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RESUMO
Programas de fidelização são responsáveis por possibilitarem que os clientes
de uma empresa permaneçam fiéis aos seus produtos ou serviços. Desta maneira,
o controle de informações sigilosas é de extrema importância, pois a confiança de
um cliente pode ser perdida quando uma fraude acontece em suas informações.
Uma ação que pode auxiliar no controle dessas informações é a detecção de
fraudes. A tarefa de detectar fraudes é uma tarefa complexa e de domínio amplo. A
resolução de problemas complexos é um campo onde os Sistemas Multiagentes são
aplicados. Os Sistemas Multiagentes fazem parte de uma área da Inteligência
Artificial. Seu funcionamento consiste na distribuição de entidades computacionais
autônomas que interagem entre si para resolverem diversos tipos de problemas.
Este trabalho tem por objetivo construir um protótipo de sistema de detecção de
fraudes em programas de fidelização usando Sistemas Multiagentes. Inicialmente
este trabalho apresenta uma revisão dos principais assuntos envolvidos.
Posteriormente os requisitos do protótipo são definidos, o sistema é construído e
testado. O resultado da execução dos agentes é um escore que é comparado com
os limites definidos que indicam se a transação é suspeita ou não. Para validar o
funcionamento do protótipo, foram implementadas e executadas regras capazes de
detectar comportamento suspeito em uma massa de dados coletadas em sistemas
existentes. Uma das contribuições desse trabalho está no fato de o ambiente ter sido
tratado como uma entidade independente, facilitando a atuação e observação dos
agentes. Desta maneira, o ambiente permite que os agentes sejam distribuídos
fisicamente.

Palavras Chaves: programas de fidelização; detecção de fraudes; sistemas
multiagentes

ABSTRACT
A Multiagent System to Fraud Detection in Loyalty Programs
Loyalty programs are responsible for make it possible for customers of a
company remain faithful to their products or services. In this way, the control of
sensitive information is of utmost importance because the trust of a client can be lost
when a fraud happens in their information. An action that can help control this
information is fraud detection. The task of detecting fraud is a complex and wide-field
task. The resolution of complex problems is a field where the Multi-agent systems are
applied. The Multi-agent systems are part of a field of Artificial Intelligence. Its
operation consists of the distribution of autonomous computational entities that
interact to solve different types of problems. This study aims to build a prototype of
fraud detection system in loyalty programs using Multi-Agent Systems. Initially this
work presents a review of the main issues involved. Later the prototype requirements
are defined, the system is built and tested. The result of the execution of agents is a
score that is compared with the defined limits that indicate whether a transaction is
suspicious or not. To validate the operation of the prototype, rules able to detect
suspicious behavior in a mass of data collected in existing systems have been
implemented and executed. One of the contributions of this work is the fact that the
environment has been treated as a separate entity, facilitating the operation and
observation of the agents. Thus, the environment allows agents to be distributed
physically.

Keywords: loyalty programs; fraud detection; multiagent systems.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Programas de fidelização são estratégias de marketing de relacionamento
que têm como objetivo fazer com que os clientes eventuais se tornem clientes
frequentes e leais à marca ou à empresa, por meio de bonificações por suas
compras. Esse relacionamento duradouro é mais lucrativo do que a busca por novos
clientes (MENDES, 2013).
No ano de 2002 nos Estados Unidos da América, o valor de mercado dos
programas de fidelização chegou em aproximadamente 6 bilhões de dólares e o
número de emissões de identificações de participantes cresceu 25% atingindo a
marca de 1,8 bilhões entre os anos de 2006 e 2008 (DOROTIC et al., 2012), mas
esse crescente mercado precisa de alguns cuidados.
De acordo com Hoffmann e Birnbrich (2012), a fidelidade de um cliente pode
ser perdida quando uma fraude acontece. A fraude também afeta a qualidade e a
confiança no relacionamento com o cliente. O estudo mostra que um cliente que foi
vítima de uma fraude fica com uma sensação de insegurança. Essa sensação faz
com que haja um aumento de insatisfação por parte do cliente. Isso pode fazer com
que ele procure outra empresa como fornecedora de serviços e a reputação da
empresa seja prejudicada, impedindo que ela consiga captar novos clientes.
Leung Sze (2011) afirma que a fidelidade dos clientes pode aumentar em
33% de acordo com a capacidade de uma empresa em combater fraudes. Portanto,
é importante aplicar mecanismos para detecção de fraudes.
Segundo Kovach (2011), a maioria das pesquisas envolvendo detecção de
fraudes está relacionada ao domínio de cartão de crédito, intrusão de computadores
e telefonia móvel. A pouca quantidade de pesquisas relacionadas a esse tema,
segundo o autor, pode ser por motivo de privacidade e sigilo. O autor ainda afirma
que a identificação de transações ilícitas é uma tarefa complexa, pois os fraudadores
tentam criar novos métodos na medida em que os sistemas conseguem identificar
as ações fraudulentas.
Sistemas Multiagentes são estudados no campo da Inteligência Artificial
Distribuída, no qual entidades autônomas interagem entre si e com o ambiente no
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qual fazem parte, sendo utilizados para solucionar problemas complexos em
domínios amplos (CARVALHO, 2008).
Alguns exemplos de estudos sobre Sistemas Multiagentes são sistema de
detecção de comportamento malicioso (WEGNER, 2012), detecção de fraudes em
impostos municipais (SAMPAIO, 2007) e controle de tráfego de trens (ALBERTO;
DOMÍNGUEZ, 2002).
Essas pesquisas mostram que o paradigma de Sistemas Multiagentes pode
ser aplicado na resolução de problemas complexos como detecção de fraudes.
Entretanto, esses estudos não tratam de uma maneira independente o ambiente
onde os agentes ficam hospedados e, segundo Weyns et al. (2005) o ambiente não
pode ficar resumido apenas em disponibilizar recursos para execução e troca de
informações entre os agentes. O ambiente deve ser tratado de uma maneira
independente a fim de que ele tenha suas próprias características. Diversos
pesquisadores mostram que o ambiente pode servir como um mecanismo robusto
de memória compartilhada para os agentes. Desta maneira os agentes são
desafogados da tarefa contínua de manter o controle de seu conhecimento sobre o
sistema e ainda possibilita que os agentes utilizem o ambiente como um meio de
coordenação indireta de suas atividades.

1.2 Objetivo
O objetivo desse trabalho é construir um protótipo de Sistema Multiagente
para detecção de fraudes em programas de fidelização, que trate de maneira
independente o ambiente onde os agentes estão inseridos.
O protótipo construído observa o comportamento dos participantes de um
programa de fidelização, analisando os cenários de alteração cadastral, acúmulo e
resgate de pontos com base em agentes.

1.3 Contribuições
A proposta deste estudo é contribuir com as áreas de detecção de fraudes,
inteligência artificial distribuída e programas de fidelização por meio da parte prática
da construção de um protótipo de Sistemas Multiagentes que relacionará os
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trabalhos de Wegner (2012), Leung (2011), Vieira (2009), Sampaio (2007) e Alberto
e Domingues (2002).
Do ponto de vista do sistema proposto, este trabalho se diferencia do trabalho
de Leung (2011) que utilizou agentes chamados de Agentes de Ligação para trocar
informações entre os subsistemas multiagentes e de Wegner (2012) que utilizou um
gerenciador de mensagens para essa finalidade, pois é utilizado um ambiente que
disponibiliza informações para os agentes.
No trabalho de Vieira (2009), por exemplo, o ambiente é construído utilizando
o padrão Singleton para que os agentes possam compartilhar as informações. Essa
solução, segundo o próprio autor, faz com que os agentes não possam ser
distribuídos fisicamente. Neste trabalho, o ambiente é tratado como uma entidade
independente, a fim de facilitar a observação e atuação dos agentes e permitir que
os agentes possam ser distribuídos fisicamente. Isso ocorre com a criação de um
ambiente distribuído que é capaz de interagir com os agentes que analisam as
alterações cadastrais, acúmulos e resgates de pontos.

1.4 Método de Trabalho
Este estudo foi desenvolvido com base nas seguintes atividades:
a) Pesquisa Bibliográfica
Nesta atividade são levantadas informações referentes aos tópicos de
programas de fidelização, detecção de fraudes em sistemas financeiros e sistemas
multiagentes. Com base nesses estudos, é possível definir os principais processos
que envolvem um participante em um programa de fidelização: cadastro, acúmulo e
resgate de pontos. Esses processos serão utilizados para a definição dos requisitos
do sistema e para o projeto de agentes.
b) Definição dos Requisitos do Sistema
A definição dos requisitos do sistema consiste em definir os elementos mais
adequados para identificação de um comportamento possivelmente fraudulento.
Para isso, são definidos atributos, regras e escores em cada um dos processos
identificados como principais na atividade (a). Esses requisitos são representados
por Diagramas de Caso de Uso da UML (Unified Modeling Language).
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c) Projeto de Agentes
Nesta atividade os agentes são projetados e representados por modelos para
analisarem cada um dos processos por meio dos requisitos estabelecidos na
atividade (b). O ambiente é projetado separadamente dos agentes, pois ele deve ser
tratado como um agente independente.
d) Codificação dos Agentes e do Ambiente
Os agentes e o ambiente são então codificados de acordo com seus
respectivos projetos, assim também como as mensagens trocadas entre eles.
e) Configuração do Protótipo
Após a codificação do protótipo, são realizadas a instalação e configuração
dos agentes em diferentes servidores, para demonstrar que o agente Ambiente, que
deve ser tratado de uma maneira independente, possibilitará que os agentes
possam ser distribuídos fisicamente.
f) Execução dos Testes
Nesta atividade, é criada uma massa de dados que alimenta o sistema e uma
lista com os resultados esperados após o processamento das informações realizado
pelo

protótipo.

Os

dados

são

inseridos

no

ambiente

e

os

agentes,

independentemente de onde estiverem hospedados fisicamente, receberão essas
informações por meio de seus sensores. O resultado de cada execução é um escore
indicando o risco da transação ser fraudulenta que é documentado para
posteriormente ser analisado.
g) Análise de Resultados
Após a execução dos testes, é feita uma comparação dos resultados obtidos
pelo sistema com os resultados esperados definidos na atividade (e). Também são
analisadas melhorias futuras que podem ser implementadas no protótipo.

1.5 Organização do Trabalho
Na seção 2, Revisão Bibliográfica, são apresentadas as principais referências
com base em trabalhos de outros autores sobre programas de fidelização, detecção
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de fraudes e sistemas multiagentes. Essas referências são utilizadas para
fundamentação deste trabalho.
Na seção 3, Especificação do Protótipo, são definidos os requisitos para a
construção do protótipo e o projeto de agentes. As características do ambiente
também são definidas nesta seção
Na seção 4, Implementação do Protótipo, são apresentas a codificação do
protótipo e os testes realizados com base nas especificações da seção 3. São
descritas as escolhas de implementação assim como os testes realizados.
Na seção 5, Resultados e Análises, são avaliados os resultados dos testes
realizados e descritas as dificuldades encontradas durante a codificação e execução
dos testes.
Na seção 6, Conclusão, são comparados os resultados obtidos por meio dos
testes com os resultados esperados e sugeridos novos estudos que podem ser
realizados para melhorias na proposta deste trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
Em um programa de fidelização, o cuidado com as informações e com as
transações realizadas é importante para que a empresa consiga manter o cliente fiel,
pois conquistar novos clientes é um processo custoso. Nesta seção apresenta-se
uma visão geral de programas de fidelização, detecção de fraudes e sistemas
multiagentes. A princípio são apresentados os conceitos sobre cada assunto e
posteriormente são apresentados os trabalhos relacionados que utilizaram sistemas
multiagentes para resolução de problemas complexos.

2.2 Programas de Fidelização
A busca por novos clientes é uma ação que está se tornando cada vez mais
custosa, pois além da concorrência natural do mercado, as ações de marketing
também são caras. Esses fatores influenciam as empresas que, para conseguirem
maiores lucros e garantir um grupo de bons clientes, investem nas estratégias de
marketing de relacionamento (OLIVEIRA et al., 2004).
A afinidade de um cliente em relação aos produtos e às marcas de uma
empresa pode ser considerada como fidelidade. A fidelidade, quando conquistada,
faz com que as empresas obtenham um bom desempenho financeiro a longo prazo.
Clientes fiéis, além de repetirem suas compras, estão dispostos até a pagar um
preço maior pelos produtos da empresa e são uma fonte de propaganda indireta
para futuros clientes (MENDES, 2013).
De acordo com Joaquim (2011), a satisfação, a confiança, a qualidade do
serviço e o valor percebido são as principais características que influenciam a
fidelidade.
O funcionamento básico de um programa de fidelidade é fazer com que um
cliente seja recompensado por suas compras repetidas. O fato do programa não
recompensar apenas uma compra isolada mostra que o histórico e as informações
do cliente são essenciais para que a empresa possa reconhecer que as ações de
seus clientes são ações que demonstram fidelidade (MENDES, 2013).
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Do ponto de vista sistêmico, as informações de um participante em um
programa de fidelização podem estar distribuídas em mais de um sistema, como
ilustrado pela Figura 1. Os dados cadastrais e o controle de pontuação ficam
armazenados em um sistema chamado de Loyalty Engine, que tem funcionalidades
similares as de um sistema de conta corrente bancária.

Figura 1 - Interação de um Participante com um Programa de Fidelização

Fonte: Elaborado pelo autor

O participante, por sua vez, pode interagir com o programa de fidelização por
meio de um sistema de resgate de prêmios, similar a um comércio eletrônico, e por
meio de uma central de relacionamento para resolução de algum problema.
O armazenamento e controle das informações cadastrais e transacionais dos
participantes de um programa de fidelização podem variar entre empresas por conta
da diversidade de sistemas e soluções arquiteturais. Em alguns casos as
funcionalidades de atendimento e de gerenciamento de pontos são atendidas por
um único sistema e a interação com os participantes é dada por meio de diferentes
sistemas, como por exemplo, sites e aplicativos para dispositivos móveis.
Apesar da variação sistêmica os conceitos para gerenciamento de um
programa de fidelização são os mesmos apresentados neste trabalho.

2.3 Detecção de Fraude
Em um programa de fidelidade, a confiança é uma variável que deve ser
levada em consideração para que o cliente permaneça fiel à uma empresa. Em seu
estudo, Joaquim (2011) mostra que a confiança é conquistada quando uma empresa

19

fornece serviços sem erros, é saudável financeiramente e protege as informações
confidenciais de seus clientes.
Uma ação que pode melhorar a qualidade do relacionamento com o cliente e
inclusive a fidelidade é o combate à fraude. Quando um banco executa ações desse
tipo, os clientes ficam com uma sensação de segurança, pois sabem que suas
informações e seus recursos estão sendo protegidos ou bem vigiados. Essa
sensação faz com que o banco retenha o cliente e até mesmo consiga captar novos.
De acordo com Leung (2011), fraude é uma ação ilícita praticada por um
indivíduo que tem como objetivo enriquecer às custas de outra pessoa. Em seu
estudo ele afirma que o ano de 2010 foi considerado o “ano da fraude” e que a Nova
Zelândia e a Austrália, tiveram um aumento de 44,3 milhões de dólares em perdas
com fraudes.
Estudos realizados no mesmo ano, com empresas de diversas partes do
mundo mostram que, das empresas consultadas, 16% admitem terem tido
experiências com fraudes.
O combate efetivo e de forma rápida a uma fraude, impactando o mínimo
possível os clientes, pode ter uma ligação com o lucro demonstrado por uma
instituição financeira (LEUNG, 2011).
O combate à fraude pode ser feito utilizando-se duas estratégias: prevenção e
detecção. A prevenção à fraude é um processo que analisa as informações de uma
transação e tem a capacidade de permitir ou não que ela aconteça. A detecção de
fraude é um processo que, após a transação ter sido realizada, analisa as
informações a fim de encontrar alguma anomalia que possa ser caracterizada como
ilícita (LEUNG, 2011).
Em seu trabalho, Kovach (2011) descreve que existem dois métodos para a
detecção de fraudes: supervisionado e não supervisionado.
O método supervisionado é aquele em que o sistema conhece as
características e as classificações de diversos comportamentos (lícitos e
fraudulentos) e quando uma nova transação é analisada, ele a compara com esses
dados.
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No método não supervisionado as classificações das características de uma
transação não são conhecidas e o sistema deve procurar informações que são
diferentes do comportamento normal. Uma transação marcada como fraudulenta,
em um segundo momento, pode ser marcada como uma transação lícita se o
comportamento atual tiver sua classificação alterada.
Kovach (2011) apresenta os três principais métodos utilizados para detecção
de fraudes. O primeiro método é baseado em modelos estatísticos. Esse método
tem como principal vantagem a utilização de técnicas estatísticas bem conhecidas.
Algumas desvantagens são a dificuldade de se chegar ao modelo ideal para
identificação de um perfil fraudulento e o fato de não levar em consideração a
sequência das transações.
O segundo método é baseado em regras de produção. Esse método utiliza
um conjunto de condições e ações que analisam as propriedades de uma transação.
Quando todas as condições de uma regra são satisfeitas, as ações dessa regra
podem ser executadas e geralmente o resultado dessas ações proporciona
encadeamentos que culminam em alarmes informando que aquela transação é
suspeita. A grande desvantagem desse método é que ele consegue apenas detectar
os comportamentos que estão contidos nas regras.
O terceiro método é baseado em redes neurais artificiais. Esse método é
utilizado em alguns detectores de fraudes para identificar padrões. Uma
característica da utilização de redes neurais artificiais é que a topologia da rede e os
pesos de cada elemento são determinados após diversas tentativas e erros, em um
processo de treinamento.
O problema de detecção de fraudes em programas de fidelização possui
características que o torna passível de aplicação de um SMA (Sistema Multiagente).
Em seu estudo, Juchem e Bastos (2001) afirmam que, de acordo com as
características de um determinado problema, listadas no Quadro 1, a aplicação de
SMA para sua resolução se torna justificável. Essas características também são
encontradas no problema de detecção de fraudes.
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Quadro 1 – Justificativa para Aplicação de um Sistema Multiagentes

Característica
Distribuição

Descrição

Especialização para o Contexto
A detecção de fraudes faz uso de
O problema contempla
informações oriundas de diversas
distribuição de dados,
responsabilidades ou capacidade fontes.
de resolução.

Autonomia

O problema necessita que exista
autonomia em subpartes, sem
que haja perda em sua estrutura.

Complexidade

O problema apresenta
complexidade em suas
interações, compartilhamento de
informações e coordenação.

Volatilidade

O problema não tem uma
solução única que seja de fácil
resolução devido à constantes
mudanças em regras de
negócios ou no ambiente.

Para detectar fraudes o sistema
deve ter autonomia para aprender,
raciocinar, planejar e tomar
decisões.
Para detectar fraudes é necessário
que haja compartilhamento de
informações de diferentes domínios.
A detecção de fraudes é uma tarefa
que está em constante mudança,
pois novos métodos de fraudes são
descobertos e os sistemas precisam
ser atualizados para que a detecção
seja feita.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Juchem e Bastos (2001)

2.4 Sistemas Multiagentes
A

inteligência

Artificial

estuda

e

desenvolve

sistemas

em

que

o

comportamento se aproxime do comportamento humano. Os agentes inteligentes
são resultados de estudos realizados nessa área de conhecimento. Sistemas
baseados em agentes, por simularem o comportamento humano, são dotados de
características que os permitem ser reativos e proativos, assim como os seres
humanos (LEUNG, 2011).
Agentes são unidades autônomas que fazem parte de um ambiente e atuam
para alcançar objetivos definidos. Um agente deve conhecer os elementos do
ambiente de que faz parte e de alguma maneira interagir com eles. Esses elementos
podem ser outros agentes ou até mesmo um evento ocorrido (WEGNER, 2012).
Um agente pode se comunicar com outros agentes em seu ambiente. Essa
comunicação pode ser utilizada para que um problema possa ser dividido em várias
pequenas tarefas. Desta maneira, os diversos agentes cooperam para sua
resolução. Quando isso acontece o sistema é chamado de Sistema Multiagente
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(SMA). Um exemplo dessa abordagem pode ser visto no trabalho de Wegner (2012),
no qual agentes cooperam para detectar uma anomalia em uma rede de
computadores com o objetivo de identificar um comportamento malicioso.
Cada agente pode ser elaborado para cumprir um determinado objetivo ou
uma etapa de um grande objetivo usando seu conhecimento. Essa colaboração
mostra que o paradigma de SMA é útil para resolução de problemas complexos e
pode ser aplicado em problemas que possuem um domínio amplo (CARVALHO,
2008).
De maneira geral, as principais propriedades de um agente podem ser
definidas de acordo com o Quadro 2.

Quadro 2 - Principais Propriedades de um Agente

Propriedade

Descrição

Adaptação

Um agente deve ser capaz de aprender e se adaptar ao
ambiente do qual faz parte.

Cooperação

A capacidade de interação faz com que os agentes trabalhem
na resolução de problemas complexos de maneira conjunta,
visto que o problema pode ser dividido em várias partes. A
cooperação só é possível por meio de uma comunicação entre
eles. Essa comunicação deve ser feita usando uma linguagem
específica.

Proatividade

Um agente que mostra apenas reação aos eventos ocorridos
no ambiente não necessariamente é considerado um agente
inteligente. A proatividade faz com que os agentes executem
planos ou elaborem planos diferentes com o passar do tempo.
Esses planos são elaborados e executados de acordo com os
eventos ocorridos no ambiente.

Autonomia

Um agente deve possuir controle sobre suas ações com o
mínimo de interferência de outros agentes ou até mesmo de
um ser humano.

Reatividade

A reatividade faz com que um agente perceba e reaja às
alterações no ambiente no qual está inserido. Para isso, é
dotado de um mecanismo de decisão. Esse mecanismo avalia
as alterações ocorridas e decide a melhor ação a ser
exeutada.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de (LEUNG, 2011)
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Segundo Sichman (2003), as pesquisas em SMA exploram 4 conceitos:
agente, ambiente, comunicação e organização. Em um SMA, o agente está contido
em um ambiente que é responsável por fornecer informações sobre o que está
acontecendo e ao mesmo tempo disponibilizar condições para que os agentes
executem suas ações.
Russel e Norvig (2010) apresentam a arquitetura básica de um agente,
ilustrada na Figura 2, composta por: sensores, atuadores e um mecanismo de
decisão. Os agentes coletam informações de seu ambiente por meio de seus
sensores, essas informações são analisadas em seu mecanismo de decisão e após
essa análise, podem executar uma ação no ambiente por meio de seus atuadores.

Figura 2 - Arquitetura Básica de um Agente

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Russel e Norvig (2010)

Um agente pode ser reativo ou proativo (deliberativo). Um agente reativo,
como o próprio nome expressa, reage apenas aos estímulos por meio de um
conjunto de regras que guiam suas ações. Pode ser definido como um conjunto de
evento-ação (dado um evento, execute a ação). Agentes reativos não conhecem
outros agentes, conhecem apenas as alterações em seu ambiente. A interação com
outros agentes pode ser feita indiretamente por meio do ambiente (VIEIRA, 2009).
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Um agente proativo é dotado de mais complexidade, pois suas ações são
executadas com base em outras ferramentas, tais como métodos estatísticos. Em
seu trabalho, Wegner (2012) chama um agente proativo de agente de planejamento
que, por meio dos dados coletados no ambiente, compara seu plano de ação com
planos executados no passado e até mesmo faz planos para futuras ações. Agentes
proativos conhecem explicitamente outros agentes e a interação entre eles é direta.
Segundo Vaniya et al. (2011), em um SMA a comunicação permite que os
agentes possam fazer planos, solicitar informações e responder a outros agentes, a
fim de atingirem o objetivo do projeto por meio de um trabalho de equipe. Essa
comunicação é feita utilizando linguagens baseadas na Teoria dos Atos de Fala. Um
exemplo desse tipo de linguagem é a ACL (Agent Communication Language). A
linguagem ACL é capaz de transportar informação e conhecimento e não apenas um
simples objeto. Ela manipula afirmações, regras, ações e descreve estados.
Um outro exemplo de linguagem de comunicação entre agentes é a KQML
(Knowledge Query and Manipulation Language) muito similar a ACL, mas segundo
Leung (2011), ela não é mais considerada como um padrão influente. Ele ainda cita
uma linguagem chamada FIPA Agent Communication Language como uma
especificação mais recente.
A FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) é uma organização sem
fins lucrativos, fundada para ser responsável pela criação de um conjunto de
padrões para o desenvolvimento de aplicações utilizando o paradigma de agentes
inteligentes. Atualmente a FIPA é filiada ao IEEE Computer Society (FIPA, 2014).
Os padrões FIPA representam uma coleção de padrões que promovem a
interoperabilidade entre agentes heterogêneos e os serviços que eles representam
(FIPA, 2014).
O conjunto de padrões FIPA, ilustrado na Figura 3, pode ser descrito da
seguinte maneira:


Aplicações: fornece exemplos de áreas nas quais os agentes podem ser
utilizados;



Arquitetura Abstrata: fornece informações essenciais sobre as entidades
necessárias para a criação de agentes e de seu ambiente;
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Comunicação entre Agentes: fornece informações sobre mensagens ACL,
protocolos de troca de mensagens e detalhes sobre conteúdo das
mensagens;



Gerenciamento de Agentes: fornece informações sobre controle e
gerenciamento dos agentes inclusive em diferentes plataformas;



Transporte de Mensagens de Agentes: fornece informações sobre o meio
de transporte e a representação das mensagens trocadas pelos agentes por
meio dos diversos protocolos e meios de comunicações.

Os padrões FIPA especificam que uma plataforma de agentes deve possuir
alguns componentes obrigatórios: um componente para que os agentes sejam
executados (Agent Runtime Environment); um componente para gerenciamento que
cria, executa, identifica e remove um agente em um ambiente (Agent Management
System); um mecanismo para publicação e descoberta de serviços (Directory
Facilitator) e um serviço para que os agentes se comuniquem.

Figura 3 - Visão Geral do Padrão FIPA

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de FIPA (2014)

Este estudo faz uso dos padrões FIPA, a fim de garantir a interoperabilidade
entre agentes e serviços por meio de sua especificação na comunicação entre os
agentes.
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Juchem et al. (2001) e Hubner et al. (2004) mostram as vantagens de um
SMA quando comparado a um sistema tradicional:


O paralelismo dos agentes faz com que o problema possa ser resolvido
de maneira mais rápida;



A possibilidade de inclusão ou exclusão de um agente em um sistema
faz com que o SMA seja flexível, de fácil evolução e adaptação a novas
situações;



A possibilidade de um agente assumir o papel de outro agente que
tenha falhado faz do SMA uma solução mais segura;



Os agentes transmitem apenas informações em alto nível para outros
agentes. Isso faz com que a comunicação seja mais eficiente, pois os
dados brutos não são transmitidos.

Mesmo com o esforço para a criação e manutenção de padrões e ferramentas
que

auxiliem

no

trabalho

com

tecnologias

orientadas

a

agentes,

esse

desenvolvimento é considerado difícil dada a complexidade para compreender as
características, protocolos, comunicações e negociações realizadas pelos agentes.
Como tentativa para diminuição dessas dificuldades os pesquisadores estão
propondo metodologias para desenvolvimento orientado a agentes (RAUER, 2011).
Segundo Dorça (2004) existem inúmeras metodologias para implementação
de um SMA, tais como Archon, AWIC, Cassiopéia, MASB, DESIRE, AAII, Gaia,
CoMoMAS, MAS-Commom-KADS, MaSE, SODA entre outras. Em seu trabalho o
autor cita que as metodologias Gaia e MaSE detalham de maneira mais clara a
direção que a construção do projeto deve seguir.
A metodologia escolhida para auxiliar neste estudo é a metodologia Gaia
(WOOLDRIDGE; JENNINGS; KINNY, 2000). A escolha dessa metodologia se deu
pelo fato da clareza na análise dos modelos gerados. Além de ser robusta e
confiável, ela também é bastante flexível entre as fases de projeto e implementação
e é bastante referenciada na literatura (MORAITIS; SPANOUDAKIS, 2004).
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2.5 Metodologia Gaia
A metodologia Gaia, de acordo com seus autores, tem seus fundamentos
baseados na visão de que um sistema multiagente é uma organização
computacional que consiste na interação entre os vários papéis envolvidos.
A metodologia é constituída por duas fases: análise e projeto. Os resultados
da execução de ambas as fases são modelos que descrevem o comportamento dos
diversos papéis identificados no levantamento de requisitos.
Os principais conceitos utilizados pela metodologia Gaia são entidades
abstratas e entidades concretas. As entidades abstratas são identificadas na fase de
análise e não necessariamente serão realizadas na implementação. As entidades
concretas são identificadas na fase de projeto e tipicamente são utilizadas na
implementação.
A fase de análise tem por objetivo o entendimento do sistema por meio de sua
organização que é dada por uma coleção de papéis. Os papéis interagem entre si e
são definidos por quatro atributos: responsabilidades, permissões, atividades e
protocolos. A responsabilidade define o que se espera de um papel enquanto suas
permissões descrevem os recursos que estão disponíveis para que isso aconteça. A
atividade de um papel descreve um processo que deverá ser executado por um
agente sem que ele interaja com outros agentes. Os protocolos definem as
atividades que serão realizadas em conjunto com outros agentes, havendo assim
uma troca de informações entre eles. Os papéis são modelados e representados por
um Modelo de Papéis e sua notação pode ser vista na Figura 4.

Figura 4 – Definição do Modelo de Papéis

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Wooldridge et al. (2000)
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Após a definição dos papéis, é necessário modelar os protocolos
identificados, ou seja, a interação entre os papéis. Essa modelagem é representada
por um Modelo de Interações que descreve o protocolo com seis atributos.
O primeiro deles, o Propósito é um texto que descreve a natureza da
operação. O segundo atributo chamado de Iniciador indica o papel que inicia a
interação. O atributo Respondedor indica o papel com o qual o iniciador interage. O
atributo Entradas descreve as informações enviadas pelo iniciador. O atributo
Saídas descreve as informações fornecidas pelo respondente e o atributo
Processamento é um texto que descreve as atividades realizadas pelo iniciador
durante a execução do protocolo. O modelo de interação deve ser criado seguindo
as definições mostradas na Figura 5.

Figura 5 – Definição do Modelo de Interação

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Wooldridge et al. (2000)

Ao finalizar a fase de análise, inicia-se a fase de projeto onde são definidos
quais serão os tipos de agentes que farão parte do sistema, ou seja, quais agentes
executarão os determinados papéis identificados na etapa de análise, visto que um
agente pode desempenhar mais de um papel. Essa definição é feita por meio da
criação do Modelo de Agentes que pode ser visto em um exemplo ilustrado na
Figura 6.
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Figura 6 – Definição do Modelo de Agentes

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Wooldridge et al. (2000)

Para cada tipo de agente é necessário definir quais serão os serviços
atribuídos a ele. Todos os serviços atribuídos a todos os agentes são documentados
por meio do Modelo de Serviços que especifica toda as entradas, saídas, précondições e pós-condições. O Modelo de Serviços tem um formato de tabela e pode
ser visto na Figura 7.

Figura 7 – Definição do Modelo de Serviços

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Wooldridge et al. (2000)

Por fim, o modelo considerado mais simples pelos autores da metodologia é
o modelo de conhecimento. Esse modelo define apenas a ligação existente entre
cada tipo de agente e não define quais mensagens são enviadas ou recebidas e tão
pouco o conteúdo de cada uma delas (WOOLDRIDGE; JENNINGS; KINNY, 2000). A
Figura 8 mostra um exemplo desse modelo.
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Figura 8 – Definição do Modelo de Conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de Wooldridge et al. (2000)

2.6 Trabalhos relacionados
O paradigma de SMA pode ser utilizado para uma variedade de problemas
complexos nos quais a análise e o controle da informação são diversificados e
necessitam ser facilmente adaptados ou incrementados.
Os trabalhos apresentados a seguir mostram a importância de combate à
fraude e a utilização de SMA em áreas como: controle de trens, detecção de
sistemas maliciosos, processamento de imagens digitais e detecção de fraudes.
Leung (2011) descreve os principais problemas encontrados para a
implantação de soluções de combate à fraude:


O custo estimado é muitas vezes superior ao orçamento disponível.



Os sistemas possuem cada vez mais canais de interação com seus
clientes e com outros sistemas. Isso possibilita que a fraude possa ser
cometida em diversos cenários, deixando os recursos que são
limitados sob maior pressão.



Os prejuízos com fraudes estão subindo com o passar dos anos. Isso
faz com que se busque soluções proativas para combater essa
questão e não somente ações em casos pontuais.

Em seu trabalho, ele propõe uma arquitetura para detectar fraudes em
sistemas financeiros utilizando o paradigma de SMA, pois assim o sistema é capaz
de utilizar o benefício do trabalho em equipe dos agentes. O trabalho de detecção é
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gerenciado por um agente chamado Coordenador. Os subsistemas propostos são:
exploração, inspeção, detecção e administração.
O subsistema de exploração faz a coleta de informações transacionais que
servem de base para os subsistemas de inspeção e detecção, que verificam a
possibilidade de existência de uma fraude. A coordenação é feita por meio do
subsistema de administração e serve para supervisionar os objetivos individuais dos
subsistemas, garantindo que eles estejam alinhados com os objetivos globais da
solução. Essa supervisão é possível, pois em cada subsistema existe um agente
chamado de agente de Ligação, que se comunica com o agente coordenador por
meio da linguagem KQML. O protótipo da solução foi desenvolvido no Visual Basic
utilizando o .NET 4 Framework da Microsoft e os dados transacionais, que foram
gerados por um sistema para testes, foram armazenados no banco de dados
Microsoft SQL Server Express Edition.
Outro exemplo de utilização de SMA para detecção de fraudes pode ser visto
em Sampaio (2007). Agentes analisam o comportamento dos contribuintes para
identificar possíveis fraudes em pagamento do imposto ISS (Impostos Sobre
Serviço). O sistema proposto tem a capacidade de prever possíveis fraudes. Ele
utiliza os dados de ações históricas e, por meio de modelos baseados em
inferências, sinaliza que o contribuinte poderá cometer uma fraude no futuro. Para
detectar uma possível fraude, o sistema utiliza três fontes de dados: base de
contribuintes, base de ontologias e base de perfis. Essas bases são construídas com
informações extraídas de diversos sistemas.
A construção do sistema foi feita com a ferramenta JADE (Java Agent
Development Framework) (BELLIFEMINE et al., 2008) que possui bibliotecas para
construção e execução dos agentes, facilitando o desenvolvimento com os padrões
FIPA. A solução também utiliza uma ferramenta de inteligência artificial chamada
JESS, também escrita na linguagem de programação Java, para processamento de
regras de produção representando conhecimento.
Este trabalho faz uso da ferramenta JADE, pois ela fornece os meios para o
desenvolvimento seguindo os padrões FIPA.
Os sistemas de detecção de fraudes estão sendo relacionados com os
sistemas de detecção de intrusão (SDI). Leung (2011) afirma que as técnicas
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utilizadas nesse tipo de sistema podem ser reaproveitadas, pois os dois sistemas
tem o mesmo objetivo: detectar atividades indesejadas.
Encontra-se no trabalho de Wegner (2012) um conceito parecido. Em seu
trabalho ele utiliza um SMA para detectar comportamentos ilícitos provenientes de
sistemas maliciosos espalhados pelos computadores ao redor do mundo. Ele
identifica que esses sistemas são inteligentes e tem o comportamento de SMA, pois
atuam de forma cooperativa para um objetivo comum: roubar as propriedades
intelectuais das empresas.
Wegner (2012) criou um sistema com 7 tipos diferentes de agentes
especializados para analisarem as informações que trafegam na rede e gerarem
alertas quando algum comportamento se desviar do padrão esperado. O
gerenciamento da comunicação entre os agentes foi feito por meio da utilização de
um sistema gerenciador de mensagens chamado RabbitMQ. Esse sistema
implementa o protocolo de comunicação AMQP (Advanced Message Queuing
Protocol). Segundo o autor, o grande benefício da utilização desse protocolo é a
interoperabilidade das mensagens independente da linguagem de implementação
utilizada na construção dos agentes.
Diferentemente do trabalho de Wegner (2012), a troca de mensagens será
realizada por uma ferramenta chamada Hazelcast (2014) e não pela RabbitMQ.
Essa ferramenta utiliza o conceito de filas e tópicos e também proporciona uma
interoperabilidade na comunicação para que o agente Ambiente possa receber
informações de outros sistemas e enviar para outros agentes.
No trabalho de Alberto e Domingues (2002), um SMA foi utilizado

para

controle de tráfego de trens. O sistema proposto pelos autores analisa a viabilidade
desse paradigma, a fim de evitar colisões entre trens que viajam em sentidos
opostos em uma linha simples. Os agentes dispostos em uma rede se comunicam
para definirem a ação adequada para o trem: parar ou continuar, de acordo com sua
prioridade.
Em Vieira (2009), o processamento de imagens digitais para estimar a
cobertura de chapas metálicas submetidas à conformação por Jateamento de
Granalhas foi feito por um SMA. Os agentes analisam as imagens capturadas e
fazem um refinamento ou uma reconstrução das imagens. Para isso, os agentes
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utilizam um algoritmo baseado no classificador K-médias. O autor desenvolveu um
protótipo utilizando a ferramenta JADE e a ferramenta Jadex como mecanismo de
raciocínio dos agentes. Esse mecanismo é fundamentado na arquitetura BDI (Belief,
Desire and Intention) e é escrito na linguagem de programação Java. Na arquitetura
BDI, as crenças são formadas pelos fatos acontecidos no ambiente. O desejo ou
objetivo são explicitamente descritos e são ativados por meio de um mecanismo que
faz uma avaliação no estado atual das crenças. As intenções são as ativações dos
desejos realizadas por planos. O resultado dessa proposta foi uma melhora no
processo de estimação anterior em até 50%
Esses trabalhos mostram que um SMA pode ser utilizado para resolução de
problemas complexos, assim como na detecção de fraudes, pois a característica de
distribuição de tarefas para resolução de problemas faz com que os agentes
consigam resolver grandes problemas de maneira cooperativa.

2.7 Conclusão
Este capítulo descreveu os conceitos fundamentais sobre programas de
fidelização, detecção de fraudes e sistemas multiagentes. Também foram
apresentados trabalhos que mostram a aplicabilidade do paradigma SMA em
diferentes áreas.
O ponto comum dos trabalhos apresentados sobre SMA é a distribuição de
tarefas entre os diversos agentes e até mesmo entre os diversos subsistemas
multiagentes. Também foi possível notar que um SMA é uma boa opção quando se
precisa adaptar novas regras em um sistema. Para detecção de fraudes, na qual
novos métodos são criados pelos fraudadores com o passar do tempo, essa
característica se torna um ponto positivo.
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3 ESPECIFICAÇÃO DO PROTÓTIPO
3.1 Introdução
As etapas e os requisitos para o desenvolvimento do trabalho são descritos
nas seções a seguir. Esses detalhes ajudam na compreensão e na justificativa da
construção do protótipo.

3.2 Contexto da Pesquisa
Para estudo e elaboração dos requisitos do protótipo, alguns sistemas foram
utilizados como fonte de informações. Esses sistemas pertencem a uma empresa
especializada em programas de fidelização que gerencia os programas de diversos
clientes. Esse gerenciamento é feito por meio de 3 diferentes sistemas listados no
Quadro 3.

Quadro 3 – Sistemas utilizados para gerenciamento dos programas de fidelização

Tipo de informação

Sistema Responsável

Informações Cadastrais

Loyalty Engine

Gerenciamento de Pontos

Loyalty Engine

Resgate de Prêmios

Plataforma de Resgate

Atendimento ao Participante

Customer Care

Fonte: Elaborado pelo autor

As principais funcionalidades de cada sistema utilizado estão documentadas
no Apêndice.

3.3 Requisitos
Com

base

nas

informações

obtidas

dos

sistemas

utilizados

para

gerenciamento de um programa de fidelização, alguns requisitos funcionais foram
criados para alcançar os objetivos na construção do protótipo. Esses requisitos
estão listados no Quadro 4. Não foram definidos requisitos não funcionais, pois o
objetivo da construção do protótipo está relacionado a detecção de comportamentos
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suspeitos com base em agentes inteligentes em um ambiente independente. Não
foram definidos requisitos não funcionais, pois o objetivo da construção do protótipo
está relacionado a detecção de comportamentos suspeitos com base em agentes
inteligentes em um ambiente independente. Sendo assim, não é o foco de análise
requisitos como tempo de resposta, quantidade de requisições por segundo.

Quadro 4 – Requisitos do protótipo

Requisito Nome do Requisito

Descrição do Requisito

1

Receber dados de
novos participantes

Receber os dados de novos participantes
cadastrados no sistema LE e, com isso, criar
um perfil para cada participante caso ainda não
exista.

2

Receber dados de
Receber os dados de atualização cadastral de
atualização cadastral um participante e registrar essa atualização no
perfil existente no sistema.

3

Receber dados de
acúmulo de pontos

Receber os dados de acúmulo de um
participante. Esses dados informam a moeda
utilizada para o acúmulo, o local onde esse
acúmulo aconteceu e também o parceiro que
emitiu os valores acumulados.

4

Receber dados de
resgate de prêmios

Receber os dados de resgate dos prêmios por
um participante.

5

Armazenar Histórico
de Ações

Armazenar de acordo com suas características
o histórico de toda informação que chega no
sistema.

6

Determinar um
Escore

Identificar cada evento de alteração cadastral
ou movimentação financeira. Esta identificação
deve ser realizada por um agente especializado.
O resultado dessa análise deve ser um escore
calculado pelas regras de negócio.

7

Configurar Alertas

Armazenar configurações com os limites de
escore aceitáveis para cada tipo de transação.

8

Gerar Alertas

Receber as informações do escore calculado
para cada transação e criar alertas para cada
escore que ultrapasse os limites configurados.

Fonte: Elaborado pelo autor

Com base nos requisitos criados, a Figura 9 apresenta um diagrama de casos
de uso para o protótipo.
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Figura 9 – Diagrama de Casos de Uso para o Protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor

A execução de uma regra de validação resulta em um valor numérico. A
somatória desses valores é chamada de escore. Para que o sistema possa calcular
corretamente esse escore é necessário que essas regras sejam validadas e
analisadas de acordo com as características do programa de fidelização. Essa
análise deve levar em conta o comportamento dos participantes para que as regras
não gerem escores indevidos. Para validação do protótipo, foram definidas algumas
regras e seus respectivos escores que estão documentadas no Quadro 5.
Para que exista uma flexibilidade em relação a configuração dos valores
gerados pelas execuções das regras a tabela de escore fica armazenada no
ambiente. Assim sendo, uma alteração do escore calculado por cada regra fica em
um único lugar e não em cada regra. Esse tipo de abordagem favorece para que o
valor de escore de uma regra possa ser alterado em tempo de execução, sem a
necessidade de gerar uma nova versão de um agente ou de uma nova instalação.
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Quadro 5 – Regras para detecção de comportamento suspeito

Nome

Tipo

Escore Descrição da Regra

R01

Acúmulo

200

Mais de um acúmulo com o mesmo valor no
mesmo dia

R02

Acúmulo

300

Acúmulos diários por dias seguidos

R03

Acúmulo

400

Acúmulo de um valor alto em uma única vez

R04

Resgate

500

Resgate com mudança de endereço de entrega
recente

R05

Resgate

600

Resgates em dias seguidos

R06

Cadastral 200

Mudança de endereço

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao executar todas as regras possíveis para uma transação, o sistema decide
se vai gerar um alerta para um comportamento suspeito ou não. Para isso, o valor
total de um escore é analisado com base em uma tabela de alertas, que define se
será emitido um alerta e qual tipo do alerta será emitido. O Quadro 6 demonstra os
tipos de alertas definidos para esse protótipo.

Quadro 6 – Definição dos limites de alertas

Pontuação

Nível do Alerta

600

Crítico

500

Alto

400

Médio

300

Baixo

200

Informativo
Fonte: Elaborado pelo autor

Com base na análise dos requisitos e dos tipos de agentes identificados,
torna-se necessária a utilização da metodologia Gaia para traduzir os requisitos em
modelos orientados a agentes que facilitarão o entendimento e a codificação do
protótipo.
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3.4 Modelo de Papéis
Por meio do levantamento dos requisitos foram identificados 4 papéis que são
modelados pela metodologia Gaia: Ambiente, Coordenador, Especialista e Serviço.
O Ambiente é a porta de entrada para as transações oriundas de outros
sistemas e também é a fonte de configuração estrutural e de definições de regras
gerais do negócio. Seu papel pode ser visto modelado no Quadro 7 (Observar que,
de acordo com a metodologia Gaia, o sobrescrito ω denota que o evento ocorre
infinitas vezes enquanto o sobrescrito * denota que o evento ocorre 0 ou mais
vezes).

Quadro 7 – Modelo do papel Ambiente

Papel Ambiente
Descrição Esse papel é responsável por controlar o ambiente com todas
as configurações nele contidas e também serve como um
monitor de eventos.
Protocolos Receber Novos Eventos
Fornecer Tabela de Escore e Alertas
Fornecer Mapa Estrutural
Atividades Iniciar Ambiente
Replicar Informações
Permissões Receber e Replicar Eventos
Ler Tabela de Escore e Alertas
Ler Mapa Estrutural
Responsabilidades
Ciclo de Vida ATIVO = Iniciar Ambiente. (Replicar Informações)*
EM_EXECUÇÃO
Informações)ω

=

(Receber

Novos

Eventos.

Replicar

GERENCIAMENTO_ESTRUTURAL = (Fornecer Mapa
Estrutural)*
GERENCIAMENTO_ESCORE = (Fornecer Tabela de Escore)*
GERENCIAMENTO_ALERTAS = (Fornecer Tabela de Alertas)*
Segurança O serviço de memória compartilhada foi iniciado.
Fonte: Elaborado pelo autor
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A primeira atividade do agente é iniciar o ambiente que irá procurar por outra
instância de ambiente para que as informações possam ser replicadas. Uma vez
configurado, o ambiente se torna apto a receber novos eventos para serem
analisados pelo protótipo.
O papel Coordenador tem seu modelo descrito no Quadro 8. Por meio de
uma conexão com o Ambiente o Coordenador é capaz de perceber as novas
informações que chegam e também consegue recuperar as configurações do
protótipo.

Quadro 8 – Modelo do papel Coordenador

Papel Coordenador
Descrição Esse papel é responsável pelo roteamento dos eventos
recebidos no ambiente e também por manter as instâncias
dos agentes de acordo com a especificação do mapa
estrutural do protótipo.
Protocolos Validar Mapa Estrutural
Rotear Evento
Atividades Descobrir destino do evento
Replicar Agente
Destruir Agente
Permissões Ler e enviar eventos
Ler mapa estrutural
Replicar e destruir agentes
Responsabilidades
Ciclo de Vida EM_EXECUÇÃO = (Roteador | Coordenador) ω
ROTEADOR = (Descobrir destino do evento. Rotear Evento)
COORDENADOR = (Validar Mapa Estrutural. (Replicar
Agente* | Destruir Agente*))
Segurança O ambiente está em execução
Fonte: Elaborado pelo autor

Para desempenhar as atividades de coordenação no sistema, os comandos
para replicar ou destruir um agente em um determinado recipiente são enviados
diretamente pelo mecanismo de troca de mensagens do protótipo. As demais
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informações percebidas pelo Coordenador são enviadas para os agentes
Especialistas.

Quadro 9 – Modelo do papel Especialista

Papel Especialista
Descrição Este papel é responsável por analisar uma transação e
pontuá-la de acordo com a tabela de escore contida no
ambiente.
Protocolos Analisar Evento
Consultar Tabela de Escore
Consultar Tabela de Alertas
Consultar Histórico
Atividades Validar Transação
Pontuar Transação
Salvar Pontuação
Gerar Alerta
Permissões Ler Eventos;
Ler Tabela de Escore;
Ler Tabela de Alertas;
Ler Histórico
Salvar pontuação
Criar Alertas;
Responsabilidades
Ciclo de Vida EM_EXECUCAO = (Analisar Evento. Validar Transação.
Calcular Escore) ω
CALCULAR_ESCORE = ([Consultar Histórico]* Consultar
Tabela de Escore. Pontuar Transação. Salvar
Pontuação. [Emitir Alerta])
EMITIR_ALERTA = (Consultar Tabela de Alertas. [Gerar
Alerta])
Segurança A comunicação com o ambiente está funcionando.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Os agentes Especialistas são estimulados exclusivamente pelos agentes
Coordenadores. Sua principal atividade é analisar a transação que chega e, de
acordo com suas regras, gerar um escore. O Quadro 9 descreve o papel de um
agente Especialista.
Um agente do tipo Especialista precisa acessar informações históricas para
enriquecer a análise de uma transação em questão. Esse conjunto de atividades são
realizados por agentes de Serviço.
Um agente de Serviço desempenha um papel que facilita e padroniza o
acesso a informações armazenadas no protótipo. Essa padronização faz com que o
sistema não tenha funcionalidades duplicadas em diversos pontos. O papel Serviço
está modelado e descrito no Quadro 10.

Quadro 10 – Modelo do papel Serviço

Papel Serviço
Descrição Este papel é responsável por fornecer informações históricas
referentes aos resgastes efetuados por um participante.
Protocolos Pesquisar Histórico
Atividades Consultar Dados Histórico
Permissões Ler Histórico de Resgates;
Responsabilidades
Ciclo de Vida CONSULTAR_HISTORICO = (Receber Solicitação.
Consultar Dados Histórico. Responder Solicitação) ω
Segurança A comunicação com o ambiente está funcionando.
Fonte: Elaborado pelo autor

3.5 Modelo de Interação

Com a análise dos relacionamentos entre os papéis surgem os Modelos de
Interações que demonstram a ligação entre eles. Esse modelo não se preocupa com
a sequência exata de troca de mensagens entre os papéis e sim com a natureza e o
propósito da interação (WOOLDRIDGE; JENNINGS; KINNY, 2000).
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Para os papéis identificados, os Quadros 11-15 mostram os modelos de
interações com os protocolos que dão origem a diversas trocas de mensagens no
sistema.

Quadro 11 – Modelo de Interação do protocolo Receber Novos Eventos

Receber Novos Eventos
Ambiente

Coordenador

Publica evento
Coordenador

na

fila

de

trabalho

Evento
do

Evento

Rotear Evento
Coordenador

Especialista

Envia o evento para o agente Especialista para
que ele possa analisar a transação de acordo
com suas regras.

Evento
Evento

Analisar Evento
Especialista

Especialista

Valida a transação de acordo com as regras
configuradas
Fonte: Elaborado pelo autor

Evento
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Quadro 12 – Modelo de Interação do protocolo Consultar Tabela de Escore

Consultar Tabela de Escore
Especialista

Ambiente

Solicita ao ambiente a Tabela de Escore Requisição da Tabela de Escore
atualizada

Fornecer Tabela de Escore
Ambiente

Especialista

Realiza uma consulta e retorna a tabela de
escore atualizada

Requisição da Tabela de Escore
Tabela de Escore

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 13 – Modelo de Interação do protocolo Consultar Tabela de Alertas

Consultar Tabela de Alertas
Especialista

Ambiente

Solicita ao ambiente a Tabela de Alertas Requisição da Tabela de Alertas
atualizada

Fornecer Tabela de Alertas
Ambiente

Especialista

Realiza uma consulta e retorna a tabela de
alertas atualizada
Fonte: Elaborado pelo autor

Requisição da Tabela de Alertas
Tabela de Alertas
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Quadro 14 – Modelo de Interação do protocolo Consultar Histórico

Consultar Histórico
Especialista

Serviço

Identifica o tipo de histórico a ser solicitado ao
agente de Serviço.

Tipo de Histórico

Pesquisar Histórico
Especialista

Serviço

Realiza uma consulta na base de dados e
retorna as informações históricas encontradas

Tipo de Histórico
Dados Históricos

Fonte: Elaborado pelo autor

Quadro 15 – Modelo de Interação do protocolo Fornecer Mapa Estrutural

Fornecer Mapa Estrutural
Ambiente

Coordenador

Envia ao Coordenador o Mapa Estrutural
atualizado

Mapa Estrutural

Validar Mapa Estrutural
Coordenador

Coordenador

Mapa Estrutural

Aplica o estado atual do mapa estrutural na
plataforma de agentes podendo criar ou
destruir agentes de acordo com as
configurações contidas no mapa
Fonte: Elaborado pelo autor

Após a construção do Modelo de Interações, é necessário validar o Modelo de
Papéis para que ele contemple todos os protocolos e atividades necessárias para
que os agentes possam se comunicar adequadamente.
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A fase de análise termina com a elaboração do Modelo de Papéis completo e
com o Modelo de Interações bem definido. A próxima fase, a de projeto, inicia-se
com a criação do Modelo de Agentes.

3.6 Modelo de Agentes

O Modelo de Agentes é utilizado para identificar as instâncias dos agentes
que realizarão os papéis definidos no Modelo de Papéis, bem como a cardinalidade
dessa relação. A Figura 10 representa o Modelo de Agentes definido para este
trabalho.
No modelo nota-se que os papéis Especialista e Serviço são desempenhados
pelo mesmo agente, essa decisão foi tomada devido ao alto grau de dependência
entre os papéis.

Figura 10 – Modelo de Agentes

Fonte: Elaborado pelo autor

3.7 Modelo de Serviços
Ainda na fase de projeto, o modelo de serviços define todos os serviços
realizados pelos papéis de cada agente, mas esse modelo não determina como um
serviço deverá ser implementado. A metodologia Gaia define que nem todos os
serviços estão disponíveis para outros agentes que compõem o SMA, mas trata-se
de um bloco de atividades que devem ser desempenhadas pelo agente. Essas
atividades são documentadas com todas as entradas, saídas, pré-condições e póscondições. O Modelo de Serviços deste trabalho está documentado no Quadro 16.

46
Quadro 16 – Modelo de Serviços
Serviço
Iniciar
ambiente
Obter tabela
de escore
Obter tabela
de alertas
Obter mapa
estrutural
Obter histórico
Escutar novos
eventos
Replicar
agente
Destruir
agente
Rotear evento
Validar
transação
Pontuar
transação
Salvar evento
pontuado
Gerar alerta

Entradas

Saídas

Pré-Condições

Pós-Condições
ambiente = verdadeiro

tipoHistorico,
tipoConsulta

listaConfiguracao
Escore
listaConfiguracao
Alertas
listaMapaEstrutur
al

ambiente em
execução
ambiente em
execução
ambiente em
execução

listaConfiguracaoEscore
<> nulo
listaConfiguracaoAlertas
<> nulo
listaMapaEstrutural <>
nulo

listaHistorico

verdadeiro

verdadeiro

ambiente em
execução

verdadeiro

recipiente <> nulo

agente replicado

recipiente <> nulo

agente destruído

evento
nomeAgente,
recipiente
nomeAgente,
recipiente
evento

evento

ambiente em
execução

evento roteado

evento

evento

evento <> nulo

evento válido

evento

evento

evento válido

evento pontuado

evento pontuado

evento salvo

pontuação >
valorMinimoAlerta

alerta emitido

evento
eventoPontuado

alerta

Fonte: Elaborado pelo autor

3.8 Modelo de Conhecimento
A última etapa da fase de projetos da metodologia Gaia é a elaboração do
Modelo de Conhecimento. Esse modelo indica a ligação existente entre os tipos de
agentes identificados nas etapas anteriores.
O modelo de conhecimento, ilustrado pela Figura 11, não indica como ou
quando a troca de mensagens é realizada pelos agentes: ele documenta apenas
que existe uma ligação entre eles. O propósito desse modelo, segundo os próprios
autores da metodologia Gaia, é a identificação de possíveis gargalos de
comunicação.
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Figura 11 – Modelo de Conhecimento

Fonte: Elaborado pelo autor

Com os requisitos definidos e o projeto de agentes modelado, é necessário
detalhar os agentes, o ambiente e todas as funcionalidades que ele disponibiliza
para o SMA. O agente Ambiente, assim como os outros agentes, é construído com
base na ferramenta de desenvolvimento JADE construída na linguagem de
programação Java. Com essa ferramenta de desenvolvimento é possível
proporcionar um mecanismo para execução, observação e atuação dos agentes de
maneira facilitada, seguindo os padrões FIPA.
Na ferramenta JADE um conjunto de recipientes (servidores) são chamados
de plataforma. Necessariamente uma plataforma contém dois agentes que
controlam o ciclo de vida de todos os outros agentes e disponibiliza acesso às
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informações de maneira padronizada. O primeiro agente é chamado de AMS (Agent
Management System) e o segundo é chamado de DF (Directory Facilitator).
Uma plataforma criada com a ferramenta JADE oferece meios de
comunicação entre os agentes dos diversos recipientes. Essa comunicação é feita
por meio de trocas de mensagens e o processamento dessas mensagens é feito de
maneira assíncrona pelos agentes, mas a porta de entrada de novos dados no SMA
é o próprio ambiente.
Neste protótipo, o ambiente considera que a memória compartilhada seja
distribuída entre os diversos recipientes da ferramenta JADE. Essa funcionalidade
permite que os agentes também possam ser distribuídos fisicamente entre os
diferentes recipientes. Portanto, o ambiente deve ser capaz de manter a sincronia
dos dados armazenados em todos os recipientes.
Quando uma informação é inserida no ambiente, em qualquer recipiente, ela
deve ser distribuída para os outros recipientes da plataforma. Para facilitar o
desenvolvimento dessa distribuição de dados, o protótipo utiliza uma ferramenta
chamada Hazelcast (2014). Essa ferramenta é construída com a linguagem de
programação Java e garante uma distribuição de dados segura e de maneira
simplificada. Desta maneira, os agentes podem ser replicados ou movidos para
outros recipientes da plataforma que, mesmo assim, continuarão tendo acesso às
informações do ambiente como visto na Figura 12.
Algumas características da plataforma tais como a tabela de escore das
regras, a configuração dos alertas e também um mapa estrutural de execução dos
agentes ficam armazenadas no ambiente. Esse mapa estrutural é utilizado para que
a quantidade de agentes e os recipientes onde eles devem existir sejam controlados.
Esse controle tem a capacidade de replicar ou destruir uma instância de um agente
em um determinado recipiente.
Para que os agentes possam interagir com o ambiente, o protótipo conta com
uma interface de acesso ao ambiente (a ser implementada como uma classe da
Orientação a Objetos). Essa interface funciona como um cliente para o ambiente.
Por meio dessa interface os agentes podem recuperar informações e também alterar
as condições do ambiente diretamente de suas instâncias, sem que essa

49

comunicação seja feita pelo mecanismo de troca de mensagens assíncronas
disponibilizadas pela JADE.

Figura 12 – Distribuição do ambiente

Fonte: Elaborado pelo autor

Toda informação inserida no ambiente é percebida pelo Agente Coordenador
que analisa e identifica um possível destino para ela, podendo ser um agente
existente na plataforma.
O gerenciamento das instâncias de outros agentes nos devidos recipientes
também é realizado pelo Agente Coordenador, visto que um agente pode existir em
mais de um recipiente ao mesmo tempo. Esse controle é feito com base no mapa
estrutural contido no ambiente. Quando esse mapa sofre algum tipo de alteração, o
agente responsável por esse gerenciamento valida a estrutura da plataforma e atua
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sobre ela. Essa atuação pode ser feita por meio da criação de uma réplica de um
agente existente ou então a destruição de um agente em execução.
A análise das informações identificadas e roteadas pelo Agente Coordenador
é realizada por um Agente Especialista. É no Agente Especialista que ficam
definidas as regras para identificação de comportamentos dos participantes no
programa de fidelização. Os agentes especialistas também armazenam os
resultados gerados em uma base de dados para montar um histórico de todos os
eventos que chegam no ambiente.
Para que um agente especialista possa fazer a validação de todas as regras,
ele precisa consultar informações do perfil de um participante, por exemplo, a
quantidade de resgates de prêmios realizados no último mês. A Figura 13 ilustra a
disposição dos agentes na plataforma do protótipo.

Figura 13 – Modelo conceitual do protótipo

Fonte: Elaborado pelo autor
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3.9 Conclusão
Com base na revisão bibliográfica e nos sistemas existentes para o
gerenciamento de um programa de fidelidade, os requisitos do protótipo foram
estabelecidos. Esta seção também detalhou o papel de cada agente no SMA, a
interação entre cada um deles e com o ambiente, que foi definido de maneira
independente dos agentes. O detalhamento do ambiente demonstrou que ele não é
apenas um provedor de facilidades para comunicações entre os agentes, mas sim
uma entidade independente e com funcionalidades que garantem a possiblidade da
distribuição dos agentes.
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4 IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO
4.1 Introdução
Nesta seção é apresentada a implementação do protótipo tendo como base
as especificações do capítulo anterior. Algumas ferramentas para apoio a
construção do protótipo foram utilizadas:
1. Linguagem de programação Java versão 1.7.
2. JADE (Java Agent Development Framework) versão 4.3.3.
3. Ferramenta para distribuição de dados Hazelcast versão 3.4.1.
O protótipo é chamado de MASFraud e está disponível publicamente na
internet https://github.com/mauriciorodrigues/masfraud. Desta maneira é possível
obter o código fonte e alterar ou reproduzir o experimento em qualquer ambiente,
haja vista que a linguagem de programação Java é portátil e consegue ser
executada em diferentes sistemas operacionais existentes.
Para a execução do protótipo, foi utilizado um laptop Macbook Pro com
processador Intel Core 2 Duo de 2,4 GHz, 4 GB de RAM e sistema operacional Mac
OS X versão 10.7.5 e também um laptop Dell com processador Intel Core i7 de 2,0
GHz, 8 GB de RAM e sistema operacional Windows 8.
A IDE escolhida para a codificação foi o Eclipse, uma ferramenta de código
livre, bastante utilizada no mercado e de conhecimento do autor do projeto.

4.2 Agente Ambiente
A construção do agente Ambiente, assim como os outros agentes, utiliza
Orientação a Objetos, tendo em vista que o protótipo faz uso da ferramenta JADE e
da linguagem de programação Java para apoio à implementação e execução dos
agentes de uma maneira padronizada e controlada. Para isso, a ferramenta JADE
disponibiliza uma biblioteca de classes que devem ser utilizadas para que os
agentes consigam ser executados e gerenciados; também disponibiliza uma
interface gráfica para visualizar os agentes que estão em execução.
Para implementar o agente Ambiente foi necessário estender a classe
jade.core.Agent e seus método. Desta maneira o ciclo de vida de um agente fica
sendo gerenciado pela JADE e a implementação se preocupa apenas com a lógica a
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ser elaborada para o funcionamento do SMA. O ciclo de vida de um agente pode ser
visto na Figura 14.

Figura 14 – Ciclo de Vida de um Agente

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de JADE (2008)

O agente Ambiente, como visto nas especificações do capítulo anterior, é
capaz de armazenar e distribuir configurações e dados que chegam no SMA. Essas
funcionalidades são suportadas pela ferramenta Hazelcast que é executada de
maneira embarcada no agente.
A classe EnvironmentAgent define o método setup do agente. É neste
momento que a ferramenta Hazelcast é iniciada. Quando isso acontece, a
ferramenta procura outras instâncias que estejam sendo executadas na mesma rede
para replicar ou recuperar dados, fazendo a sincronia das informações. A Figura 15
mostra um diagrama de classes referente ao agente Ambiente.
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A única maneira de enviar dados para o protótipo processar é por meio do
agente Ambiente, visto que ele gerencia o controle e a distribuição das informações.
Uma vez iniciado é possível se conectar no agente para inserir novos dados ou
acessar algum dado armazenado.

Figura 15 – Diagrama de Classes do Agente Ambiente

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de JADE

Os dados inseridos no SMA são então encapsulados por meio de uma classe
denominada BaseEvent e são armazenados em uma fila de trabalho que é
monitorada pelo agente Coordenador. Os possíveis tipos de dados suportados pelo
protótipo estão configurados em um objeto do tipo enum chamado MessageType.
Diferentemente das informações que são inseridas no ambiente para serem
validadas pelo SMA, a comunicação para troca de dados realizada pelos agentes é
feita pelo mecanismo assíncrono da ferramenta JADE. Esse mecanismo utiliza como
padrão a troca de mensagens ACL.
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O conteúdo das mensagens ACL é o próprio objeto BaseEvent. Para evitar
que haja algum problema de serialização no mecanismo da ferramenta JADE, o
objeto é convertido para String, que é um objeto padrão da linguagem Java,
utilizando o formato JSON (JavaScript Object Notation) como visto no Quadro 17.

Quadro 17 – Criação de uma mensagem ACL
//Enviar mensagem para o agente especialista accrual
message = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM);
message.setContent(new Gson().toJson(eventMessage));

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao converter o objeto para o formato JSON, os agentes que recebem as
mensagens ACL conseguem remontar o objeto BaseEvent sem que haja perda em
sua estrutura, o Quadro 18 mostra um exemplo desse mecanismo.

Quadro 18 – Tradução de uma mensagem ACL
//Receber uma mensagem ACL e converter para um objeto BaseEvent
BaseEvent simpleMessage = new Gson().fromJson(message.getContent(),
BaseEvent.class);

Fonte: Elaborado pelo autor

4.3 Agente Coordenador
O papel Coordenador é implementado pela classe CoordinatorAgent e suas
configurações são iniciadas por meio de seu método setup. Neste momento a
conexão com o agente Ambiente e com o mecanismo Hazelcast é feita. O agente é
responsável por perceber novas informações inseridas no ambiente e direcioná-las
ao agente responsável. As informações são agrupadas em dois tipos: alterações
estruturais ou eventos transacionais.
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Para estar ciente de todas as informações que chegam no ambiente, o agente
Coordenador possui dois sensores conectados ao ambiente que são implementados
pelas classes: IncomingEventSensor e StructuralMapSensor.

Figura 16 – Diagrama de Classes do Agente Coordenador

Fonte: Elaborado pelo autor
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StructuralMapSensor realiza o controle do número de instâncias e a localização de
cada agente no SMA. A Figura 16 mostra o diagrama de classes do agente
Coordenador.
Como dito anteriormente, o SMA pode estar disposto em mais de um
recipiente (servidor), inclusive o próprio agente Coordenador pode estar disposto em
mais de um lugar. Essa funcionalidade de replicação de agentes é suportada pela
JADE e é implementada em uma classe abstrata BaseAgent. A Figura 17 demonstra
a replicação de um agente para outro servidor da ferramenta JADE.

Figura 17 – Diagrama de Sequência de Réplica de Agentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Os eventos transacionais são informações que são tratadas por agentes
especialistas de acordo com a regra de cada um deles. A categorização desse tipo
de informação é realizada pela classe EventType e pode ser do tipo cadastral
(alterações ou novos dados de um participante), acúmulo de pontos ou resgate de
pontos.
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Para que o agente Coordenador envie corretamente a nova informação para
um agente específico, ele abre a mensagem para validar o valor do objeto
EventType e assim decide para qual agente especialista ele deve enviar aqueles
dados. Esse roteamento é realizado pela classe IncomingEventSensor.

4.4 Agentes Especialistas
Os agentes que desempenham os papéis Especialista e Serviço são de fato
os que realizam a validação dos eventos transacionais e indicam o escore gerado
em cada regra executada. Eles estão implementados nas seguintes classes:
SpecialistAccrualAgent, SpecialistProfileAgent e SpecialistRedemptionAgent. Estas
classes estão representadas no diagrama de classes mostrado na Figura 18.
Quando um agente Especialista é iniciado ele também realiza uma conexão
com o ambiente. Isso é necessário pois os dados manipulados pelos agentes são
armazenados em uma área no ambiente para que fiquem disponíveis para acesso a
partir de qualquer recipiente do SMA, garantindo a possibilidade de distribuição
física dos agentes. Isso faz com que seja possível executar o mesmo agente em
recipientes diferentes e dividir o processamento entre eles.
A possibilidade de armazenar dados no ambiente possibilita a recuperação de
dados históricos e auxilia na validação de regras que necessitem confrontar dados
guardados em outras validações, como por exemplo saber se o participante mudou
o endereço de entrega antes de efetuar um resgate.
Cada agente Especialista possui uma área específica no ambiente para
armazenamento de dados históricos, essas áreas são chamadas de coleções e
estão definidas no objeto do tipo enum denominado CollectionConfig.
Quando as validações são executadas para um determinado evento
transacional e o SMA identifica que é necessário gerar um alerta, esse alerta
também é armazenado no ambiente em uma coleção específica chamada AlertLog.
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Figura 18 – Diagrama de Classes dos Agentes Especialistas

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5 Configuração do Protótipo
Após a implementação, os testes do protótipo foram executados em
diferentes configurações. A massa de testes criada para a validação dos requisitos
do protótipo foi utilizada em todos os cenários de configurações. Desta maneira foi
possível comparar de forma segura e coesa os resultados gerados em todos as
execuções. Para validar todos os requisitos do protótipo, foram criados diferentes
cenários como visto no Quadro 19.
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Quadro 19 – Configurações de Cenários de Testes do Protótipo

Cenário Característica
A

Agentes sendo executados em um único recipiente.

B

Agentes sendo executados em um recipiente e sendo replicados para um
segundo recipiente em um mesmo servidor.

C

Agentes sendo executados em um recipiente e sendo replicados para
outro recipiente em outro servidor.
Fonte: Elaborado pelo autor

O primeiro cenário, chamado de cenário A, foi configurado em um único
servidor (recipiente) onde os agentes e o ambiente também estavam dispostos em
uma mesma máquina virtual Java como visto na Figura 19. Este cenário permite
que os agentes executem suas validações para os dados que chegam ao ambiente
sem que haja a utilização do mecanismo de distribuição da memória compartilhada,
pois estão dispostos em uma mesma máquina virtual Java.

Figura 19 – Configuração do Cenário de Testes A

Fonte: Elaborado pelo autor
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Como um dos objetivos do protótipo é garantir a distribuição da memória
compartilhada dos agentes, o cenário B foi configurado conforme a Figura 20. Este
cenário permite que os dados da memória compartilhada dos agentes possam ser
distribuídos para outros agentes que estão sendo executados em outro recipiente e
em outra máquina virtual Java.

Figura 20 – Configuração do Cenário de Testes B

Fonte: Elaborado pelo autor

Para evidenciar a possibilidade de distribuição física dos agentes, o cenário C
foi configurado com uma instalação do protótipo em dois servidores diferentes em
uma mesma rede como visto na Figura 21. Neste cenário as informações são
distribuídas pelo agente Ambiente por meio da rede para os outros recipientes da
ferramenta JADE acessíveis na rede.
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Figura 21 – Configuração do Cenário de Testes C

Fonte: Elaborado pelo autor

Após definidos os cenários de testes assim como suas respectivas
configurações, a ferramenta JADE foi configurada juntamente com os agentes do
protótipo e os cenários foram executados. Os detalhes das execuções são descritos
a seguir.

4.6 Experimento
Para a execução dos testes em cada cenário proposto, foi necessária a
criação de uma massa de dados. Essa massa de dados contém informações
cadastrais e transacionais de cada participante. Desta maneira, foi possível
estabelecer o resultado esperado, com base nas regras definidas, e compará-lo em
todas as execuções realizadas. A massa de dados elaborada foi transformada em
arquivos que seguem os padrões estabelecidos no Apêndice. Um resumo de todas
as transações realizadas pode ser visto na Figura 22.
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Figura 22 – Resumo da Massa de Testes

Fonte: Elaborado pelo autor

Para o início das execuções dos testes, a ferramenta JADE foi configurada
para reconhecer os agentes codificados. Para isso, os agentes foram empacotados
no formato JAR (Java Archive), padrão da linguagem Java, e configurados no
classpath da principal classe da JADE denominada jade.Boot. Essa classe é
responsável por iniciar a plataforma e, se configurado, iniciar o modo gráfico da
ferramenta que permite visualizar e gerenciar os agentes instalados.
Ao ser iniciada em modo gráfico, a ferramenta JADE apresenta os recipientes
disponíveis e os agentes instalados em cada um deles. Como padrão da plataforma,
três agentes são inicializados automaticamente: AMS (Agent Management System),
DF (Directory Facilitator) e RMA (Remote Monitoring Agent). Esses agentes são
utilizados

para

gerenciamento

de

outros

agentes,

controle

dos

serviços
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disponibilizados por cada um deles e pela monitoração. A Figura 23 ilustra o
funcionamento da plataforma em modo gráfico com os agentes essenciais para seu
funcionamento.

Figura 23 – Ferramenta JADE em Modo Gráfico

Fonte: Elaborado pelo autor

Com a instalação dos agentes realizada, a plataforma ao ser iniciada passa a
controlar o ciclo de vida de cada um deles por meio do agente AMS. Na inicialização
de cada agente, um cadastro com os serviços oferecidos por cada um deles é
realizado no agente DF que disponibiliza uma lista dos serviços disponíveis na
plataforma. A Figura 24 mostra a ferramenta JADE em execução e os agentes do
protótipo instalados no principal recipiente, representando a configuração do cenário
A.
Para este cenário observa-se a utilização apenas de um recipiente principal
da plataforma, ou seja, um único servidor e uma única máquina virtual Java.
Portanto não houve necessidade de distribuir os dados armazenados no agente
Ambiente.
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Figura 24 – Disposição dos agentes para execução do Cenário A

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma vez iniciado o protótipo, o agente Ambiente foi capaz de receber as
informações a serem processadas por meio de uma fila de trabalho configurada na
ferramenta Hazelcast. Uma classe Java realizou a leitura dos arquivos em formato
texto criados como massa de testes e se conectou ao agente Ambiente para enviar
todas as informações. Cada transação do arquivo de entrada foi processada e as
transações que foram identificadas como sendo anormais pelas regras configuradas
no sistema gerou um alerta com um determinado escore que foi armazenado no
ambiente.
Para recuperar as informações processadas, uma classe Java também foi
codificada. Essa classe se conecta no ambiente e extrai as informações para um
arquivo no formato CSV (Comma-separated values). O resultado da execução do
Cenário A está ilustrado na Figura 25.
Para executar os mesmos testes na configuração proposta para o cenário B,
um novo recipiente da ferramenta JADE precisou ser criado. Para criar, iniciar e
conectar o novo recipiente ao recipiente principal, a mesma classe jade.Boot da
JADE foi executada com a utilização de um parâmetro indicando que um novo
recipiente iria ser criado.

Quando a ferramenta JADE é inicializada no modo
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“recipiente periférico”, os agentes padrões da plataforma: AMS, DF e RMA não são
novamente instalados, pois já estão presentes no recipiente principal. A Figura 26
mostra a ferramenta JADE sendo executada com os agentes do protótipo instalados
e um novo recipiente em execução.

Figura 25 – Arquivo com da execução de testes do Cenário A

Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 26 – Ferramenta JADE com um Novo Recipiente em Execução

Fonte: Elaborado pelo autor

Para que o novo recipiente pudesse ser utilizado, os agentes foram replicados
por meio de uma mensagem estrutural enviada ao agente Ambiente. Essa
mensagem foi validada pelo agente Coordenador que enviou um comando para
cada agente se replicar para o novo recipiente. Como requisito da JADE, não podem
existir agentes com o mesmo nome, portanto a mensagem enviada ao ambiente
para replicar os agentes também informa um nome diferente para cada um deles.
Diferentemente do primeiro cenário proposto, a instalação dos agentes para
realizar os testes do cenário B foi necessária para testar a distribuição dos dados
armazenados pelo agente Ambiente, esses dados servem como memória
compartilhada para os agentes. De maneira a atender esse requisito, os agentes
que estavam instalados em outro recipiente, ou seja, outra máquina virtual Java,
devem acessar as informações contidas no agente Ambiente sem que houvesse
alteração em suas codificações.
Após a réplica dos agentes existentes no recipiente principal para o novo
recipiente criado, a ferramenta gráfica de gerenciamento de agentes proporciona a
visualização desses agentes conforme visto na Figura 27.
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Figura 27 – Disposição dos Agentes para Execução dos Cenário B

Fonte: Elaborado pelo autor

Uma vez instalados os novos agentes, o protótipo ficou pronto para ser
executado novamente. Os mesmos arquivos processados na execução do cenário
anterior foram novamente utilizados como massa de testes e as mesmas classes
auxiliares para entrada e saída de dados do protótipo também foram reaproveitadas.
A nova execução do protótipo, agora para o cenário B, foi realizada e
novamente um arquivo contendo as informações extraídas do resultado do
processamento foi gerado. Essas informações estão ilustradas na Figura 28.
O conteúdo do arquivo de resultados da execução dos testes do cenário B é
idêntico ao arquivo que contém os resultados do cenário A. Como nenhuma linha de
código foi alterada para realizar a execução de outro cenário, os agentes
conseguiram realizar em conjunto as tarefas de processar e analisar cada transação
mesmo estando em máquinas virtuais Java diferentes.
Após a execução dos testes do cenário B, um novo ambiente computacional
foi criado em um novo servidor com características diferentes do primeiro utilizado
para os dois testes anteriores. As principais diferenças são encontradas no sistema
operacional, processador e memória.

69
Figura 28 – Arquivo com Resultado da Execução de Testes do Cenário B

Fonte: Elaborado pelo autor

Para que o protótipo pudesse ser executado em um outro servidor, foi
necessário que a ferramenta JADE estivesse instalada nesse novo ambiente
computacional. O recipiente principal fornece meios para que recipientes periféricos
se conectem nele. Desta maneira, quando um recipiente periférico for executado em
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outro servidor, os parâmetros indicando o host e a porta de conexão referentes ao
recipiente principal devem ser utilizados na inicialização da ferramenta. O Quadro 20
mostra um exemplo de como iniciar um recipiente periférico em outro servidor.

Quadro 20 – Exemplo de Inicialização da Ferramenta JADE em outro Servidor

java -classpath $LOCALCLASSPATH jade.Boot -container –host 192.168.0.14 –
port 1099
Fonte: Elaborado pelo autor

Com as configurações realizadas em dois servidores diferentes, o recipiente
principal e o recipiente periférico foram iniciados e a ferramenta gráfica de
gerenciamento de agentes mostrou um novo recipiente disponível. Similar ao cenário
B, a ferramenta JADE utiliza esse novo recipiente de maneira transparente, não
importando seu local de instalação. A Figura 29 mostra o recipiente periférico
conectado ao recipiente principal.

Figura 29 – Recipiente Periférico JADE em um Novo Servidor

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os passos seguintes foram similares aos realizados no cenário B, ou seja, os
agentes instalados no recipiente principal foram replicados para o recipiente
periférico e os dados da massa de testes foram enviados para o agente Ambiente a
fim de serem processados por outros agentes do protótipo.
Para este cenário, também não foi necessária nenhuma alteração no código
fonte dos agentes do protótipo para que eles conseguissem realizar as tarefas
estabelecidas. Também não foi preciso realizar nenhuma alteração no agente
Ambiente para que ele pudesse replicar seus dados mesmo estando em outro
servidor. A Figura 30 mostra os agentes sendo executados no recipiente periférico
em outro servidor.

Figura 30 – Disposição dos Agentes para Execução dos Cenário C

Fonte: Elaborado pelo autor

A execução dos testes realizados no cenário C também resultou em um
arquivo com as informações processadas pelo protótipo. O conteúdo do arquivo
resultante da execução dos testes neste cenário foi idêntico aos resultados dos
cenários anteriores, haja vista que não foi realizada nenhuma alteração nas regras
de validação. A Figura 31 mostra os resultados obtidos neste último cenário de
testes.
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Figura 31 – Arquivo com Resultado da Execução de Testes do Cenário C

Fonte: Elaborado pelo autor

4.7 Conclusão
Com todas as escolhas técnicas, codificação e configuração de todos os
cenários de testes, foi possível comprovar o funcionamento do protótipo em cada
cenário proposto.
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Os testes mostraram o funcionamento do protótipo quanto à realização do
trabalho em equipe dos agentes em apenas um servidor e também, como proposto,
em servidores diferentes por meio da distribuição da memória compartilhada do
agente Ambiente. Também foi possível demonstrar a comunicação efetiva entre os
agentes proporcionada pela ferramenta JADE e finalmente os resultados em cada
cenário de testes executado.
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5 RESULTADOS E ANÁLISES
5.1 Introdução
Nos capítulos anteriores foram elaboradas as especificações do protótipo
assim como sua implementação e testes. Os dados obtidos nessas etapas são
discutidos a seguir com base no levantamento bibliográfico.

5.2 Ambiente Independente
Neste trabalho um dos principais problemas discutidos foi a capacidade de se
construir um ambiente independente e que proporcione facilidades para os agentes
que formam um Sistema Multiagente. No trabalho de Weyns et al. (2005), o autor
afirma que o ambiente não pode ficar resumido apenas em disponibilizar recursos
para troca de informações e sim deve possuir suas próprias características.
Para tratar esse requisito o agente Ambiente foi projetado com características
que o permitiram disponibilizar as informações contidas nele para outros agentes,
independentemente de onde estivessem sendo executados.
As configurações dos três cenários de testes foram elaboradas para
comprovarem a eficácia do mecanismo implementado no agente Ambiente. No
cenário A os agentes estavam sendo executados em um mesmo servidor e em uma
mesma máquina virtual Java, portanto a técnica utilizada por Vieira (2009) seria
suficiente para atender aos outros requisitos propostos.
Para comprovar o funcionamento do mecanismo desenvolvido, o cenário B
mostraria parcialmente algum tipo de resultado, pois apesar dos agentes estarem
em máquinas virtuais Java separadas, não demonstraria a capacidade de distribuir
fisicamente os agentes do protótipo, pois os agentes estariam fisicamente em um
mesmo servidor. Portanto o resultado da execução dos testes do cenário C
demonstra que mesmo estando fisicamente separados, os agentes conseguiram
realizar o trabalho em equipe e conseguiram ter os mesmos resultados obtidos nos
cenários anteriores.
Os três resultados obtidos sem alterações no código fonte do protótipo,
mostram que os agentes conseguiram acessar e armazenar informações no agente
Ambiente independente de onde estavam instalados.
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Outro fator importante que pode ser visto neste trabalho é que o ambiente
contém o problema a ser resolvido e a solução produzida pelos agentes. Isso é
considerado um fator positivo como demonstrado em Weyns et al. (2005).

5.3 Requisitos do Protótipo
Na especificação do protótipo foram estabelecidos requisitos necessários
para o funcionamento do trabalho proposto. Após a implementação do protótipo,
bem assim como seus testes, é possível afirmar com bases nos dados obtidos se os
requisitos foram atendidos ou não. O Quadro 21 mostra a lista de requisitos e o
resultado obtido após a realização dos testes.

Quadro 21 – Requisitos do Protótipo e Resultados dos Testes

Número
do
Nome do Requisito
Requisito

Resultado pós-experimento

1

Receber dados de novos
participantes

Requisito atendido

2

Receber dados de atualização Requisito atendido
cadastral

3

Receber dados de acúmulo
de pontos

Requisito atendido

4

Receber dados de resgate de
prêmios

Requisito atendido

5

Armazenar Histórico de Ações Requisito atendido

6

Determinar um Escore

Requisito atendido

7

Configurar Alertas

Requisito atendido Configuração realizada na
inicialização do agente Ambiente

8

Gerar Alertas

Requisito atendido - Os alertas
são demonstrados no arquivo de
resultados.

Fonte: Elaborado pelo autor

O protótipo foi capaz de cumprir as funcionalidades estabelecidas, que no
geral é armazenar e analisar as transações efetuadas por participantes de um
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programa de fidelização e compará-las com as regras de comportamento
estabelecidas como normais em um programa. Para as transações que foram
classificadas como suspeita, o protótipo armazenou alertas no ambiente,
recuperados na forma de arquivo texto.
Apesar de cumprir os requisitos, não foi desenvolvido nenhum tipo de
interface para interação com usuários do protótipo. A única interface gráfica é
disponibilizada pela ferramenta JADE, mas não tem finalidade de controlar as regras
ou alertas gerados pelo protótipo. A tarefa de inserir e recuperar dados foi realizada
por duas classes Java utilitárias. Este procedimento torna a utilização do protótipo
difícil para pessoas não familiarizadas com as suas características.

5.4 Detecção de Fraudes
A detecção de fraudes, como vista no trabalho de Kovach (2011), é uma área
onde a maioria das pesquisas está relacionada a domínios específicos e são poucos
os estudos divulgados neste setor. Ainda segundo este autor, a facilidade de
adaptação de novos métodos para detecção é muito importante, pois novas fraudes
são descobertas com o passar do tempo.
As regras criadas para serem utilizadas neste protótipo, apesar de
reconhecerem alguns comportamentos suspeitos, não são de fato as únicas regras
que devem ser implementadas em um cenário real.
As características de um programa de fidelização variam de acordo com o tipo
de programa e com a dinâmica dos participantes envolvidos. Os comportamentos
dos participantes devem ser estudados com o passar do tempo para que as regras
sejam adaptadas e melhoradas.
A massa de dados criada para realizar a execução dos cenários de testes
levou em consideração comportamentos considerados passíveis de investigação;
por exemplo, um participante que efetuou uma alteração em seu endereço de
entrega e logo em seguida realizou um resgate pode significar que sua identidade
tenha sido roubada por outra pessoa. Esse tipo de análise gerou um alerta do tipo
Alto.

77

Outra validação testada foi a de um participante que, de acordo com os
parâmetros, efetuou um acúmulo de um valor considerado muito alto para os
padrões do programa, esse tipo de validação também gerou um alerta considerado
Médio.
Eventos sequenciais, como o caso de resgates de pontos em dias seguidos
ou acúmulo de pontos em dias seguidos também puderam ser validados e tratados
como sendo alertas do tipo Crítico.
O fato de conseguir identificar comportamentos suspeitos não indica
necessariamente que eles são fraudes, portanto é essencial que sejam feitas
análises em cada caso suspeito a fim de melhorar o sistema e possivelmente criar
novas regras ou simplesmente melhorar as existentes.
A utilização de agentes inteligentes para detectar possíveis fraudes em um
programa de fidelização caracterizou uma boa opção, pois ficou demonstrada a
facilidade de adaptação e instalação de um novo agente em um sistema. A
identificação de um novo comportamento pode ser realizada por meio da criação e a
instalação de um novo agente na plataforma sem que haja necessidade de alterar a
estrutura do ambiente.
O paradigma de sistemas multiagentes pode ser uma barreira quando
comparado com as técnicas tradicionais de implementação de sistemas utilizadas no
mercado atualmente. Apesar de existirem boas ferramentas como a JADE, a curva
de aprendizado ainda pode dificultar a adoção desse tipo de ferramenta.
Apesar

de

proporcionar

diversas

funcionalidades

para

facilitar

o

desenvolvimento de sistemas baseados em agentes, encontrou-se dificuldades para
se trabalhar com a ferramenta JADE durante a construção das funcionalidades de
replicação de agentes, inicialmente por conhecer pouco a ferramenta.

5.5 Conclusão
A análise dos resultados discutiu de forma crítica os dados reunidos no
capítulo Implementação do Protótipo. Foi apresentada a lista dos requisitos
elaborados que foram comparados com os resultados observados durante o
experimento feito.
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A construção do protótipo foi feita com certa dificuldade, pois não existem
muitos estudos relacionados a fraude e tampouco a ambiente independente de um
Sistema Multiagente.
O propósito desejado de se criar um ambiente independente que
proporcionasse aos agentes a possibilidade de serem distribuídos fisicamente em
outros servidores foi alcançado. Acredita-se que essa capacidade demonstrada pela
criação do ambiente independente possa contribuir com outros trabalhos.
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6 CONCLUSÃO
Neste trabalho foram apresentados os pontos relacionados a detecção de
fraudes em programas de fidelização. Entende-se, pelas pesquisas existentes, que
os assuntos relacionados a fraudes são abordados em domínios diferentes.
Por meio da construção de um protótipo de Sistema Multiagente, os aspectos
práticos foram demonstrados desde a concepção dos requisitos até a execução dos
testes que foram realizados com base nas informações transacionais de alguns
sistemas utilizados para gerenciamento de programas de fidelização em uma
empresa brasileira.
Foi utilizada a Metodologia Gaia para organização das responsabilidades de
cada agente e da modelagem do problema a ser solucionado. A metodologia é
especializada para se trabalhar com agentes inteligentes. Desta maneira foi possível
modelar cada papel a ser desempenhado no protótipo construído assim como todas
as ligações existentes entre eles.
Os resultados obtidos nas execuções dos cenários de testes demonstram que
é possível identificar comportamentos passíveis de investigações. Em todos os
cenários os resultados foram os mesmos, ou seja, os benefícios da utilização de um
ambiente independente permitiram a distribuição física dos agentes sem que os
resultados fossem alterados.
A

construção

do

ambiente

independente

foi

um

ponto

importante

demonstrado neste trabalho e pode ser citado como uma contribuição. Ele foi
responsável por englobar o problema a ser resolvido e também sua resolução, além
da disponibilização de meios com os quais os agentes puderam interagir de maneira
padronizada e transparente. Esse paradigma permite que novos agentes possam
ser adicionados ou alterados no sistema sem que haja alteração no ambiente.
Quando comparada com outras abordagens arquiteturais a tecnologia de
sistemas multiagentes não substitui, por exemplo, a Arquitetura Orientada a Serviços
(SOA) e pode ser utilizada de maneira complementar. Uma SOA poderia se
beneficiar da inteligência dos agentes para oferecer serviços de uma maneira mais
inteligente.
Como um ponto a ser melhorado pode se destacar o mecanismo de
roteamento das mensagens do agente Coordenador. O método construído precisa
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ser evoluído para ser facilmente adaptado caso novos agentes sejam adicionados.
Como sugestão, a configuração de roteamento das mensagens pode ser
armazenada no ambiente, onde é possível fazer alterações de maneira simplificada
caso haja necessidade.
Outro ponto a ser melhorado é a interação com o sistema. Pelo fato de não
possuir nenhuma interface gráfica, a utilização do protótipo por pessoas que não
conhecem a fundo as particularidades do sistema pode ser considerada difícil.
Existem muitas outras frentes de pesquisa nas quais os agentes inteligentes
podem ser aplicados e acredita-se que esta pesquisa possa incentivar outros
estudos relacionados a detecção de fraudes. Como possibilidade de futuras
pesquisas, talvez possa ser estudada a capacidade de agrupar indivíduos com
comportamentos similares por meio de classificadores estatísticos, como por
exemplo, o algoritmo k-médias, criando-se grupos com níveis de riscos diferentes.
Outra linha de pesquisa a ser seguida pode ser a utilização de um agente que
utilize um motor de regras para efetuar validações e inferências por meio de ativação
de regras e também a inclusão de um agente com capacidade de efetuar o cálculo
do escore com base em redes neurais artificiais. A associação de novas técnicas
deixaria o SMA com maior capacidade de acerto em suas análises.
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APÊNDICE – Descrição do funcionamento dos sistemas utilizados como
fonte de informações

O sistema denominado Loyalty Engine (LE) foi construído pela própria
empresa e possui funcionalidades similares as de um sistema financeiro, tais como
crédito, débito, reversão de transações e ajustes financeiros. Essas funcionalidades
podem ser utilizadas por meio de uma API (do inglês Application Programming
Interface) ou por processamento batch. Todas as informações cadastrais de um
participante são mantidas nesse sistema, assim como todo seu histórico financeiro
no programa.
Para o processo de resgate de prêmios a empresa desenvolveu um sistema
chamado Plataforma de Resgate (PR) que é similar a um sistema de comércio
eletrônico e está integrado com fornecedores de prêmios como viagens, produtos
eletrônicos e artigos esportivos. A PR não funciona completamente sozinha: ela
depende da existência do LE para fornecer a identidade e pontuação dos
participantes do programa. É na PR que o participante tem a maior interação com o
programa de fidelização. Por meio desse sistema, o participante consegue resgatar
prêmios, visualizar seu saldo de pontos, seu extrato, seus prêmios resgatados e
atualizar suas informações cadastrais. Todas as solicitações do participante
referentes aos seus dados cadastrais e financeiros são enviadas ao LE por meio da
utilização de sua API.
Para resolução de problemas ou dúvidas sobre o programa, o participante
pode entrar em contato com a central de atendimentos por telefone ou por e-mail. As
informações provenientes desse atendimento são armazenadas e gerenciadas pelo
sistema denominado Customer Care (CC). Esse sistema foi projetado e construído
pela própria empresa e está integrado com o LE e com a PR. A integração com os
dois sistemas se dá pelo fato de que o atendimento necessita dos dados sobre os
resgates efetuados pelo participante na PR e das informações cadastrais e
financeiras do LE. Todas as atualizações cadastrais ou financeiras realizadas por
um atendente também são enviadas para o LE e para a PR por meio de API.
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Processo Cadastral
O processo cadastral realizado no LE depende de configurações que o
administrador do programa de fidelização realiza no módulo administrativo. Essas
configurações especificam, por exemplo, como será realizada a identificação de um
participante.

Quadro 22 – Interface para gerenciamento das informações cadastrais de um
participante
Campo

Descrição

Nome do Token

Tipo do identificador do participante (Ex:
CPF, E-mail)

Token

Valor identificador do participante

Primeiro Nome

Primeiro nome do participante

Sobrenome

Sobrenome do participante

E-mail

E-mail do participante

Rua

Nome da rua do endereço principal

Número

Número do endereço principal

Bairro

Bairro do endereço principal

CEP

Código postal do endereço principal

Cidade

Cidade do endereço principal

Estado

Estado do endereço principal

País

País do endereço principal

Data de Nascimento

Data de nascimento do participante

Sexo

Sexo do participante

Telefone

Telefone principal

Celular

Celular principal

Canal de Cadastro

Canal de cadastro (CallCenter ou Site)

Fonte: Elaborado pelo autor

Um participante pode ser identificado de diferentes maneiras no LE. Para
esse controle, o sistema trabalha com um conceito chamado Token que é um objeto
que armazena um valor do tipo texto e possui uma definição configurada (nome do
campo, tamanho do campo e formatação). Um participante pode ter diversos tokens,
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como por exemplo um e-mail, um RG, um número de associado ao programa ou um
número de CPF (Cadastro de Pessoa Física).
O processo cadastral é responsável por criação de novos perfis de
participantes, atualização nos dados dos participantes, mudança de endereço e
atualização e inclusão de tokens de identificação.
O LE disponibiliza uma interface para realização de transações cadastrais e
as informações essenciais para realização desse serviço estão documentadas no
Quadro 22.

Processo de Acúmulo
Uma vez que o participante possui um cadastro no LE, ele tem a possibilidade
de acumular pontos em seu perfil. O LE armazena essas informações em uma conta
que é agrupada pelo tipo de ponto que o participante acumulou. O ponto acumulado
leva em conta o tipo da moeda informada. A informação da moeda é fundamental
para as transações financeiras, visto que o LE tem a capacidade de trabalhar com
múltiplas moedas para um programa de fidelização. A moeda do programa não
necessariamente precisa ser chamada de Ponto e nem sempre o programa tem
apenas uma moeda. Essas configurações também são feitas no módulo
administrativo do sistema.
O LE também controla a origem dos valores creditados aos participantes.
Essa informação auxilia o administrador para que ele consiga fazer o controle
financeiro do programa. Como exemplo, pode se tomar um cenário onde 3 diferentes
empresas (parceiros) participam de um mesmo programa de fidelização. Essas
empresas podem creditar pontos aos seus participantes por diversos motivos. Esses
pontos poderão ser trocados por prêmios em outras empresas que também
participam do mesmo programa. Desta maneira o administrador do programa precisa
saber o valor financeiro que será cobrado de cada parceiro no final do mês.
As informações para a realização de uma transação de acúmulo estão
documentas no Quadro 23.
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Quadro 23 – Interface para acúmulo de pontos
Campo

Descrição

Token

Valor do campo
participante

Valor

Valor total do acúmulo

Código da Moeda

Identificador da moeda utilizada para o
acúmulo

Moeda

Nome da moeda utilizada para
acúmulo (Ex: Pontos, Medalhas)

Data

Data do acúmulo

Código do Parceiro

Identificador do parceiro emissor do
acúmulo

Parceiro

Nome do parceiro emissor do acúmulo

Nome do Token

Tipo do campo identificador
participante (Ex: CPF, EMAIL)

Código do Estabelecimento Comercial

Identificador do estabelecimento onde o
acúmulo foi realizado

Descrição auxiliar da transação

Campo auxiliar para detalhar o acúmulo
(Ex: Pagamento de Fatura, promoção)

identificador

do

o

do

Fonte: Elaborado pelo autor

Processo de Resgate
Diferentemente dos processos cadastrais e de acúmulo, o processo de
resgate é realizado na PR, que é responsável pelo armazenamento de informações
como endereço de entrega e o prêmio resgatado. No momento do resgate a PR
solicita que um débito seja feito na conta do participante no LE e em seguida realiza
o pedido do prêmio a um fornecedor.
O serviço para débito de pontos é realizado por meio de API que está
disponível no LE e está documentada no Quadro 24.
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Quadro 24 – Interface para resgate de pontos
Campo

Descrição

Código do Participante

Identificador do participante no Loyalty
Engine

Código da Moeda

Identificador da moeda utilizada para o
acúmulo

Moeda

Nome da moeda utilizada para
acúmulo (Ex: Pontos, Medalhas)

Valor

Valor total do resgate

o

Código do Resgate no sistema de Identificador do resgate na Plataforma
origem
de Resgate
Descrição auxiliar da transação
Fonte: Elaborado pelo autor

Campo auxiliar para detalhar o resgate
(Ex: Nome do produto resgatado)

