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Resumo: Este artigo apresenta uma introdução ao paradigma de programação ori-
entada a agentes com base em uma linguagem particular chamada AgentSpeak(L).
Exemplos de agentes programados nessa linguagem são fornecidos para facilitar a
compreensão da linguagem. Conceitos básicos de sistemas multiagente e agentes
inteligentes são dados de forma a fornecer ao leitor um material auto-contido. O
artigo apresenta ainda um apanhado geral dos diversos trabalhos de pesquisa sobre
AgentSpeak(L) que estão em desenvolvimento, bem como referências a diversas ou-
tras linguagens de programação orientadas a agentes.
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Abstract: This paper presents an introduction to the paradigm of agent-oriented
programming based on a particular language called AgentSpeak(L). Examples of
agents programmed in that language are given in order to facilitate the understanding
of the language. Basic concepts on multi-agent systems and intelligent agents are
given so as to provide the reader with a self-contained material. The paper also pre-
sents an overview of the various research projects on AgentSpeak(L) currently under
development, and it points to several other agent-oriented programming languages.

Keywords: Agent-Oriented Programming, Cognitive Agents, BDI Architecture,
AgentSpeak(L).

1 Introdução

A idéia de Linguagens de Programação Orientadas a Agentes teve seu início marcado
pelo importante artigo de Yoav Shoham, intitulado “Agent-Oriented Programming”, que foi
publicado em 1993 [55]. A proposta deste novo paradigma de programação foi inspirada
na visão social de computação, discutida em profundidade pela comunidade de Inteligên-
cia Artificial Distribuída, e Sistemas Multiagente (SMA) em particular [65, 62]. O trabalho
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na área de SMA, em particular a arquitetura BDI (Beliefs-Desires-Intentions, ou crenças-
desejos-intenções), introduzida na seção 2, é a base da proposta de Shoham. Sua proposta
defende que da mesma forma que noções mentalísticas (tais como crenças, desejos e inten-
ções) auxiliam o nosso raciocínio quotidiano sobre as atividades dos seres humanos, uma
certa antropomorfização da maneira como os programadores descrevem componentes (cha-
mados “agentes”) de um sistema computacional deve, em princípio, facilitar a concepção
de sistemas complexos. De forma geral, os SMA têm como um de seus objetivos a con-
cepção de sistemas complexos, naturalmente distribuídos, situados em ambientes dinâmicos,
imprevisíveis e parcialmente observáveis. As vantagens desta forma de se conceber siste-
mas computacionais é discutida, por exemplo, em [68]; uma discussão mais específica sobre
linguagens de programação orientadas a agentes pode ser encontrada em [43].

A antropomorfização da concepção de sistemas computacionais proposta pela área
de SMA não para no nível de um agente individual dentro do sistema, atribuindo-se noções
mentalísticas a estes. No nível social (i.e, do conjunto de agentes), as analogias continuam,
de forma que noções de sociedades humanas como papéis, grupos, organizações, e assim
por diante [34] também devem ser utilizadas no projeto de sistemas computacionais. Isto
sugere a necessidade de uma completa reformulação do processo de engenharia de software,
e não somente das linguagens de programação a serem utilizadas. Com isto, muitos traba-
lhos acadêmicos tem recentemente se concentrado no que se chama “engenharia de software
orientada a agentes”4. Este artigo não abrange esse contexto, concentrando-se especifica-
mente em linguagens de programação orientadas a agentes. No entanto, vale mencionar que
a proposta mais conhecida para engenharia de software orientada a agentes é a apresentada
em [67].

Este artigo irá apresentar, em particular, a linguagem AgentSpeak(L), proposta ini-
cialmente por [48] e posteriormente desenvolvida numa série de trabalhos (mencionados na
Seção 5.1). Essa linguagem é inspirada na arquitetura BDI, e os conceitos utilizados na
linguagem são bastante fiéis aos elementos dessa arquitetura, bem como às idéias da teoria
filosófica que a embasam. A sintaxe da linguagem é bastante elegante, consistindo de uma ex-
tensão do paradigma de programação em lógica5 através uma notação muito clara. A lingua-
gem AgentSpeak(L) é usada aqui para introduzir conceitos que são utilizados, com algumas
variações, na maioria das linguagens de programação orientadas a agentes. Ao apresentar
uma linguagem particular em detalhes, é possível mostrar exemplos de programas utilizando
essa linguagem. Este artigo apresenta dois exemplos de programas AgentSpeak(L); os exem-
plos são simples, servindo apenas para facilitar a compreensão das construções básicas da
linguagem.

4Existe uma série deworkshopscom esse tema, cuja páginawebé <http://www.csc.liv.ac.uk/~mjw/
aose/ >.
5Este texto assume uma certa familiaridade do leitor com linguagens de programação em lógica, como Prolog por
exemplo.
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Este texto está organizado da seguinte maneira. A próxima seção introduz alguns con-
ceitos básicos sobre agentes BDI, o tipo de agente cognitivo para o qual é voltada a linguagem
AgentSpeak(L), apresentada na Seção 3. A Seção 4 mostra dois exemplos de programas em
AgentSpeak(L), com o objetivo de facilitar a compreensão dos componentes básicos da lin-
guagem. Antes de uma breve conclusão, a Seção 5 sumariza vários trabalhos recentes sobre
a linguagem AgentSpeak(L), bem como fornece referências para diversas outras linguagens
de programação orientadas a agentes.

2 Agentes BDI

A linguagem AgentSpeak(L) foi projetada para a programação de agentes BDI. Esta
seção introduz os conceitos básicos da área de agentes e sistemas multiagente e depois
concentra-se em agentes BDI, provendo o conhecimento básico da área para a compreen-
são de algumas noções da linguagem AgentSpeak(L). Uma versão bem mais detalhada desta
introdução pode ser encontrada em [11].

2.1 Conceitos Básicos

A área de sistemas multiagente ocupa-se da construção de sistemas computacionais
a partir da criação de entidades de software autônomas, denominadasagentes. Os agentes
interagem através de umambientecompartilhado por outros agentes de umasociedade, e
atuam sobre esse ambiente, alterando seu estado.

Como cada agente possui um conjunto limitado de capacidades específicas e objetivos
próprios em relação aos estados do ambiente que quer atingir, mecanismos para a interação
e coordenação dessas entidades são necessários, pois, em geral, os agentes não conseguem
atingir todos seus objetivos isoladamente. Por exemplo, atingir um acordo, para que dois
ou mais agentes cooperem na resolução de um problema comum entre eles, é uma forma de
coordenar as atividades para atingir o objetivo comum da forma mais eficaz possível. Dessa
forma, é possível para os projetistas de sistemas computacionais a criação de sistemas com-
plexos de forma naturalmente distribuída ebottom-up. Contudo, criar mecanismos genéricos
para a coordenação de tais agentes para que o sistema como um todo (em geral chamado de
uma sociedade de agentes) funcione de forma adequada e eficiente é um dos grandes desafios
da área. Outro grande desafio é a especificação interna de um agente, em que tipicamente
se deseja uma representação simbólica daquilo que o agente sabe sobre o ambiente (e sobre
os outros agentes naquele ambiente), bem como daquilo que o agente pretende atingir (sua
motivação).

Existem dois grandes tipos de SMA: os reativos [23] e os cognitivos (como os que
serão abordados ao longo deste texto). SMA reativos seguem a idéia de que um comporta-
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mento inteligente em um sistema emerge da interação entre um grande número de agentes
muito simples; a principal influência nesse tipo de trabalho vem da entomologia (estudo dos
insetos). Nesses sistemas, os agentes não possuem uma representação explícita do estado do
ambiente e dos outros agentes, nem da história de suas ações anteriores; eles têm compor-
tamentos que podem ser descritos como autômatos finitos simples, e possuem um conjunto
de regras que mapeiam percepções do ambiente diretamente em ações sobre este (os agentes
agem sob um esquema estímulo-resposta). Já os SMA cognitivos em geral possuem tipica-
mente poucos agentes, dado que cada agente é um sistema sofisticado e computacionalmente
complexo.

Outra divisão bem clara na comunidade de SMA está nos formalismos empregados
pelos pesquisadores. De um lado, estão os pesquisadores que utilizam Teoria do Jogos para o
projeto e coordenação de agentes. De outro lado, existem os pesquisadores que usam lógica
matemática (ou representações baseadas em lógica) como a base de seus trabalhos. Teoria
dos Jogos é uma área da matemática que possui ferramentas para a decisão de qual estratégia
em um jogo abstrato de dois ou mais jogadores é a melhor para os jogadores. Essas ferra-
mentas são muito usadas em Teoria da Decisão, na área de Economia, e de lá foram trazidas
para o contexto de coordenação de agentes em SMA [54]. Por outro lado, na abordagem
de SMA baseada em lógica, utiliza-se, em geral, lógicas modais bastante complexas (veja,
por exemplo, [64]) para o projeto e desenvolvimento de agentes. Nessa abordagem a coor-
denação pode ser obtida através de um mecanismo de raciocínio social. Raciocínio social
é qualquer raciocínio realizado por um agente a cerca dos outros agentes na sociedade (um
trabalho recente na área é [53]). Os trabalhos sobre raciocínio social normalmente tem como
base o trabalho sobre dependência social de Castelfranchi [15, 16].

A pesquisa em SMA é essencialmente de natureza multidisciplinar. Cada um destes
campos de trabalho em SMA obteve inspiração em uma ou mais disciplinas além de Ciência
da Computação, tais como: psicologia, ciência cognitiva, sociologia, entomologia, econo-
mia, teoria das organizações, teoria dramática, antropologia (veja [10]), entre outras. Em
particular, a inspiração em sociologia marca a transição de sistemas de inteligência artificial
tradicionais (que são monolíticos) para sistemas multiagente. A inspiração deve-se à corrente
filosófica denominada pragmatismo filosófico que permeia todo o trabalho contemporâneo
das ciências sociais, e que concebe toda atividade humana, inclusive a cognição, como uma
prática social, ou seja, algo que somente se dá em um processo de interação entre indiví-
duos [39].

Se do ponto de vista filosófico a motivação para os SMA é a linha do pragmatismo
filosófico, de um ponto de vista de engenharia de sistemas, a motivação para os SMA é a
forma natural para o projeto de grandes sistemas computacionais que resulta das metáforas
já introduzidas e que permitem analogias diretas com o mundo real e a forma como racioci-
namos sobre ele. Assim, sistemas computacionais são vistos como formados de ambientes
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(em analogia a ambientes físicos) onde os agentes atuam, havendo possivelmente a presença
de objetos6. Nesses ambientes os agentes podem formar grupos, em um nível mais alto de
abstração formando comunidades ou sociedades de agentes, e assim por diante.

Do ponto de vista interno do agente também se buscam diversas metáforas comes-
tados mentais, tais como crenças, objetivos, intenções e compromissos. Agentes deliberam
sobre que objetivos vão atingir, baseados em suas próprias motivações, e com base nesses
objetivos e observações do ambiente decidem que ações tomar, e que requisições feitas por
outros agentes aceitar (essas são algumas das características que diferenciam agentes de ob-
jetos). Um agente de um sistema pode ser programado através de múltiplos sub-agentes,
assim como agentes formam grupos, grupos formam sociedades e assim por diante. A essa
propriedade, Demazeau [19] se refere como o princípio da recursividade em SMA.

Note que o projeto de um sistema computacional complexo utilizando essas metáfo-
ras, faz uso de técnicas automáticas de decomposição de tarefas e computação distribuída,
permitindo a implementação de forma mais direta e eficiente para aplicações naturalmente
distribuídas (em geral não existe controle centralizado em sistemas multiagente). Outra ca-
racterística de aplicações para as quais os SMA representam uma alternativa interessante de
implementação são sistemas dinâmicos, em que é impossível prever todos os casos que de-
vem ser tratados. Nesse aspecto, a característica de autonomia dos agentes é fundamental:
as pesquisas em SMA procuram mecanismos para que os agentes gerem e persigam seus
próprios objetivos, permitindo assim a adaptação a situações imprevistas.

Um agente é ditoautônomose ele somente realiza tarefas por decisão própria, com
base em uma representação de seus interesses individuais7. Uma classe de sistemas de in-
teligência artificial distribuída muito difundida na década de 80 chamada de resolução de
problemas distribuída cooperativa (cooperative distributed problem solving) partia do princí-
pio da benevolência de agentes: como todos agentes tem um objetivo comum nesses sistemas,
sempre que um agente solicita uma tarefa a outro, esse aceita e procura realizar a tarefa da
melhor maneira possível dentro de suas capacidades. Isto não é necessariamente verdade em
SMA, onde agentes são considerados autônomos e têm interesses próprios.

Outro aspecto importante de agentes em SMA é que os agentes possuem conheci-
mento incompleto do seu ambiente e seguem o princípio da racionalidade limitada (bounded
rationality); ou seja, os agentes não são necessariamente capazes de perceber tudo o que é
verdade no estado atual do ambiente (o que para algumas aplicações é essencial), e possuem
uma capacidade e tempo de processamento limitado (i.e., não podem ficar raciocinando inde-
finidamente sobre o problema até achar a melhor solução). Esses são aspectos fundamentais
que permitem a utilização de SMA para implementação de soluções para problemas comple-

6Ao contrário dos agentes, objetos não são entidades autônomas, nem auto-motivadas.
7Essa é a noção mais simples de autonomia. O conceito de autonomia possui diversas conotações diferentes, e é
muito debatido na literatura da área.

RITA • Volume 10• Número 1• 2003 11



Linguagens de Programação Orientadas a Agentes: AgentSpeak(L)

xos e dinâmicos.

Dada essa breve introdução à área de SMA, apresentamos agora uma definição de
“agente” no contexto deste artigo. A Figura 1 permite a visualização de aspectos importantes
de um agente, apresentando o modelo geral de agente proposto por Wooldridge [63].

Percepção Ação

Próximo
Estado

Agente

Ambiente

Figura 1. Modelo Geral de Agente (traduzido de [63])

É preciso explicar logo de início que os pesquisadores da área não possuem uma de-
finição de consenso para o que é um agente. Algumas definições ficaram bem conhecidas,
como a de Wooldridge e Jennings [66] e a de Franklin [27]. Ao invés de citar essas definições
que são as mais aceitas, preferiu-se aqui mencionar algumas características que são impor-
tantes (do ponto de vista dos autores) para o conceito de agente na concepção de SMA e que
estão relacionadas com a linguagem AgentSpeak(L) apresentada a seguir. Note que, como
uma área da inteligência artificial distribuída, trata-se aqui de sistemas que usam técnicas
de inteligência artificial. Devido ao sucesso e grande atenção dada a essa área na segunda
metade da década de 90, o termoagentese difundiu amplamente em diversas áreas da Ciên-
cia da Computação. Nessa perspectiva, criou-se o termoagentes de software[28], em que
praticamente qualquer processo comunicante passa a ser denominado agente.

São mencionados a seguir alguns aspectos importantes para a compreensão do que
é um agente no contexto de SMA cognitivos. Um agente, nesta concepção, é um sistema
computacional que é capaz de:

percepção: o agente é capaz de perceber alterações no ambiente (conforme ilustrado na
Figura 1);
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ação: as alterações no ambiente são provenientes das ações que os agentes realizam cons-
tantemente no ambiente; um agente age sempre com o intuito de atingir seus objetivos
(motivação), ou seja, com o intuito de transformar o ambiente de seu estado atual em
um outro estado desejado pelo agente (vejamotivaçãoabaixo);

comunicação: umas das ações possíveis de um agente é comunicar-se com outros agentes
da sociedade (i.e., que compartilham o mesmo ambiente); como os agentes precisam
coordenar suas ações, a comunicação entre eles é essencial8;

representação: o agente possui uma representação simbólica explícita daquilo que acredita
ser verdade em relação ao ambiente e aos outros agentes que compartilham aquele
ambiente;

motivação: como em SMA os agentes são (ou podem ser) autônomos, é essencial que exista
não só uma representação do conhecimento do agente, mas também uma representação
dos desejos ou objetivos (i.e., aspectos motivacionais) daquele agente; em termos prá-
ticos, isto significa ter uma representação de estados do ambiente que o agente almeja
alcançar; como conseqüência, o agente age sobre o ambiente por iniciativa própria para
satisfazer esses objetivos;

deliberação: dada uma motivação e uma representação do estado atual do ambiente em que
se encontra o agente, esse tem que ser capaz de decidir, dentre os estados de ambiente
possíveis de ocorrerem no futuro, quais de fato serão os objetivos a serem seguidos por
ele;

raciocínio e aprendizagem: técnicas de inteligência artificial clássica para, por exemplo, ra-
ciocínio e aprendizagem podem ser estendidas para múltiplos agentes, aumentando sig-
nificativamente o desempenho desses, por exemplo no aspecto de deliberação; note que
nem sempre se esperam essas características de raciocínio e aprendizagem de quaisquer
agentes; a criação de mecanismos de aprendizagem específicos para ambientes multia-
gente é uma área de pesquisa que ainda requer bastante investigação (existem, contudo,
vários trabalhos que aplicam aprendizagem por reforço em SMA [61]).

A seguir, apresenta-se a arquitetura BDI, um modelo específico para o desenvolvi-
mento de agentes inteligentes que satisfazem os critérios usados na definição acima.

8A comunicação é uma característica essencial em SMA cognitivos baseados em lógica. No enfoque de SMA
baseado em Teoria dos Jogos (mencionado anteriormente), é possível que os agentes prescindam de comunicação
para obter coordenação.
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2.2 A Arquitetura BDI

As mais importantes arquiteturas de agentes deliberativos são baseadas em um mo-
delo de cognição fundamentado em três principais atitudes mentais que são as crenças, os
desejos, e as intenções (abreviadas por BDI,beliefs, desirese intentions). A fundamentação
filosófica para esta concepção de agentes vem do trabalho de Dennett [20] sobre sistemas
intencionais e de Bratman [12] sobre raciocínio prático. A primeira implementação de um
sistema baseado nessas idéias foi o IRMA (Intelligent Resource-bounded Machine Architec-
ture) [13]. Com base nessa experiência, foi criado outro sistema utilizando a arquitetura BDI,
chamado PRS (Procedural Reasoning System) [29]; o PRS, por sua vez, tem como sucessor
um sistema chamado dMARS [35, 21]. Baseando-se nesses trabalhos, Rao criou a linguagem
de programação AgentSpeak(L). Georgeff e Rao foram os principais autores na elaboração
de arquiteturas abstratas de agente baseadas no modelo BDI [51, 50], bem como na concep-
ção de lógicas BDI [52, 49]. Lógicas BDI são lógicas multimodais com um operador modal
para cada uma das atitudes mentais do modelo BDI, além dos operadores usuais da lógica
temporal de tempo ramificado e da lógica de ação. Para uma apresentação sucinta de uma
lógica BDI com referências para as lógicas modais nas quais ela se baseia, bem como para a
semântica de mundos possíveis normalmente utilizada para elas, veja [56].

De forma esquemática, a arquitetura BDI genérica está apresentada na Figura 2, con-
forme proposto em [63].

FRC
Gera

Opções

Ação

Crenças

Intenções

Desejos

Filtro

Sensor

Entrada

Ação

Saída

Figura 2. Arquitetura BDI Genérica (adaptado de [63])
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Resumidamente, esta arquitetura de agente está estruturada da seguinte forma. As
crençasrepresentam aquilo que o agente sabe sobre o estado do ambiente e dos agentes na-
quele ambiente (inclusive sobre si mesmo). Osdesejosrepresentam estados do mundo que o
agente quer atingir (dito de outra forma, são representações daquilo que ele quer que passe a
ser verdadeiro no ambiente). Em tese, desejos podem ser contraditórios, ou seja, pode-se de-
sejar coisas que são mutuamente exclusivas do ponto de vista de ação prática. Normalmente
se refere aobjetivoscomo um subconjunto dos desejos que são todos compatíveis entre si.
As intençõesrepresentam seqüências de ações específicas que um agente se compromete a
executar para atingir determinados objetivos.

A função de revisão de crenças(referenciada porFRC na figura) recebe a informa-
ção sensória (i.e., percebe propriedades do ambiente) e, consultando as crenças anteriores do
agente, atualiza essas crenças para que elas reflitam o novo estado do ambiente9. Com essa
nova representação do estado do ambiente, é possível que novas opções fiquem disponíveis
(opções de estados a serem atingidos). A função denominada na figura comoGera Opções
verifica quais as novas alternativas de estados a serem atingidos, que são relevantes para os
interesses particulares daquele agente. Isto deve ser feito com base no estado atual do mundo
(conforme as crenças do agente) e nas intenções com que o agente já está comprometido. A
atualização dos objetivos se dá, então, de duas formas: as observações do ambiente possivel-
mente determinam novos objetivos do agente, e a execução de intenções de mais alto nível
pode gerar a necessidade de que objetivos mais específicos sejam atingidos.

Uma vez atualizado o conhecimento e a motivação do agente, é preciso, em seguida,
decidir que curso de ações específico será usado para alcançar os objetivos atuais do agente
(para isso é preciso levar em conta os outros cursos de ações com os quais o agente já se
comprometeu, para evitar ações incoerentes, bem como eliminar intenções que já foram atin-
gidas ou que se tornaram impossíveis de ser atingidas). Esse é o papel da funçãoFiltro , que
atualiza o conjunto de intenções do agente, com base nas crenças e desejos atualizados e nas
intenções já existentes. Esse processo realizado pela função Filtro para determinar como atu-
alizar o conjunto de intenções do agente é normalmente chamado dedeliberação10. Com o
conjunto de intenções já atualizado, a escolha de qual ação específica, entre aquelas preten-
didas, será a próxima a ser realizada pelo agente no ambiente é feita pela funçãoAção. Em
certos casos, em que não é necessário priorização entre múltiplas intenções, a escolha pode
ser simples; ou seja, basta escolher qualquer uma entre as intenções ativas, desde que se ga-
ranta que todas as intenções terão, em algum momento, a oportunidade de serem escolhidas
para execução. Porém, alguns agentes podem precisar usar escolha de intenções baseadas em

9Note que os mecanismos reais de percepção normalmente são imprecisos e/ou incompletos; ou seja, a percepção
pode ser falha, no sentido de não refletir a realidade do ambiente, ou pode não ser total, perdendo alguma informação
sobre o ambiente.
10Essa é a origem do termodeliberativomuitas vezes utilizado para se referir a agentes cognitivos, já que a habilidade
de realizar essa deliberação é uma característica muito importante para esse tipo de agente.
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critérios mais sofisticados para garantir que certas intenções sejam priorizadas em relação a
outras em certas circunstâncias.

3 A Linguagem AgentSpeak(L)

3.1 Noções Gerais

A linguagem AgentSpeak(L) foi projetada para a programação de agentes BDI na
forma de sistemas de planejamento reativos (reactive planning systems). Sistemas de plane-
jamento reativos são sistemas que estão permanentemente em execução, reagindo a eventos
que acontecem no ambiente em que estão situados através da execução de planos que se
encontram em uma biblioteca de planos parcialmente instanciados.

A linguagem de programação AgentSpeak(L) foi primeiramente apresentada em [48].
A linguagem é uma extensão natural e elegante de programação em lógica para a arquitetura
de agentes BDI, que representa um modelo abstrato para a programação de agentes e tem
sido a abordagem predominante na implementação de agentes inteligentes ou “racionais”
[64]. Um agente AgentSpeak(L) corresponde à especificação de um conjunto de crenças
que formarão a base de crenças inicial e um conjunto de planos. Umátomo de crençaé
um predicado de primeira ordem na notação lógica usual, eliterais de crençasão átomos
de crenças ou suas negações. Abase de crençasde um agente é uma coleção de átomos de
crença.

AgentSpeak(L) distingue dois tipos de objetivos:objetivos de realização(achieve-
ment goals) e objetivos de teste(test goals). Objetivos de realização e teste são predicados,
tais como crenças, porém com operadores prefixados ‘! ’ e ‘?’, respectivamente. Objetivos
de realização expressam que o agente quer alcançar um estado no ambiente onde o predi-
cado associado ao objetivo é verdadeiro. Na prática, esses objetivos iniciam a execução de
subplanos. Um objetivo de teste retorna a unificação do predicado de teste com uma crença
do agente, ou falha caso não seja possível a unificação com nenhuma crença do agente. Um
evento ativador(triggering event) define quais eventos podem iniciar a execução de um plano.
Um eventopode ser interno, quando gerado pela execução de um plano em que um subob-
jetivo precisa ser alcançado, ou externo, quando gerado pelas atualizações de crenças que
resultam da percepção do ambiente. Eventos ativadores são relacionados com aadiçãoe re-
moçãode atitudes mentais (crenças ou objetivos). Adição e remoção de atitudes mentais são
representadas pelos operadores prefixados (‘+’) e (‘ - ’).

Planos fazem referência aações básicasque um agente é capaz de executar em seu
ambiente. Essas ações são definidas por predicados com símbolos predicativos especiais
(chamados símbolos de ação) usados para distinguir ações de outros predicados. Um plano é
formado por um evento ativador (denotando o propósito do plano), seguido de uma conjunção
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de literais de crença representando umcontexto. O contexto deve ser conseqüência lógica do
conjunto de crenças do agente no momento em que o evento é selecionado pelo agente para
o plano ser consideradoaplicável. O resto do plano é uma seqüência de ações básicas ou
subobjetivos que o agente deve atingir ou testar quando uma instância do plano é selecionada
para execução.

+concert(A,V) : likes(A)
← !book_tickets(A,V).

+!book_tickets(A,V) : ¬busy(phone)
← call(V);

. . .;
!choose_seats(A,V).

Figura 3. Exemplos de planos AgentSpeak(L)

A Figura 3 apresenta exemplos de planos AgentSpeak(L). O primeiro plano especifica
que ao anúncio de um concerto a ser realizado pelo artistaA no localV (do Inglêsvenue),
correspondendo a adição de uma crençaconcert(A,V) como conseqüência da percepção
do ambiente. Se for o caso de o agente gostar do artistaA, então o agente terá como objetivo a
reserva dos ingressos para esse concerto. O segundo plano especifica que ao adotar o objetivo
de reservar ingressos, se for o caso de a linha telefônica não estar ocupada, então o agente
pode executar o plano que consiste de: executar a ação básica de fazer contato telefônico
com o local do concertoV, seguido de um determinado protocolo de reserva de ingressos
(indicado por ‘. . .’), e que termina com a execução de um subplano para a escolha de acentos
em eventos desse tipo naquele local. (Assume-se que fazer contato telefônico é uma ação
básica que o agente é capaz de executar no ambiente em questão).

3.2 Sintaxe Abstrata

A especificação de um agenteag em AgentSpeak(L) deve ser feita de acordo com a
gramática apresentada a seguir (adaptada de [45]). Em AgentSpeak(L), um agente é especi-
ficado por um conjunto de crençasbs (beliefs) correspondendo à base de crenças inicial do
agente, e um conjunto de planospsque forma a biblioteca de planos do agente.
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ag ::= bs ps
bs ::= b1 . . . bn (n ≥ 0)
at ::= P(t1, . . . , tn) (n ≥ 0)
ps ::= p1 . . . pn (n ≥ 1)
p ::= te : ct← h
te ::= +at | −at | +g | −g
ct ::= at | ¬at | ct ∧ ct | T
h ::= a | g | u | h; h
a ::= A(t1, . . . , tn) (n ≥ 0)
g ::= !at | ?at
u ::= +at | −at

As fórmulas atômicasat da linguagem são predicados ondeP é um símbolo predica-
tivo e t1, . . . , tn são termos padrão da lógica de primeira ordem. Chamamos decrençauma
fórmula atômicaat sem variáveis eb é meta-variável para crenças. O conjunto inicial de
crenças de um programa AgentSpeak(L) é uma seqüência de crençasbs.

Um plano em AgentSpeak(L) é dado porp acima, ondete(triggering event) é o evento
ativador,ct é o contexto do plano (uma conjunção de literais de crença) eh é uma seqüência
de ações, objetivos ou atualizações de crenças. A construçãote : ct é dita acabeçado plano,
e h o corpodo plano. O conjunto de planos de um agente é dado porpscomo uma lista de
planos.

Um evento ativadorte corresponde à adição/remoção de crenças da base de crenças
do agente (+at e−at, respectivamente), ou à adição/remoção de objetivos (+g e−g, res-
pectivamente). O agente possui um conjunto deações básicasque utiliza para atuar sobre
o ambiente. Ações são referidas por predicados usuais com a exceção de que um símbolo
de açãoA é usado no lugar do símbolo predicativo. Objetivosg podem ser objetivos de re-
alização (!at) ou de teste (?at). Finalmente,+at e−at (no corpo de um plano) representam
operações de atualização (update) da base de crençau, através da adição ou remoção de
crenças respectivamente.

Note que uma fórmula!g no corpo de um plano gera um evento cujo evento ativador
é +!g (este assunto será tratado em maiores detalhes na próxima seção). Portanto, planos
escritos pelo programador que tenha um evento ativador que possa ser unificado com+!g
representam alternativas de planos que devem ser considerados no tratamento de tal evento.
Planos com evento ativador do tipo+at e−at são utilizados no tratamento de eventos que são
gerados quando crenças são adicionadas ou removidas (tanto como conseqüência da percep-
ção do ambiente, como devido a alterações de crenças explicitamente requisitadas no corpo
de um plano). Eventos ativadores do tipo−!g são usados para o tratamento de falhas de pla-
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nos (mas não serão abordados neste texto), e eventos ativadores do tipo+?g e−?g não são
utilizados na implementação atual da linguagem (maiores detalhes na Seção 5.1). A seção
a seguir fornece mais detalhes sobre a geração de eventos, e outros aspectos importantes da
interpretação de programas AgentSpeak(L).

3.3 Semântica Informal

Um interpretador abstrato para a linguagem AgentSpeak(L) precisa ter acesso à base
de crenças e à biblioteca de planos, e gerenciar um conjunto deeventose um conjunto de
intenções. Seu funcionamento requer trêsfunções de seleção: a função de seleção de eventos
(SE) seleciona um único evento do conjunto de eventos; uma outra função (SAp) seleciona
uma “opção” (um plano aplicável) entre o conjunto de planos aplicáveis para um evento se-
lecionado; e a terceira função (SI ) seleciona uma intenção do conjunto de intenções. As
funções de seleção são específicas para cada agente, sendo responsáveis por parte significa-
tiva do comportamento do agente. Essas funções, apesar de fazerem parte do interpretador,
devem ser fornecidas pelo projetista do agente juntamente com o programa AgentSpeak(L),
exceto nas situações em que funções de seleçãodefault11, que são muito simples, possam ser
utilizadas.

Os trabalhos anteriores sobre AgentSpeak(L) não discutem como projetistas podem
especificar essas funções. Em princípio linguagens de programação tradicionais devem ser
usadas para a definição de funções de seleçãoad hoc. A extensão de AgentSpeak(L) apre-
sentada em [3] visava justamente esse problema, propondo a geração automática e eficiente
de funções de seleção de intenções. A linguagem estendida permite expressar relações entre
planos, bem como critérios quantitativos para sua execução. Usa-se, então, escalonamento
de tarefas baseado em teoria de decisão para guiar as escolhas feitas pela função de seleção
de intenções.

Como dito acima, duas estruturas importantes para o interpretador abstrato são o con-
junto de eventos e o conjunto de intenções.Intençõessão cursos de ações com os quais
um agente se compromete para tratar certos eventos. Cada intenção é uma pilha de planos
parcialmente instanciados.

Eventoscausam o início da execução de planos que tem eventos ativadores relevantes.
Eventos podem serexternos, quando originados da percepção do ambiente (i.e., adição ou
remoção de crenças resultantes do processo de revisão de crenças); ouinternos, quando gera-
dos pela execução de planos do agente (um subobjetivo em um plano gera um evento do tipo
“adição de objetivo de realização”). No último caso, o evento é acompanhado da intenção

11As funções de seleçãodefaultsão as seguintes:SE seleciona eventos sem nenhuma prioridade, utilizando a ordem
em que eles são inseridos no conjunto de eventos; a funçãoSAp utiliza a ordem em que os planos foram escritos no
programa fonte AgentSpeak(L) para a escolha entre diversos planos aplicáveis; e a funçãoSI funciona, por assim
dizer, como um escalonadorround-robin, executando uma ação de cada uma das intenções ativas por vez.
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que o gerou (o plano escolhido para aquele evento será colocado no topo daquela intenção).
Eventos externos criam novas intenções representando diferentes focos de atenção na atuação
do agente no ambiente.

A seguir o funcionamento de um interpretador AgentSpeak(L) é apresentado em deta-
lhe, com o auxílio da Figura 4 (reproduzida de [42]). Na figura conjuntos de crenças, eventos,
planos e intenções são representados por retângulos. Losangos representam a seleção de um
elemento de um conjunto. Círculos representam alguns dos processos envolvidos na inter-
pretação de programas AgentSpeak(L).

A cada ciclo de interpretação de um programa AgentSpeak(L), a lista de eventos é
atualizada com o resultado do processo de revisão de crenças. Assume-se que as crenças
são atualizadas pela percepção e que sempre que houverem mudanças na base de crenças
do agente, isso implica na inserção de um evento no conjunto de eventos. Essa função de
revisão de crenças não é parte de um interpretador AgentSpeak(L), mas é um componente
que deve estar presente na arquitetura geral do agente (implementações de interpretadores
AgentSpeak(L) tipicamente fornecem uma função de revisão de crenças simples utilizada
comodefault).

Depois deSE selecionar um evento, o interpretador AgentSpeak(L) tem que unifi-
car aquele evento com eventos ativadores nas cabeças dos planos presentes na biblioteca
de planos. Isso gera um conjunto de todos osplanos relevantespara o evento escolhido.
Pela verificação dos contextos de planos que seguem logicamente das crenças do agente,
AgentSpeak(L) determina o conjunto deplanos aplicáveis(planos que podem ser usados,
na situação presente, para tratar o evento selecionado naquele ciclo). Depois,SAp escolhe,
entre os planos do conjunto de planos aplicáveis, um único plano aplicável que se torna o
meio pretendidopara o tratamento daquele evento, e coloca o plano no topo de uma intenção
existente (se o evento for interno), ou cria uma nova intenção no conjunto de intenções (se
o evento for externo, i.e., gerado por percepção do ambiente), definindo um novo “foco de
atenção” do agente.

Nesse estágio, resta apenas a seleção de uma única intenção para ser executada no
ciclo. A funçãoSI seleciona uma intenção do agente (i.e. uma das pilhas de planos par-
cialmente instanciados que se encontram dentro do conjunto de intenções, cada uma repre-
sentando um dos focos de atenção do agente). No topo dessa intenção existe uma instância
de um plano da biblioteca de planos, e a fórmula no início do corpo do plano é executada.
Isso implica em uma ação básica a ser realizada pelo agente no ambiente, na geração de um
evento interno (se a fórmula selecionada for um objetivo de realização) ou na execução de um
objetivo de teste (através do acesso à base de crenças). Caso a fórmula seja um objetivo de
realização, simplesmente um evento do tipo “adição de objetivo de realização” é adicionado
ao conjunto de eventos, acompanhado da intenção que gerou o evento. Essa intenção tem que
ser removida do conjunto de intenções, pois ela fica suspensa até que o evento interno seja
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Figura 4. Ciclo de interpretação de um programa AgentSpeak(L) [42].

escolhido pela funçãoSE . Quando uma instância de plano for escolhida como meio preten-
dido para tratar este evento, o plano é colocado no topo da pilha de planos daquela intenção,
e ela é retornada para o conjunto de intenções (podendo novamente ser selecionada porSI ).

Se a fórmula a ser executada é a realização de uma ação básica ou a execução de um
objetivo de teste, a fórmula deve ser removida do corpo da instância de plano que se encontra
no topo da intenção selecionada. No caso da execução de um objetivo de teste, a base de
crenças será inspecionada para encontrar um átomo de crença que unifica com o predicado
de teste. Se uma unificação for possível, instanciações de variáveis podem ocorrer no plano
parcialmente instanciado; após isto, o objetivo de teste pode ser removido do conjunto de
intenções, pois já foi realizado. No caso de uma ação básica a ser executada, o interpretador
simplesmente informa ao componente da arquitetura do agente que é responsável pela atuação
sobre o ambiente qual ação é requerida, podendo também remover a ação12 do conjunto de
intenções. Quando todas as fórmulas no corpo de um plano forem removidas (i.e., tiverem

12Em algumas implementações, e.g. [3], o interpretador espera um retorno do ambiente simulado para saber se a
ação pode ser executada ou não. O plano falha caso o retorno do ambiente não seja positivo.
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sido executadas), o plano é removido da intenção, tal como o objetivo de realização que o
gerou, se esse for o caso, é removido do início do corpo do plano abaixo daquele na pilha de
planos daquele foco de atenção. O ciclo de execução termina com a execução de uma fórmula
do corpo de um plano pretendido, e AgentSpeak(L) começa um novo ciclo, com a verificação
do estado do ambiente após a ação do agente sobre ele, a geração dos eventos adequados, e
continuando a execução de um ciclo de raciocínio do agente como descrito acima.

O objetivo desta seção foi apresentar informalmente alguns aspectos importantes da
semântica da linguagem AgentSpeak(L). A semântica formal da linguagem pode ser encon-
trada nos seguintes artigos [45, 7, 46] (o último deles trata especificamente de aspectos de
comunicação entre agentes).

4 Estudos de Caso

Esta seção mostra dois exemplos bem simples de programas escritos em
AgentSpeak(L). O fato de os programas serem simples é uma vantagem para a assimila-
ção dos conceitos básicos da linguagem, porém dificultam a compreensão da importância das
abstrações da arquitetura BDI em sistemas mais complexos. O objetivo aqui não é mostrar
o tipo de sistema em que este paradigma é particularmente apropriado, mas especificamente
mostrar exemplos das construções básicas da linguagem AgentSpeak(L). Ambos exemplos
foram utilizados em trabalhos que propõem o uso da técnica demodel checking(verifica-
ção de modelos) para a verificação formal de sistemas programados em AgentSpeak(L) (este
assunto é discutido na Seção 5.1).

4.1 Robôs Coletores de Lixo em Marte

O cenário utilizado nesta seção foi apresentado em [14] e lembra também o cenário
utilizado em [48]; o código apresentado aqui para este cenário foi introduzido anteriormente
em [5]. Dois robôs estão coletando lixo no planeta Marte. O robôr1 procura por lixos
depositados no solo do planeta e quando algum lixo é encontrado, o robô coleta o lixo e o leva
para o local onder2 encontra-se, larga o lixo lá e retorna ao local onde o lixo foi encontrado
para continuar sua busca a partir daquela posição anterior. O robôr2 está posicionado ao
lado de um incinerador; todo o lixo levado porr1 é colocado no incinerador. Os pedaços de
lixo são colocados randomicamente em uma grade que define o território do planeta13. Outra
fonte de não-determinismo é a imprecisão do braço do robô em pegar os pedaços de lixo. A
ação de pegar o lixo pode falhar, mas o mecanismo é bom o suficiente para não falhar mais
que duas vezes seguidas; ou seja, no pior casor1 irá tentar apanhar o lixo três vezes.

13Cada posição da grade representa uma área de território de tamanho limitado pelo alcance dos sensores do robô.
Qualquer lixo dentro da área de território representado por uma posição na grade é instantaneamente percebido pelo
agente.
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O código AgentSpeak(L) parar1 é dado abaixo. No código, cada plano é anotado
com umlabelpara que se possa referir ao plano no texto que segue. As ações que possuem um
ponto (‘.’) em seu nome, denotam ações internas, uma noção introduzida em [3]. Essas ação
são executadas internamente pelo agente, e não afetam o ambiente como as ações básicas que
o agente executa.

Agent r1
Beliefs

pos(r2,2,2).
checking(slots).

Plans

+pos(r1,X1,Y1) : checking(slots) & not(garbage(r1)) ( p1)
<- next(slot).

+garbage(r1) : checking(slots) ( p2)
<- !stop(check);

!take(garb,r2);
!continue(check).

+!stop(check) : true ( p3)
<- ?pos(r1,X1,Y1);

+pos(back,X1,Y1);
-checking(slots).

+!take(S,L) : true ( p4)
<- !ensure_pick(S);

!go(L);
drop(S).

+!ensure_pick(S) : garbage(r1) ( p5)
<- pick(garb);

!ensure_pick(S).

+!ensure_pick(S) : true <- true. ( p6)

+!continue(check) : true ( p7)
<- !go(back);

-pos(back,X1,Y1);
+checking(slots);
next(slot).

+!go(L) : pos(L,Xl,Yl) & pos(r1,Xl,Yl) ( p8)
<- true.
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+!go(L) : true ( p9)
<- ?pos(L,Xl,Yl);

moveTowards(Xl,Yl);
!go(L).

A crença inicial do agente é sobre a posição do agenter2 na grade que define o
território do planeta em quer1 deve procurar lixo, e que sua tarefa inicial será verificar os
diversos pontos do território, procurando lixo. Todos os planos são explicados abaixo.

O planop1 é usado quando o agente percebe que ele está numa nova posição e está
procurando por lixo. Se não há lixo percebido naquele ponto, só o que deve ser feito é a
ação básicanext(slot) que move o robô para o próximo ponto na grade (com exceção
do local do incinerador, pois o lixo nessa posição é tratado porr2 ). Note que essa é uma
ação básica do ponto de vista do agente: assume-se que o robô possui os mecanismos físicos
necessários para se mover a umapróximaposição no território, seguindo algum caminho pré-
determinado de tal forma que todas as posições sejam ordenadas e o mecanismo pode então
detectar quando não há mais nenhuma posição seguinte a ser verificada.

O ambiente simulado provê a informação sobre a existência de lixo nas posições dos
robôsr1 e r2 , quando o agente realiza percepção do ambiente. Quandor1 percebe lixo
em sua posição, a crençagarbage(r1) é adicionada à base de crenças de tal maneira que
o planop2 pode ser então usado. A tarefa de lidar com um pedaço de lixo percebido é
decomposta em três partes, envolvendo subobjetivos de realização que garantem que: (i) o
robô irá parar de procurar por lixo de maneira consistente (lembrando seu último ponto de
procura para que a tarefa possa ser continuada daquele ponto); (ii) o lixo seja levado até a
posição der2 ; e (iii) a tarefa de procurar por lixo será, então, retomada. Cada um desses
objetivos são realizados respectivamente pela execução dos três planos que seguem.

Quando o agente pretende atingir o subobjetivo (i) acima, o planop3 é sua única
opção, e ele é sempre aplicável (já que seu contexto é vazio). O agente recupera da sua base
de crenças sua posição atual (a posição é inserida na base de crenças através da percepção
do ambiente). O agente então toma nota da informação de para onde deve retornar para
a continuação da sua busca por lixos. Isso é feito pela adição de uma crença na base de
crenças:+pos(back,X1,Y1) . O agente remove da sua base de crenças a informação de
que está procurando por lixo, e após isso o agente terá o objetivo de levar o lixo até a posição
der2 e retornar.

O subobjetivo (ii) é tratado pelo planop4, que diz que para o robô levar o lixo até a po-
sição der2 , ele deve coletar o lixo e atingir o subobjetivo de ir para a posição der2 e, quando
chegar lá, ele poderá finalmente largar o lixo. Note quepick(garb) e drop(garb) são
ações básicas, ou seja, são coisas que o robô pode realizar fisicamente no ambiente por meio
de seu hardware.
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Os planosp5 e p6 juntos asseguram que o robô irá continuar tentando pegar um
pedaço de lixo até que ele não possa mais perceber o lixo na grade (i.e., até que a ação de
coleta seja realizada com sucesso). Lembre que o mecanismo de coleta é impreciso, e o robô
pode ter que tentar algumas vezes até obter êxito na execução da ação.

O planop7 é usado para que o agente continue a tarefa de verificar a existência de
lixo na grade que representa o espaço de território a ser limpo. O agente precisa atingir o
subobjetivo de retornar para sua posição anterior (!go(back) ), e uma vez lá ele poderá
remover a nota que fez sobre aquela posição, lembrando que voltou ao estado de procura por
lixo e, assim, procedendo para o próximo ponto na grade.

Os últimos dois planos são usados para atingir o objetivo de ir para uma posição
específica na grade (representada pela constante com a qual a variávelL está instanciada).
O planop9 recupera a crença que o agente possui sobre a posição na grade em que fica a
localidadeL, move-se uma posição na grade em direção ao ponto referente às coordenadas em
questãomoveTowards(Xl,Yl) , e volta a ter o objetivo de mover-se (continuar movendo-
se) em direção aL; note que o plano é recursivo. O planop8 estabelece o fim da recursão
dizendo que não há mais o que fazer para atingir o objetivo de ir em direção aL se o agente
já está naquela posição (o plano anterior não mais será aplicável neste caso).

O agenter2 é definido pelo código AgentSpeak(L) abaixo. Tudo o que ele faz é
queimar os pedaços de lixo (burn(garb) ) quando ele percebe que há lixo nessa posição
(+garbage(r2) ).

Agent r2
+garbage(r2) : true

<- burn(garb).

Crençasgarbage(r2) são adicionadas à base de crenças do agente a partir da per-
cepção do ambiente, sempre que existir lixo no ponto da grade onder2 se encontra.

4.2 Um Modelo Abstrato de Leilões

Nessa seção será descrito um cenário simplificado de leilões, utilizado anteriormente
em [4]. O ambiente anuncia 10 leilões e designa quem é o vencedor em cada um (aquele com
o lance mais alto). Existem três agentes participando desses leilões com estratégias de lance
simplificadas.
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Agent ag1
+auction(N) : true

<- place_bid(N,6).

O agenteag1 é um agente que oferece 6 como lance sempre que o ambiente anuncia
um novo leilão.

Agent ag2
myself(ag2).
bid(ag2,4).
ally(ag3).

+auction(N) : myself(I) & ally(A) & not(alliance(A,I))
<- ?bid(I,B); place_bid(N,B).

+auction(N) : alliance(A,I)
<- place_bid(N,0).

+alliance(A,I) : myself(I) & ally(A)
<- ?bid(I,B);

.send(A,tell,bid(I,B));

.send(A,tell,alliance(A,I)).

O agenteag2 oferece 4, caso não tenha combinado uma aliança comag3 , caso em
que ele oferece 0 (já queag3 fará um lance em nome da aliança entre eles). Quandoag2
recebe uma mensagem deag3 propondo uma aliança, a crençaalliance (ag3 ,ag2 ) é
adicionada à base de crenças deag2 ; uma função de confiança (trust) defaulté utilizada.
Isso constitui um evento ativador para um último plano que informa aoag3 o quantoag2
costuma oferecer como lance e confirma queag2 concorda em formar uma aliança comag3 .

Agent ag3
myself(ag3).
bid(ag3,3).
ally(ag2).
threshold(3).

+auction(N) : threshold(T) & .gte(T,N)
<- !bid_normally(N).
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+auction(N) : myself(I) & winner(I)
& ally(A) & not(alliance(I,A))

<- !bid_normally(N).

+auction(N) : myself(I) & not(winner(I))
& ally(A) & not(alliance(I,A))

<- !alliance(I,A);
!bid_normally(N).

+auction(N) : alliance(I,A)
<- ?bid(I,B); ?bid(A,C);

.plus(B,C,D); place_bid(N,D).

+!bid_normally(N) : true
<- ?bid(I,B); place_bid(N,B).

+!alliance(I,A) : true
<- .send(A,tell,alliance(I,A)).

O agenteag3 tenta ganhar os primeirosT leilões, ondeT é um limiar (threshold)
armazenado em sua base de crenças. Se ele não ganha nenhum leilão até aquele limiar, ele
tenta então fazer uma aliança comag2 (através de um envio de mensagem). Quandoag2
confirma a aliança, entãoag3 apresenta em nome dos dois um lance com a soma de suas
lances usuais.

5 Trabalhos Relacionados

5.1 Recentes Desenvolvimentos em AgentSpeak(L)

A partir da proposta original apresentada por Rao [48], vários outros autores têm le-
vado adiante a investigação de diferentes aspectos de AgentSpeak(L). Em [22] um interpre-
tador abstrato para essa linguagem foi formalmente especificado através da linguagem Z.
Muitos dos elementos nessa formalização foram primeiramente apresentados em [21], que
apresenta uma especificação formal para dMARS. Isso deve-se ao fato de AgentSpeak(L)
ser fortemente baseada nas experiências com o sistema dMARS [35], sucessor do PRS [29],
ambos sistemas que utilizam a arquitetura BDI.

Algumas extensões de AgentSpeak(L) foram propostas em [3], e um interpretador
para a versão estendida foi apresentado. As extensões tinham por objetivo a obtenção de uma
linguagem de programação que fosse mais prática. A linguagem estendida permite a especi-
ficação de relações entre planos e critérios quantitativos para sua execução. O interpretador
usa, então, um escalonador de tarefas baseado em teoria de decisão para guiar, automatica-
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mente, as escolhas relacionadas à função de seleção de intenções de um agente.

Em [45], uma semântica operacional para AgentSpeak(L) foi dada com base na abor-
dagem estrutural de Plotkin [47], uma notação mais usual do que Z para dar semântica a
linguagens de programação. Posteriormente, essa semântica operacional foi utilizada na es-
pecificação de umframeworkpara a construção de provas de propriedades BDI da linguagem
AgentSpeak(L) [6]. A combinação dos princípios da “tese da assimetria” (assymetry the-
sis) satisfeitos por um agente AgentSpeak(L) foi apresentado inicialmente em [6]; as provas
detalhadas dessas propriedades foram apresentadas em [7]. Esses princípios são relevan-
tes para se assegurar a racionalidade dos agentes programados em AgentSpeak(L) com base
nos princípios de racionalidade segundo a teoria BDI. Em [46], a semântica operacional de
AgentSpeak(L) foi estendida para dar semântica à comunicação entre agentes baseada na
teoria dos atos de fala.

Em [9] foi apresentado o uso de técnicas demodel checkingpara a verificação formal
de programas AgentSpeak(L) através de um conjunto de ferramentas chamado CASP. CASP
traduz uma versão simplificada de AgentSpeak(L) em linguagens que podem ser utilizadas
em verificadores de modelos para a lógica temporal linear [1]. A tradução para Promela foi
apresentada em [4], e a tradução para Java em [5]. A verificação de modelo é então feita
com o uso de Spin [31] no primeiro caso, e com JPF2 [60] no segundo. Esse trabalho em
verificação de modelos para programas AgentSpeak(L) usa as definições de modalidades BDI
em termos da semântica operacional de AgentSpeak(L) apresentadas em [7] para mostrar de
forma precisa como as especificações BDI (a serem verificadas para sistemas com múltiplos
agentes AgentSpeak(L)) são interpretadas.

Poucas aplicações foram desenvolvidas com AgentSpeak(L) até o momento, dado que
a sua implementação prática é muito recente e ainda requer um trabalho mais aprofundado
de experimentação para que se torne uma linguagem de programação poderosa. O mesmo se
aplica a outras linguagens baseadas em agentes (veja a próxima seção). Apesar do trabalho
na área datar do início dos anos 90, um grande número de questões está ainda em aberto.
Entre as aplicações existentes, desenvolvidas em AgentSpeak(L), podemos mencionar uma
simulação de aspectos sociais do crescimento urbano [8] e um robô carregador encarregado
do armazém de uma fábrica, que funciona em um ambiente de realidade virtual [58]. O pri-
meiro trabalho foi desenvolvido como um estudo de caso para a plataforma MAS-SOC14 de
simulação social baseada em agentes em que cada agente de uma simulação é implementado
em AgentSpeak(L). O segundo trabalho apresenta uma arquitetura de duas camadas com o
interpretador AgentSpeak(L) em um nível, e, em outro nível, um sistema articulado para a
modelagem de personagens 3D em ambientes virtuais. Tal arquitetura tem por objetivo per-
mitir o uso de agentes autônomos sofisticados em sistemas de realidade virtual ou outras

14A URL do projeto MAS-SOC é <http://www.inf.ufrgs.br/~massoc/ >. Nesta página também podem
ser encontradoslinkspara outros recursos relacionados à linguagem AgentSpeak(L).
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aplicações baseadas em animações15 tridimensionais.

5.2 Outras Linguagens de Programação Orientadas a Agentes

Desde o artigo seminal em programação orientada a agentes de Shoham [55], várias
outras linguagens nesse paradigma foram propostas, seguindo diferentes abordagens e in-
fluências. Naquele artigo, foi apresentada a linguagem Agent0, que é inspirada na arquitetura
BDI com sintaxe baseada em LISP. A seguir, serão mencionadas algumas das outras lingua-
gens orientada a agentes que apareceram na literatura de sistemas multiagente desde então.

ConcurrentMETATEM [24] é baseada em lógica temporal executável (essa lingua-
gem, de fato, é anterior ao trabalho de Shoham). Originalmente, a idéia era de que cada
agente fosse executado diretamente de uma especificação em lógica temporal de tempo li-
near. Trabalhos mais recentes adicionam outras modalidades à linguagem, permitindo aos
desenvolvedores projetar agentes baseados em abstrações antropomórficas, de maneira si-
milar a agentes BDI [25]. Outros trabalhos em ConcurrentMETATEM têm permitido aos
usuários a especificação de grupos (aninhados) de agentes, com características interessantes
de comunicação e acesso para os agentes em diferentes grupos [26].

Uma linguagem recentemente introduzida na literatura da área chama-se STA-
PLE [38]. Essa linguagem é baseada na teoria de intenções conjuntas de Cohen e Levesque,
que é formalizada na lógica apresentada em [17]. A plataforma IMPACT [57] tem como
objetivo permitir a “agentificação” de código legado, e a semântica de agentes IMPACT é
baseada em lógica deontológica [2]. Algumas linguagens de programação apresentadas na
literatura estendem sistemas de programação que tem demonstrado grande aplicação em in-
teligência artificial de modo geral ao conceito de sistemas de múltiplos agentes situados. Um
exemplo é a linguagem ConGolog [18], uma linguagem de programação concorrente baseada
em cálculo de situações. Outro exemplo éMINERVA, uma arquitetura de agente [41, 40]
baseada em programação em lógica dinâmica.

Outras linguagens BDI, tais como 3APL [30], foram inspiradas em AgentSpeak(L)
modificando-a de alguma maneira. 3APL, por exemplo, não inclui o conceito de evento ou
de uma estrutura intencional (como o conjunto de intenções em AgentSpeak(L)); isso faz com
que 3APL se distancie um pouco da concepção original da arquitetura BDI. Por outro lado,
a linguagem tem outras características, tais como regras especiais que operam nos objetivos
do agente durante sua execução, que são úteis, por exemplo, no tratamento de planos que
falham. Em trabalho recente, a linguagem Dribble [59] foi proposta, entendendo 3APL com a
noção de objetivos declarativos. Outra abordagem a agentes BDI é o cálculoΨ [36], baseado
no cálculoπ [44], com o objetivo de dar suporte teórico para linguagens de programação

15Exemplos de animações realizadas com esta arquitetura podem ser encontrados na URL <http://www.inf.
ufrgs.br/cg/ras/ >.
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visuais [36, 37].

Uma linguagem fortemente baseada em AgentSpeak(L), chamada AgentTalk, foi re-
centemente disponibilizada pela Internet16. Também encontram-se disponíveis na Inter-
net, plataformas JAVA para o desenvolvimento de agentes BDI, tais como JAM17 [33]
e JACK18 [32]. A grande diferença entre essas ferramentas e linguagens BDI como
AgentSpeak(L) e 3APL é que essas últimas têm semântica formal, o que possibilita a verifi-
cação formal de sistemas programados com estas linguagens; além disto, pode-se estabelecer,
com rigorismo ainda maior, uma relação formal com a teoria BDI original, vinda da literatura
de filosofia sobre raciocínio prático e que influencia todo o trabalho em agentes racionais
(através de trabalhos teóricos que estão em desenvolvimento).

6 Conclusão

Após uma década desde a primeira publicação utilizando o termo “programação ori-
entada a agentes” [55], pode-se dizer que as linguagens de programação orientadas a agentes
encontram-se ainda em sua infância. Muita pesquisa em aspectos formais dessas linguagens
já foi desenvolvida, mas ainda há muitas questões em aberto. Além disto, só recentemente
estas linguagem com base formal e realmente substanciadas nas idéias da área de sistemas
multiagente tiveram interpretadores disponibilizados publicamente. Com isto, pouca experi-
mentação prática, com sistemas de grande porte, foi desenvolvida até o momento. As relações
com os demais níveis do processo de engenharia de software orientada a agente também não
estão bem consolidadas ainda.

De toda a forma, dado o grande sucesso recente da área de sistemas multiagente, influ-
enciando o trabalho nas mais diversas área da computação, é muito provável que o próximo
grande paradigma de programação seja o paradigma de orientação a agentes, alterando subs-
tancialmente a forma como sistemas computacionais serão concebidos. As linguagens de
programação com esta orientação certamente terão um papel importante nesse processo, mas
exatamente a forma como isto acontecerá é difícil prever. O objetivo deste texto foi dar uma
visão geral de alguns conceitos que serão importantes nesse paradigma, e fornecer referên-
cias para os trabalhos na área, esperando que as idéias apresentadas aqui ajudem também na
compreensão da significativa diferença desta forma de concepção de sistemas computacio-
nais, desde o uso de noções mentalísticas até o uso de comunicação de alto nível (baseada na
teoria dos atos de fala), na concepção de entidades de software auto-motivadas e autônomas.

16Essa linguagem tem um interpretador escrito na linguagem funcional Scheme. A única referência a esse trabalho
é a URL: <http://www.cs.rmit.edu.au/~winikoff/agenttalk/ >.
17URL: <http://www.marcush.net >.
18URL: <http://www.agent-software.com >.
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