CMD) é similar, no
modelo CRM, a uma central de relacionamento com o cliente. Ela é uma
combinação

adequada

de

informações,

campanhas,

transmissão

e

processamento de dados, que tem como finalidade melhorar o relacionamento
do médico com o paciente por meio de tecnologias de comunicação e
informações (ITO 2006). É um local de contato com o paciente disponível vinte
e quatro horas por dia, sete dias por semana, onde o paciente pode tirar
dúvidas, receber orientações ou informar algo relevante sobre seu tratamento
sem precisar esperar por uma consulta médica ou pela disponibilidade do
médico em atendê-lo.
De acordo com o processo de negócio definido em Ito (2006), ao entrar
em contato com uma CMD, o cliente (paciente, médico, profissional de saúde
ou instituição) tem contato com uma ferramenta de integração computadortelefone, também conhecida como CTI (Computer Telephony Integration), que
irá direcioná-lo para os serviços permitidos. Este serviços podem ser prestados
de forma automatizada, por meio de um menu de auto-atendimento, ou por
meio de um atendente humano que durante o contato usa roteiros inteligentes29
que o guiam visando evitar erros no atendimento e fornecer todo o apoio
necessário a um paciente.
Quando um paciente entra em contato com uma CMD é preciso que ele
seja identificado pelo atendente por meio do seu número de matrícula no
programa e nome, possibilitando assim a coleta inequívoca de suas

29

Scripts que contem vários fluxos que são seguidos de acordo com o
desdobramento do contato com o paciente.
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informações clínicas que em seguida são passadas ao médico especialista
para análise.
É fato que a coleta destas informações não se restringe simplesmente
ao seu registro, mas requer do atendente um conhecimento mais especializado
que o permita identificar, questionar e, por vezes, interpretar os dados
fornecidos verificando se estão completos e corretos. É uma tarefa que
normalmente seria desempenhada por um enfermeiro caso se tratasse de um
atendimento presencial em uma unidade de pronto atendimento ou hospital.
Diante disso, pode-se entender que no modelo GRPC o atendente muitas
vezes assume também o papel de um enfermeiro.
Durante o atendimento, o paciente, ao comunicar o resultado de um
exame feito em casa, tal como glicemia, pressão arterial, temperatura corporal,
dentre outros, é informado sobre sua condição clínica e orientado sobre como
proceder, alem de receber dicas de campanha relacionadas com seu histórico
clínico. Para que isso seja possível, a análise clínica das informações,
normalmente feita por um diabetologista, precisa ser feita de forma
automatizada e, portanto, constitui um dos requisitos do SMA que dará apoio à
CMD.
Além dos dados coletados do paciente, esta análise clínica envolve
ainda a necessidade de acesso a outros tipos de informações, como por
exemplo, o histórico de atendimentos passados, características do paciente e
resultados de exames complementares que podem ser colhidos diretamente do
laboratório ou, quando isso não é possível, inseridos pelo próprio médico ou
profissional de apoio após uma consulta presencial.
No processo de monitoração de um paciente diabético é sempre
possível o surgimento de uma intercorrência30 e neste caso o médico do
paciente deve ser informado, por telefone ou e-mail, sobre os procedimentos
que foram recomendados ao paciente durante o atendimento, como por
exemplo, o agendamento de uma consulta, a medicação indicada ou mesmo se
foi orientada a remoção do paciente para uma unidade de pronto atendimento.

30

Uma intercorrência médica é o termo que define a ocorrência de um evento
inesperado em um procedimento médico que não poderia, em geral, ser previsto ou
alertado ao paciente. Neste caso, em específico, pode-se considerar os casos em que
o paciente esteja em uma crise de hipoglicemia ou hiperglicemia.
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Por meio da CMD um médico (diabetologista) pode solicitar o
agendamento de uma consulta, pedir a realização de exames, fornecer novas
orientações ao paciente, mudar a conduta do tratamento ou pedir a validação
de alguma informação junto ao paciente ou instituição que o tenha atendido.
No atendimento a um médico, portanto, o atendente precisa de acesso a
informações relativas ao histórico de contatos, às consultas e orientações
dadas ao paciente anteriormente, às solicitações de marcações de consultas
pedidas pelo médico e demais informações do paciente que possam ser
requisitadas pelo médico.
Faz parte ainda dos serviços de uma CMD identificar a ausência de
contato de um paciente de modo que sua falta de assiduidade não comprometa
a eficácia do programa de monitoramento. Nestes casos o atendente precisa
entrar em contato com o paciente e averiguar o motivo da ausência, explicar a
importância de se seguir o programa ou, no caso do paciente não desejar mais
participar do programa, comunicar a decisão ao médico responsável pelo
paciente.
Apesar de vários outros serviços poderem ser prestados por meio de
uma

CMD,

tais

como

o

estabelecimento

de

políticas

de

saúde,

acompanhamento da execução de serviços, seleção de instituições que
desejam participar do programa ou de médicos que podem ter seus pacientes
acompanhados pela central, estes serviços não serão considerados no escopo
deste experimento por não possuírem detalhamento suficiente em Ito (2006).

5.2 Aplicação do processo para identificação de agentes e objetos
Como visto anteriormente, os diagramas de atores e de metas são
utilizados em dois momentos distintos: na etapa de requisitos iniciais, em que a
atenção está centrada apenas na modelagem do negócio, e novamente na
etapa de requisitos finais, quando então o sistema é inserido dentro do
processo de negócio, como um novo ator que assume parte das dependências,
definindo-se assim os requisitos do sistema.
A modelagem em duas etapas é claramente aplicável quando um
processo de negócio já está pré-estabelecido ou é conhecido e o que se deseja
é automatizar parte das responsabilidades desempenhadas por seus
participantes, transferindo-as para um sistema. Entretanto, para um sistema
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sendo construído justamente com o propósito de viabilizar um novo processo
de negócio e, portanto, inserido nele, como é o caso do processo usado neste
experimento, a modelagem em duas etapas aparenta não apresentar
vantagens tão claras numa primeira análise.
Nestas condições a utilidade da modelagem em duas etapas poderia ser
observada caso se desejasse estudar e encontrar formas alternativas de
negócio sem a obrigatoriedade de um sistema ou para retratar situações de
indisponibilidade temporária deste sistema.
A estratégia adotada pelo autor neste sentido, procurando não se
distanciar do modus operandi de uma CMD, como concebido no modelo
GRPC, foi adotar as premissas de que:
a) sem um sistema de software as funções e responsabilidades da CMD
seriam assumidas por atores com competências adequadas de acordo com
suas áreas de conhecimento, sem para isso considerar necessariamente sua
viabilidade econômica;
b) estes atores estariam sempre à disposição no momento do
atendimento de um paciente, procurando aproximar o modelo de negócio o
melhor possível de uma unidade de pronto atendimento.

5.2.1 Etapa de Requisitos Iniciais
A primeira etapa do método consiste em se modelar, nos diagramas SD
e SR, o processo de negócio relativo a uma CMD sem considerar ainda o apoio
de um sistema de software ou como ele atuaria dentro deste processo.
Durante a modelagem das dependências estratégicas e análise mais
aprofundada das metas, planos e recursos envolvidos, novos detalhes vão
surgindo e sendo registrados nos modelos de análise.
Aplicando-se esta análise e modelagem a partir da descrição do
funcionamento de uma CMD e considerando as premissas adotadas é possível
construir então diagrama de atores ilustrado na Figura 21 e os diagramas de
metas ilustrados na Figura 22 e Figura 23.
Estes diagramas estabelecem os atores:

Atendente que tem como funções básicas estabelecer o contato inicial
com o paciente quando este entra em contato com a CMD, direcionando-o
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eventualmente para o atendimento em segundo nível por um enfermeiro, e
também a função de agendar consultas solicitadas pelo médico.
Enfermeiro é o responsável pelos dados clínicos do paciente (sua
coleta, registro ou validação) assim como de seus exames complementares.
Cabe a ele ainda comunicar intercorrências ao médico e orientar o paciente
sobre procedimentos de acordo com o tratamento orientado pelo médico
especialista.
Diabetologista é o médico especialista responsável por definir
procedimentos e tratamentos com base na análise clínica feita a partir dos
dados clínicos do paciente.
Paciente possui um papel central considerando que é o principal
beneficiado com a implantação da CMD. Seu principal objetivo é manter sua
saúde por meio da monitoração de sua glicemia e seguindo o tratamento
orientado. Para isso precisa informar periodicamente os dados clínicos que
coleta em casa e realizar os exames laboratoriais solicitados pela CMD.
Instituição de saúde participa do processo cedendo ou requisitando
informações clínicas do paciente quando este tenha usado ou precise usar
seus serviços.
Laboratório

é

o

responsável

pela

complementares e comunicação de seus resultados.

execução

dos

exames
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Figura 21 Diagrama de atores para a CMD, usando a notação i*
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Figura 22 Diagrama de metas com os atores Atendente, Paciente e Laboratório
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Figura 23 Diagrama de metas com os atores Enfermeiro, Diabetologista e Instituição de Saúde
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Uma vez modelado o processo de negócio sem a presença de um
sistema de software, parte-se para a segunda etapa do processo, conhecida
como Requisitos Finais, quando é possível então definir-se os requisitos que
efetivamente serão atendidos pelo sistema.

5.2.2 Etapa de Requisitos Finais
A inserção de um novo ator Sistema nos diagramas de atores e metas,
assumindo parte das associações identificadas anteriormente, implica dizer que
as associações agora atribuídas a este ator passam a constituir os requisitos
que finalmente serão atendidos pelo sistema de software em termos de metas,
planos e recursos, e que mais tarde serão implementados na forma de agentes
e objetos que estarão presentes em seu ambiente.
As dependências estratégicas, representadas nos modelos SD, assim
como a inteligência ou o raciocínio por trás destas dependências,
representados nos modelos SR, são reavaliadas e eventualmente até refeitas
nesta etapa considerando as novas possibilidades de que este novo ator
dispõe. Estas possibilidades podem envolver, por exemplo, o aumento da
capacidade

computacional,

implicando

em

mais

rapidez

de

análise

(processamento), antes restrita nos demais atores; a possibilidade de
expansão do número de funcionários capacitados para atender um grande
número de pacientes (escalabilidade); eliminação de restrições quanto ao
horário de expediente de trabalho (disponibilidade), dentre outros.
Esta análise, contudo, não deve levar em consideração ainda os
benefícios que a tecnologia de orientação a agentes ou objetos poderia trazer,
mesmo porque, não se sabe ainda qual delas deverá ser empregada em cada
situação, ficando esta decisão reservada para a atividade de identificação de
agentes e objetos, pertencente à terceira etapa do processo, conhecida como
Desenho Arquitetural.
A preocupação da análise neste momento, portanto, é estabelecer o que
será ou não delegado ao ator sistema, compondo seus requisitos.
Neste

experimento,

os

requisitos

escolhidos

para

o

SMA

e

representados pelas associações direcionadas para o ator Sistema foram
ilustrados na Figura 24 e Figura 25, sendo que a cor cinza foi usada para
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realçar os elementos novos que surgiram nesta segunda análise, quando o
sistema apareceu como novo ator.
De forma geral, os requisitos representados pelas associações com o
sistema podem ser descritos textualmente e resumidamente como:

a) permitir que o paciente entre em contato com a CMD para comunicar
os resultados de exames feitos em casa ou esclarecer dúvidas, por meio de
uma URA31 (Unidade de Resposta Audível), de seu PDA (Personal Digital
Assistant) ou da Internet;
b) analisar os níveis glicêmicos do paciente imediatamente após a coleta
de suas informações clínicas, no momento em que ele entra em contato com a
CMD, fornecendo orientações automáticas em caso de anormalidade ou
sugerindo condutas que tragam benefício ao paciente;
c) controlar, acompanhar e apoiar a assiduidade no contato do paciente
com a CMD;
d) apoiar o atendimento de intercorrências, emitindo alertas para o
médico, indicando locais de pronto atendimento mais próximos do paciente e
orientando o paciente ou seu cuidador enquanto aguarda o resgate;
e) permitir que o médico possa monitorar os níveis glicêmicos de seu
paciente por intermédio do computador PDA e celular;
f) fornecer segurança no acesso às informações da CMD.

31

A URA é uma ferramenta de atendimento automático de ligações em que a
interação é feita por meio do teclado do telefone, dispensando a necessidade de uma
pessoa para atender o paciente.
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Figura 24 Diagrama de ator concebido na etapa de Requisitos Finais com a inclusão
do ator Sistema
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Figura 25 Diagrama de metas concebido na etapa de Requisitos Finais com a inclusão do ator Sistema
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Algumas observações podem ser feitas quanto aos elementos novos
que surgiram nesta etapa como a meta Monitorar níveis glicêmicos, que
surgiu para vincular a meta de análise das informações clínicas do paciente
com o plano que tem o paciente de comunicar os resultados de exames feitos
em casa. Este agrupamento possibilita tanto a melhor componentização do
sistema, quanto a possibilidade de se oferecer este monitoramento como um
serviço para outros agentes externos que no futuro precisem efetuar a
monitoração do paciente em outras situações.
Outro requisito identificado é a meta-flexível denominada Segurança no
acesso a informações. Decidiu-se representá-la como uma meta-flexível pois
embora os critérios para avaliar se a meta foi atingida com sucesso possam ser
estabelecidos conforme o grau de confidencialidade de cada tipo de informação
e quem pode ter acesso a elas, nem sempre é possível garantir que as
informações e o acesso são sempre seguros, como, por exemplo, no caso de
ataques que passem despercebidos, ou simplesmente o acesso involuntário de
informações que fiquem expostas em razão de alguma outra falha de
segurança. Neste caso o critério só será satisfeito com o auxílio de outras
técnicas ou ferramentas de monitoração de acesso externas ao próprio sistema
e portanto aos agentes.
Os planos Identificar falta de contato e Contatar paciente também
são requisitos novos e constituem um conjunto de mecanismos que contribuem
para que seja possível controlar a assiduidade do paciente, estabelecendo
formas claras de como identificar a falta de contato e como estabelecer o
contato com o paciente.
Apesar do plano Contatar paciente ter sido denominado desta forma
supondo-se que o agente assuma ações e responsabilidades que só poderiam
ser exercidas por um humano, esta meta não significa que o sistema ou um
agente irá conversar com o paciente mas sim providenciar meios para que uma
meta ou plano seja mais facilmente executado, ainda que por uma pessoa.
Por fim foi representado também o recurso Conduta de tratamento do
paciente, como um requisito que evidencia a necessidade de se manter uma
base de conhecimento que viabiliza a sugestão de condutas de tratamento do
paciente.
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É interessante observar ainda que a meta Agendar consulta com o
paciente, que antes envolvia a complexidade de se conseguir contatar o
paciente, obter uma data comum entre as agendas do médico e paciente ou
mesmo remarcar uma consulta, agora foi simplificada como um plano por
envolver apenas uma forma de se registrar a data de consulta usada no
processo de se acompanhar o paciente.
O que se obteve até aqui foi uma análise dos processos de negócios
que auxiliaram no estabelecimento do contexto do sistema seguida da
definição dos requisitos que finalmente serão atendidos por um SMA.
A partir do ponto em que se conhece os requisitos do sistema segue-se
para a etapa de Desenho Arquitetural onde serão definidos os agentes que
comporão a arquitetura do SMA e objetos com que ele poderá interagir.

5.2.3 Desenho Arquitetural
A etapa de desenho arquitetural trata da estrutura global do sistema que
será construído. Ela considera que os componentes do sistema são
representados pelos atores e, portanto, que as dependências entre eles são
sociais e não estruturais ou procedimentais.
No desenho arquitetural ocorre o mapeamento dos atores, identificados
nas etapas anteriores, em agentes e objetos que comporão o SMA.
Este mapeamento ocorre com o auxílio de quatro perspectivas de
análises sendo uma delas a Perspectiva Externa, que orienta a procura dos
agentes a partir das atribuições (metas, planos e recursos) que foram herdadas
pelo ator sistema na etapa de requisitos finais.
Aplicando-se esta perspectiva comparando-se os diagramas obtidos na
etapa de requisitos iniciais (Figura 21, Figura 22 e Figura 23) com os obtidos na
etapa de requisitos finais (Figura 24 e Figura 25), pode-se constatar que as
associações relacionadas na Tabela 9 foram transferidas para o Sistema e por
isso, de acordo com o que propõe esta perspectiva, requerem agentes para
representar os atores que antes estavam associados a elas. Estes agentes
também estão relacionados na Tabela 9.
Cabe observar que a meta Monitorar nível glicêmico surgiu apenas na
etapa de requisitos finais e, por não estar associada anteriormente a nenhum
ator, ela foi atribuída ao agente Diabetologista, que seria o ator mais indicado

93
para efetuar a análise destes dados considerando que ele já é o responsável
pela análise clínica das informações.
Tabela 9 Dependências refeitas com o ator sistema na etapa de requisitos finais e
agentes derivados da aplicação da perspectiva externa.
Dependência

Agente identificado

Comunicar resultados de exames feitos em casa

Atendente

Esclarecer dúvidas

Enfermeiro

Registrar dados clínicos

Enfermeiro

Controlar assiduidade do paciente

Atendente

Análise clínica das informações

Diabetologista

Monitorar nível glicêmico

Diabetologista

Definir conduta de tratamento

Diabetologista

Receber informação sobre intercorrência

Enfermeiro

A segunda perspectiva a ser aplicada é a Perspectiva Interna, que
analisa quais atores externos colaboram com o sistema. Da aplicação desta
perspectiva saem os agentes que irão representar os atores externos e com
eles interagir.
Mais uma vez, comparando-se os diagramas elaborados nas etapas de
requisitos iniciais e finais, têm-se as associações e agentes relacionados na
Tabela 10.
Tabela 10 Dependência que o ator sistema tem com atores externos e agentes
derivados da aplicação da perspectiva interna.
Dependência

Agente identificado

Agendar consulta

Paciente

Coletar informações clínicas

Paciente

Coletar dados de exames complementares

As

perspectivas

Externa

e

Interna

Laboratório

podem

ser

consideradas

complementares uma vez que juntas definem a coleção de agentes obtida por
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meio da associação entre o sistema e demais atores que atuam no processo
de negócio. A Perspectiva do ambiente, por outro lado, tem como
preocupação obter uma relação inicial dos objetos que existem no ambiente
virtual em que reside o agente e que poderão ser usados por eles.
Esta perspectiva analisa os recursos definidos nos diagramas e que de
alguma forma estejam associados com o sistema, ou seja, sejam motivo de
uma dependência dos atores com o sistema e vice-versa, recursos que estejam
dentro do escopo do sistema contribuindo com alguma meta ou plano internos
ao sistema (dentro do diagrama de raciocínio estratégico do sistema) ou ainda
recursos associados diretamente com alguma meta ou plano associado a um
ator externo de quem o sistema dependa, como é o caso do recurso Exame,
que está associado diretamente com o plano Coletar dados clínicos, que por
sua vez depende do ator Laboratório.
A estratégia neste momento é explorar os recursos identificando neles
objetos, mais especificamente classes de objetos, com o auxílio de técnicas
empregadas na análise orientada a objetos.
A Tabela 11 contem a relação dos recursos presentes nos diagramas de
requisitos e os objetos que puderam ser extraídos a partir da análise mais
profunda destes recursos.
Tabela 11 Relação de recursos obtidos dos diagramas da etapa de requisitos finais e
objetos extraídos a partir deles.
Recurso
Formulário de glicemia
Histórico de atendimentos passados

Objetos extraídos
Glicemia
Atendimento
Paciente
Médico

Dados clínicos do paciente
Conduta de tratamento do paciente

Paciente
Conduta Clínica
Paciente

Formulário de contato

Contato
Paciente

Lista de pacientes

Paciente

Dados de contato do médico

Médico

Exame

Exame
Laboratório

95

A quarta perspectiva, intitulada Perspectiva de serviços, pode ser
considerada uma perspectiva opcional pois sua aplicação é feita com o objetivo
de se decompor o sistema em serviços que podem ser oferecidos na
modalidade de SOA. Sua aplicação permite identificar agentes prestadores de
serviços que são nomeados de acordo com seu papel ao prover este serviço
dentro da unidade de negócio.
A análise à procura destes serviços muitas vezes pode levar à
reavaliação e adequação dos diagramas de raciocínio estratégico, gerados na
etapa anterior, para refletir os serviços que passarão a ser oferecidos.
O diagrama de raciocínio estratégico do sistema, apresentado na Figura
25, foi elaborado já tendo este objetivo em mente evitando assim retrabalho na
execução deste experimento nesta etapa. Neste sentido, pode-se dizer que a
meta Monitorar nível glicêmico foi concebida justamente com o objetivo de se
componentizar melhor o sistema além de contribuir para a disponibilização de
um serviço de monitoramento glicêmico que pode ser reaproveitado no futuro,
por exemplo, por um sistema de diagnóstico.
Alem desta, a meta flexível Segurança no acesso às informações,
também apareceu como uma preocupação durante a análise de requisitos,
implicando na necessidade de um agente para prestar o serviço de proteção no
acesso às informações, neste caso um serviço prestado para o próprio sistema,
mas que também poderia ser reaproveitado em outros sistemas que venham a
precisar deste tipo de serviço.
Na verdade, a decisão sobre se este requisito de segurança irá ser
atendido por um software adquirido especificamente para tal finalidade ou por
um agente desenvolvido como parte do SMA requer uma análise de viabilidade
econômica, mas para efeito de enriquecimento deste experimento, será
considerado que este requisito será atendido por um agente pertencente ao
sistema sendo projetado.
Conforme mostra a Tabela 12 dois serviços puderam então ser
definidos, o de monitoramento do nível glicêmico, constituído de uma meta já
abordada na perspectiva Externa e por isso coerentemente associado ao
agente Diabetologista, e o serviço para se garantir a segurança no acesso às
informações que, apesar da dificuldade de se encontrar um nome para o papel
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de alguém incumbido da responsabilidade pela guarda e controle de acesso, foi
atribuído a um agente denominado Guardião.
Tabela 12 Relação dos serviços obtidos dos diagramas da etapa de requisitos finais e
agentes atribuídos a eles.
Serviço

Agente atribuído

Monitorar nível glicêmico

Diabetologista

Segurança no acesso às informações

Guardião

Com a aplicação das quatro perspectivas de análise chega-se então ao
conjunto de agentes Atendente, Enfermeiro, Diabetologista, Guardião, Paciente
e Laboratório e ao conjunto inicial de objetos Atendimento, CondutaClinica,
Contato, Exame, Glicemia, Laboratorio, Medico e Paciente, que parecem ser
bastante coerentes com o contexto de negócio modelado neste experimento,
ou mesmo em relação aos agentes e objetos obtidos por Ito (2006), eleitos com
base em casos de uso de negócio.
A comparação entre os dois conjuntos de agentes está apresentada na
Tabela 13 e Tabela 14.
Tabela 13 Tabela comparativa dos agentes obtidos com os definidos em Ito (2006)
Agente

Agente conforme Ito (2006)

Atendente

Atendente

Enfermeiro

Enfermeiro

Diabetologista

Diabetologista

Guardião

--

Paciente

--

Laboratório

--
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Tabela 14 Tabela comparativa dos objetos obtidos com os definidos em Ito (2006)
Objeto

Objeto conforme Ito (2006)

Atendimento

--

CondutaClinica

--

Contato

Contato

Exame

--

Glicemia
Laboratório
Medico
Paciente
--

Glicemia
-Medico
Paciente; Telefone
ListaPacientes

Os agentes e objetos identificados por meio deste processo compõem
uma coleção inicial que pode ser expandida ao se avançar nas demais etapas
e atividades de análise que começam a se preocupar com aspectos mais
técnicos e requisitos não funcionais para a implementação do sistema,
passando a explorar e definir em mais detalhes as capacidades e planos dos
agentes, sua interação e protocolos de comunicação com outros agentes e
objetos, atributos e métodos que fazem parte da estrutura das classes de
objetos, até culminar com a especificação dos agentes do sistema.

Estas

etapas e atividades, contudo, não são abordadas neste trabalho, mas podem
ter continuidade partindo dos agentes e objetos identificados.

5.3 Resultados obtidos
Apesar das dificuldades que o aprendizado de um novo processo possa
trazer a um novo praticante, a facilidade de uso da notação i*, a proposta de se
definir os requisitos em duas fases dando importância ao processo de negócio
e a aplicação das perspectivas de análises culminaram com um conjunto de
agentes e objetos bastante coerentes e muito próximo daqueles obtidos por Ito
(2006).
A obtenção dos requisitos em duas etapas, visando a compreensão do
sistema dentro de um contexto de negócio pré-existente, permite discussões
sobre a eficiência deste processo de negócio e como ele pode ser melhorado
com o auxilio de um SMA, mas a escolha do processo de negócio contido em
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Ito (2006) criou uma situação, não premeditada, mas bastante interessante,
que exigiu uma reflexão sobre como se lidar com a etapa de requisitos iniciais
quando um sistema está sendo construído não para substituir atividades
humanas mas viabilizar um processo de negócio que não seria possível sem o
auxílio deste sistema.
Apesar de ter sido encontrada uma solução para se lidar com esta
situação, percebeu-se que o processo ainda precisa ser posto à prova em
condições similares ou mais extremas, de forma a identificar e procurar eliminar
deficiências com a aplicação das perspectivas de análise quando a elaboração
dos diagramas na etapa de requisitos iniciais não for possível, ou até mesmo
identificar se a etapa de requisitos iniciais realmente pode ser inviável em
algum caso, prejudicando assim a aplicação das perspectivas de análise. Além
disso.
O tempo de vida que tem o método Tropos e a quantidade e variedade
de contribuições que ele recebe parecem corroborar com a idéia de que ele lida
bem com tais situações, mas apesar disso não foram obtidas respostas claras
quanto a isso.
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diferentemente de outras abordagens mais usuais para definição de
requisitos, tais como as que se valem de diagramas de Casos de Uso (Use
Case) ou aquelas que seguem práticas para especificação de requisitos como,
por exemplo, a sugerida pela norma IEEE std 830-1998, o processo descrito
neste trabalho orienta, com o auxílio de perspectivas de análise, a identificação
de agentes e objetos com base na modelagem de um processo de negócio
evidenciado por meio de dependências estratégicas entre os atores que dele
participam, representando assim um novo paradigma para seus usuários e por
isso requerendo deles uma expansão na forma de pensarem.
Esta mudança parece ser adequada, senão necessária, para a
construção de sistemas multiagentes considerando-se que a análise deste tipo
de sistema requer uma entidade de abstração (o agente) adequada e
compatível com sistemas cujas características mais importantes são as sociais,
colaborativas e autônomas, e que nem por isso pode desprezar entidades que
permitam representar também o que existe ao seu redor, em seu ambiente (os
objetos).
A modelagem destas características encontrou apoio suficientemente
forte no uso da notação provida pelo i*, que em determinados conceitos lembra
um pouco os diagramas de casos de uso, como por exemplo, o conceito de
atores, o conceito de caso de uso que muito se parece com uma tarefa (plano)
do i* e a decomposição de planos que lembram as relações includes ou
extends dos casos de uso. Todavia percebeu-se que o i* parece orientar
melhor a forma de se pensar nos atores como seres intencionais com
habilidades e metas, nos aspectos colaborativos que podem ser transpostos
para os agentes de software, além da capacidade de se modelar os recursos
que são elementos essenciais para se derivar posteriormente os objetos do
ambiente do agente.
A descoberta dos agentes e objetos foi bastante facilitada com a
aplicação das perspectivas de análises descritas neste trabalho, mas a
execução do experimento mostrou que a aplicação da perspectiva de serviços
pode resultar em retrabalho nos modelos, caso ela não seja considerada logo
na etapa de requisitos finais. Com a prática e o amadurecimento adquiridos
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com o uso destas perspectivas pode ser que a perspectiva de serviços não se
mostre tão necessária após a elaboração dos modelos, quando os agentes são
eleitos, e sim na própria fase de requisitos finais, embora continue relevante
para a construção de SMAs abertos onde haja a preocupação de se oferecer
ou consumir serviços, como proposto por SOA.
O uso da notação oferecida pelo arcabouço i* por alguém que esteja em
uma fase de aprendizado algumas vezes pode suscitar dúvidas quanto ao
emprego correto de seus construtores, sobretudo quanto à hierarquia entre
eles, podendo levar a problemas de sintaxe e semântica nos modelos ou
mesmo a inibição de sua adoção como já havia sido observado por Lucena et
al (2008). O emprego de uma ferramenta que auxilie no desenho dos
diagramas garantindo uma convenção para uso dos construtores e impedindo
sua aplicação incorreta, como foi o caso da ferramenta usada neste
experimento (TAOM4E), facilitou manter a coerência nos modelos elaborados e
apontou a importância de investimentos neste tipo de ferramental. Seu uso,
entretanto, trouxe algumas restrições, sendo a mais significativa a ausência de
um construtor que permitisse representar as crenças de um ator.
Mesmo não sendo essenciais neste momento e poderem até mesmo
sobrecarregar os diagramas, sem a modelagem das crenças não foi possível
experimentar se sua representação traria possibilidades de se modelar uma
base de conhecimento para o agente, representar restrições para o agente e
que precisariam ser retratadas no seu detalhamento ou dispor de elementos
que pudessem contribuir para a obtenção de outros objetos, requerendo assim
investigações futuras.
Embora os objetos possam representar coisas do ambiente com as
quais os agentes podem interagir, o ambiente em que efetivamente o agente
reside também não é devidamente retratado no processo. Em outras palavras,
o agente pode perceber seu ambiente por meio dos objetos existentes nele
mas não um evento gerado diretamente dele ou um serviço prestado
diretamente por ele, sem objetos como intermediadores, lhe conferindo assim
maior grau de autonomia. A falta de tratamento do ambiente, puramente, abre
espaço para pesquisas futuras que possam concluir se esta preocupação é
pertinente ou mesmo como tais ambientes poderiam ser representados.
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O escopo deste trabalho avançou até o ponto em que se dá a
descoberta de agentes e objetos, todavia o desenvolvimento de um SMA que
use as tecnologias de agentes e objetos conjugadas pode requerer modelos
adicionais, não existentes atualmente no Tropos, que permitam representar
aspectos mais específicos de implementação. A identificação e concepção
destes modelos adicionais pode ficar mais evidente com a prática no
desenvolvimento de sistemas multiagentes usando o processo descrito neste
trabalho, mas possivelmente serão necessários para tornar o Tropos
totalmente compatível com a tecnologia de orientação a objetos.
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