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Abstract 
 
This paper presents a model for allowing computational agents to interact in a closed 
environment, that is, environment where the rules are well known by the agents.  In such 
environments conflicts occur, but they are softened because the interaction relationships 
can be pre-defined.  
There are two approaches to deal with the agents’ interaction:  the knowledgeable agent or 
the knowledgeable environment.  We followed the later approach, using social rules to 
model the environment with an indefinite number of agents.  Our proposal was inspired by 
Rosseau’s social contract theory, where the society should be ruled by three independent 
power faculties:  Executive, Legislative and Judiciary.  The agent’s behavior is implicitly 
controlled by the environment.  The agents learn how to correctly interact.  The 
independence between the environment and agents lead to a flexibility on the overall 
behavior. 
 
Resumo 
 
Este artigo apresenta um modelo de interação entre agentes computacionais em um ambiente fechado, isto é, 
um ambiente onde as regras de interação são previamente estabelecidas e disponibilizadas no ambiente.  
 
Em ambientes computacionais onde vários agentes distintos compartilham recursos para alcançarem suas 
metas, a ocorrência de conflitos é inevitável. Pesquisadores vêm estudando métodos de resolução de conflitos 
para maximizar o potencial de alcance das metas dos agentes.   
 
Existem três enfoques para o tratamento de conflitos nas interações entre agentes computacionais: (1) 
constante interação humana na resolução dos conflitos; (2) uso de  regras e estruturas comportamentais 



concentrando o conhecimento para a resolução de conflitos nos agentes; e (3) uso  do próprio ambiente 
computacional como estrutura de resolução de conflitos segundo o paradigma de leis sociais.  
 
Propomos um modelo de auxílio à resolução de conflitos em ambientes fechados, com múltiplos agentes, isto 
é, ambientes onde as leis ou regras de interação, comportamento e atuação estão bem definidas no ambiente. 
O modelo proposto é baseado na aplicação de Leis Sociais e foi inspirado na teoria do Contrato Social de Jean 
Jaques Rosseau, sendo denominado Modelo Tri-Coord, isto é, de Tripla Coordenação. 
 
O comportamento dos agentes é, dessa maneira, implicitamente controlado pelo ambiente. Os agentes 
aprendem como interagir corretamente.  A independência entre o ambiente e os agentes torna o sistema mais 
flexível. 
  
1. Introdução  

Agentes Computacionais são tipos especiais de programas de computador que atuam em nome de outrem 
(agente humano ou computacional), dotados de autonomia para executar tarefas e realizar operações, e que 
buscam atingir o objetivo especificado pelo seu mandante. Por exemplo,  um agente pode filtrar informações 
recuperadas de uma base de dados para apresentar somente informação relevante para um usuário específico; 
ou ainda pode desempenhar o papel de um comprador, pesquisando as melhores ofertas de um determinado 
produto, negociando as condições de pagamento e finalizando o pedido em nome do usuário o qual 
representa. 

Num ambiente computacional, onde dois ou mais agentes computacionais coexistem, conflitos são prováveis 
de ocorrerem, uma vez que os recursos compartilhados são escassos e a interseção das metas de cada agente 
não é necessariamente disjunta. Para que o ambiente permaneça estável e os agentes possam atingir seus 
objetivos, devemos propiciar mecanismos de resolução de conflitos. Dentre as principais alternativas de 
métodos de resolução de conflitos temos: a monitoração do ambiente impondo -se uma resolução, após a 
identificação do conflito, através da decisão de um árbitro (computacional ou não); por negociação direta 
entre as partes (agentes) envolvidas; pela intervenção do agente humano ou ainda através de regras 
ambientais, que, a partir da identificação de um conflito, disparassem procedimentos para sua resolução. Esta 
última alternativa requer leis pré-definidas e explícitas para conduzir o comportamento dos agente s no 
ambiente de maneira a minimizar a necessidade de agentes controladores (humanos ou computacionais), 
deixando com que o ambiente se auto-regule evitando os conflitos ou automaticamente resolvendo -os. 

Fazendo uma analogia com a sociedade humana podemos mapear as pessoas como agentes e o mundo externo 
com o ambiente. Nossa organização social se sustenta porque nós temos leis de coexistência que garantem o 
equilíbrio da sociedade como um todo. Todas as pessoas conhecem as leis e as regras de convivência, s endo 
pressuposto que todos as obedeçam. Em contrapartida existem mecanismos de controle que monitoram as 
centenas de milhares de interações possíveis, bem como mecanismos de julgamento para resolver situações de 
impasse e que se constituem na estrutura de governo da sociedade. Na nossa  sociedade moderna os poderes 
de governo são separados em três instituições distintas e que trabalham harmônica e independentemente:  o  
Poder Legislativo, que  cria as leis;  o Poder Executivo, que monitora a aplicação das l eis e o Poder  Judiciário 
que julga e pune os infratores das leis. 

Nossa proposta consiste em importar mecanismos de controle da nossa sociedade para construirmos um 
ambiente auto-regulador onde os agentes podem coexistir. Nessa proposta, nós apresentamos um modelo, Tri-
Coord, para Multi-Agentes em ambientes fechados que usam a organização político-governamental da nossa 
sociedade, isto é, a estrutura de Tri -partição dos Poderes. O Modelo Tri-Coord é baseado na existência de três 
agentes especiais: executivo, legislativo e judiciário. 

Dessa maneira tentaríamos nos aproximar do objetivo que Rosseau vislumbrou no século XVIII quando 
formulou a Teoria da Tri-Partição dos Poderes, isto é, uma sociedade (de agentes), justa (agentes sempre 
respeitariam as regras, caso contrário seriam punidos) e dinâmica em relação ao tempo (novas regras seriam 
sempre somadas para atender novas demandas). 



3. O Modelo de Coordenação-Tripla para Resolução de Conflitos de Agentes em Ambientes Fechados 

Nossa proposta é diminuir o universo de conflitos entre agentes incluindo leis no ambiente que guiam as 
ações dos agentes. Ao invés de interagirem entre si, os agentes interagem com um ambiente organizado que 
minimiza conflitos, e conseqüentemente minimiza a nece ssidade de interação.  

Como ilustrado na Figura 1, a base de comunicação é uma estrutura de blackboard pela qual as informações 
são acessadas ou modificadas. Um blackboard é uma arquitetura que permite a integração de módulos ou 
programas individuais em uma única e integrada aplicação [Hayes-Roth,95]. No Modelo Tri-Coord o 
blackboard garante um ambiente dinâmico de interação entre os agentes.  

O Modelo Tri-Coord é constituído por quatro tipos de agentes e duas bases de conhecimento:  

• Agente de Tarefas – é o agente computacional que atua no ambiente, em nome de um usuário e com um 
objetivo específico. 

• Agente Executivo - é o responsável pelo gerenciamento imediato dos conflitos e a comunicação entre 
agentes. Ele fiscaliza as eventuais punições dos agentes que infringirem as regras, desde que dentro de 
sua jurisdição. 

• Agente Legislativo - é o responsável pela manutenção e renovação do conjunto de leis e regras utilizados 
no ambiente. Está constantemente observando o ambiente para incorporar  regras que atendam uma 
necessidade de demanda do momento.  

• Agente Judiciário - é o responsável em dirimir os conflitos pendentes que não puderem ser resolvidos 
pelo Agente Executivo. Utiliza-se de um processo de audiência onde todos os agentes envolvido s são 
convocados para uma comunicação síncrona a fim de dirimir o conflito.  

• A Base de Conhecimento (BC) de Leis Sociais - contém um conjunto de regras sociais (preventivas, 
restritivas e punitivas) que regem a interação dos agentes, regras como, por exe mplo: 

   Se num_alerta_conflito > 5 então 
    Agente.pontuação -= 5 

Isto, é, se o agente já recebeu 5 mensagens de alerta indicando um conflito causado por sua atuação e o 
mesmo ainda não foi resolvido, o agente será penalizado em 5 pontos.  

• A BC de sanções - contém as respectivas punições a cada infração de uma lei social, como por exemplo:  
   Se agente.pontuação <= 10 então 
    Agente.status = “INATIVO” 

Isto é, caso a pontuação atinja determinado limite o agente será colocado num estado correspondente que 
identifica sua situação.  

O Blackboard é um banco de dados onde cada tipo de agente tem uma visão que compreende o estado dos 
agentes e suas respectivas ações. Sua função principal é sinalizar a ocorrência de conflitos.  

A medida que as interações vão ocorrendo, elas são automaticamente refletidas no blackboard que, por sua 
vez, é monitorado pelos agentes especiais que irão tomar as ações pertinentes.  

Os agentes especiais têm função específica na resolução dos conflitos, cabendo as tarefas de aplicação d e 
sanção (Agente Executivo), julgamento de situações pendentes (Agente Judiciário) e atualização do conjunto 
de regras e Leis Sociais (Agente Legislativo). 
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Figura 1: Modelo Tri-Coord 

Podemos observar através da figura 1 que os agentes de tarefas interagem com o ambiente através de uma 
estrutura de Blackboard que registra suas ações e encaminha e eventuais sanções para os agentes infratores.  

O Agente Executivo lê o estado dos agentes de tarefas e de acordo com a BC de Leis Sociais dispara uma 
possível sanção. 

O Agente Judiciário lê o estado dos agentes de tarefas e intervém nas situações pré -estabelecidas, utilizando 
para a tomada de decisão uma BC de leis Sociais e uma BC de Estratégias de resolução de conflitos. 

Finalmente, o Agente Legislativo recebe o histórico dos conflitos ocorridos e atualiza a BC de Estratégias de 
resolução de conflitos. 

6. Conclusão 

O problema discutido no presente artigo diz respeito ao ambiente de  interação entre agentes e propõe um 
modelo para tratamento das interações entre agentes cooperativos visando proporcionar uma maior autonomia 
dos agentes bem como uma otimização no tratamento de eventuais conflitos durante a execução de um 
trabalho cooperativo entre múltiplos agentes.  

As vantagens apresentadas pelo Modelo Tri-Coord em relação a outros modelos para tratamento de interação 
de agentes computacionais residem no fato de que o S -Tri-Coord provê uma estrutura reguladora do ambiente 
computacional independente de características comportamentais dos agentes de tarefas. A grande maioria dos 
demais modelos citados procura enfatizar uma propriedade comportamental dos agentes de tarefas com intuito 
de melhorar a performance na resolução de uma tarefa específica. Porém tal abordagem limita a atuação dos 
agentes ao campo de trabalho (ambiente computacional) ligado a propriedade comportamental reproduzida no 
agente. 
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