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Resumo 

As Plataformas de Agentes actuais encontram-se demasiado restrictas, impedindo os seus Utilizadores de 

escolherem o processo de decisão dos Agentes e o Ambiente onde estes são testados. Proponho uma 

Plataforma flexível que permita a integração de Agentes Inteligents com Corpos em qualquer Mundo Virtual 

3D. Ao manter uma estrutura clara e abstracta de interacção entre o Centro de Processo de Decisão e o 

Ambiente, os Utilizadores desta Plataforma poderam também alterar o Processo de Decisão dos Agentes ao 

seu gosto. O Agente manterá sempre uma especificação completa das suas características, 

independentemente do Ambiente em que se encontra. Esta Dissertação descreve os conceitos base, a 

Arquitectura e as abordagens de Implementação da Plataforma, apresentando Casos de Uso que prove o bom 

funcionamento da mesma. 
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Abstract  

Current Agent Toolkits are too restricting, by preventing their Users to choose the Agent’s Decision Making 

Process and Testing/Deployment Environment. I propose a flexible Framework capable of integrating 

Embodied Intelligent Agents with any 3D Virtual World. By maintaining a clear and abstract structure of the 

interaction between the Decision Making Process Centre and the Environment, Framework Users will also be 

able to choose each Agent’s Decision Making Process. The Agent will always maintain its full feature 

specification, not mattering what Environment it is. This article describes the Framework’s basic concepts, 

architecture and several implementation approaches, and presents Use Cases that will prove the soundness of 

the Framework and its capabilities. 
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5. Introdução 

Motivação 

Recentemente pode-se assistir a uma rápida expansão de Mundos Virtuais 3D, cada um mais complexo que o 

anterior, oferecendo mais funcionalidades e capacidades que nunca. Esta rápida expansão deve-se à facilidade 

de criação de conteúdos por parte da Comunidade Virtual. Apesar deste conteúdo tornar-se cada vez mais 

dinâmico por cada nova geração de Ambiente Virtual ainda não oferece a totalidade dos requisitos necessários 

para a criação de Agentes Inteligentes em Ambientes Virtuais. 

A minha Plataforma, ao combinar a flexibilidade e modularidades dos seus componentes, permite alterar 

rápida e facilmente de Mundo Virtual 3D e Centro de Processo de Decisão, mantendo uma especificação 

completa das características do Agente Inteligente. Esta Plataforma também permite um desenvolvimento 

rápido de Agentes Inteligentes com Corpos, colocando os Agentes no mesmo nível de comunicação e 

interacção que é disponibilizado os Utilizadores que exploram este tipo de Ambientes, com as suas 

representações virtuais chamadas Avatares. 

É importante referir que o Agente, no contexto deste Trabalho, é representado no Mundo Virtual por um 

Objecto, no Mundo Virtual e não por um Avatar. 

Ao definir um Agente como um Objecto temos maior liberdade de representação da forma do Corpo, podendo 

até ser invisível, enquanto que, ao definir o Agente como um Avatar, teremos sempre uma forma humanóide 

associada ao mesmo.  

Com esta Plataforma podemos definir Agentes de todas as formas possíveis, por exemplo, um Placard que 

detecta a presença de Avatares e que apresenta publicidade de acordo com as suas preferências. 

 

 

Objectivos 

O meu trabalho consiste na criação de uma Plataforma reutilizável de suporte ao desenvolvimento de Agentes 

Inteligentes com Corpos para Mundos Virtuais 3D Remotos. 

O objectivo principal da minha Plataforma é a estruturar a interacção entre o Centro de Processo de Decisão do 

Agente e o Ambiente em que este se encontra. A Plataforma permite a criação de Agentes Inteligentes com 

Corpo num Mundo Virtual 3D à escolha do Utilizador. Como o Mundo Virtual 3D encontra-se separado da 

Plataforma em si, esta não detém qualquer controlo sobre o Ambiente onde os seus Agentes se encontram.  

A Plataforma irá estabelecer a ligação entre o Mundo Virtual 3D, onde a informação sobre o estado do Mundo 

se encontra, e o Centro de Processo de Decisão do Agente, que usa essa informação para deliberar e gerar 

acções que alteram o estado do Mundo. 

Apesar da Plataforma poder suportar qualquer tipo de Mundo Virtual 3D Remoto, à escolha do Utilizador, foi 

escolhido o Second Life para o desenvolvimento da mesma. Como resultado, esta Plataforma fornece um 

conjunto pré-definido de Sensores e Actuadores, bem como representações gráficas de Corpos de Agentes 

para o Second Life. 
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6. Outline 

Esta Dissertação apresenta uma breve descrição do Mundo Virtual escolhido para o desenvolvimento da 

Plataforma seguindo da apresentação do Estado da Arte em relação a Plataformas de Agentes Inteligentes, 

analisadas de acordo com os objectivos do Trabalho, e Estado da Arte de trabalhos já realizados no Second Life. 

Terminada a análise do Estado da Arte será apresentado o Modelo Conceptual da Plataforma, com uma 

definição estratificada dos conceitos chave e relações entre os mesmos.  

O capítulo da Arquitectura explorará a distribuição da Plataforma, bem como os módulos mais importantes que 

asseguram o seu funcionamento. O capítulo de Implementação apresentará os problemas mais relevantes que 

apareceram durante o desenvolvimento da Plataforma, bem como as soluções encontradas e justificações. 

Terminado o desenvolvimento da Plataforma, o capítulo de Resultados define um conjunto de Casos de Uso, 

apresentando os resultados atingidos, seguido de uma análise dos mesmos. 

 



 

7. Second Life 

Antes de se apresentar o Modelo Conceptual da Plataforma e seus componentes, é prec

as características do tipo de Mundo

suas características, funcionalidades e limitações, podemos melhor definir uma Plataforma que aproveite ao 

máximo as suas funcionalidades e que possa contornar ou eliminar as limitações do 

O Second Life (1), criado em 2003 pela Linden Labs

desenvolvimento da Plataforma dada a sua recente popularidade. Os Utilizadores têm acesso a este mundo 

virtual através de uma aplicação chamada Second Life Viewer. 

milhões contas de Second Life, o nú

500 mil (3). 

Ao contrário de Mundos Virtuais co

que pagam uma mensalidade fixa, 

para explorar o Second Life, interag

Avatar é uma representação virtua

tomar qualquer forma que o Utilizador deseje, incluíndo uma representação idêntica à do Utilizador. Cada 

conta só pode ter um Avatar, podendo o Utilizador alterar a sua aparência sempre que deseje.

Avatares podem comunicar usando canais públicos ou mensagens instantâneas globais. Os canais públicos são 

usandos para conversas locais entre dois ou mais Avatares, sendo todas as mensagens escritas visíveis a todos 

os Avatares que se encontram a uma determinada distância do Avatar 

públicos, as mensagens instantâneas não dependem da distância entre emissor e receptor, podendo até ser 

enviada como email, caso o receptor não se encontre ligado.

O Second Life possui a sua própria economia virtual, cuja moeda é o Linden 

possível a conversão de Linden Dollars em moeda real. 

serviços e até possuir terreno virtual. Ex

consequente mensalidade. Cada região é representada por uma área quadrangular de 256 metros de lado, ou 

seja 65536m
2
 de área. Um Utilizador é considerado um Residente quando este compro

Second Life e lá reside por pelo menos 3 meses.

Na Figura 2 pode-se ver parte da Grid do Second Life. A Grid é o conjunto de regiões que compôe o

Virtual do Second Life. Todo o processamento da Grid é feito por 12 000 CPUs

Antes de se apresentar o Modelo Conceptual da Plataforma e seus componentes, é prec

o Virtual 3D remoto a que esta Plataforma se destina. Ao compreender as 

suas características, funcionalidades e limitações, podemos melhor definir uma Plataforma que aproveite ao 

des e que possa contornar ou eliminar as limitações do Mun

do em 2003 pela Linden Labs (2), foi escolhido como Mun

dada a sua recente popularidade. Os Utilizadores têm acesso a este mundo 

virtual através de uma aplicação chamada Second Life Viewer. Apesar de já se terem si

úmero de utilizadores que exploraram este Mundo Vi

omo o World of Warcraft (4), que possui cerca de 11

 o utilizador normal do Second Life não precisa de p

indo através de um Avatar. 

al e gráfica do Utilizador. Como se pode ver na Figura 

tomar qualquer forma que o Utilizador deseje, incluíndo uma representação idêntica à do Utilizador. Cada 

conta só pode ter um Avatar, podendo o Utilizador alterar a sua aparência sempre que deseje.

ando canais públicos ou mensagens instantâneas globais. Os canais públicos são 

usandos para conversas locais entre dois ou mais Avatares, sendo todas as mensagens escritas visíveis a todos 

os Avatares que se encontram a uma determinada distância do Avatar emissor. Ao contrário dos canais 

públicos, as mensagens instantâneas não dependem da distância entre emissor e receptor, podendo até ser 

enviada como email, caso o receptor não se encontre ligado. 

Figura 1 - Exemplos de Avatares 

O Second Life possui a sua própria economia virtual, cuja moeda é o Linden dólar, representado por L$, sendo 

possível a conversão de Linden Dollars em moeda real. Os Utilizadores podem comprar e vender objectos e 

até possuir terreno virtual. Existem quatro tipos de regiões de terreno, dependendo dos privilégios e 

consequente mensalidade. Cada região é representada por uma área quadrangular de 256 metros de lado, ou 

de área. Um Utilizador é considerado um Residente quando este compro

Second Life e lá reside por pelo menos 3 meses. 

se ver parte da Grid do Second Life. A Grid é o conjunto de regiões que compôe o

Virtual do Second Life. Todo o processamento da Grid é feito por 12 000 CPUs (3), varia
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Antes de se apresentar o Modelo Conceptual da Plataforma e seus componentes, é preciso primeiro descrever 

a que esta Plataforma se destina. Ao compreender as 

suas características, funcionalidades e limitações, podemos melhor definir uma Plataforma que aproveite ao 

ndo Virtual. 

ndo Virtual 3D para o 

dada a sua recente popularidade. Os Utilizadores têm acesso a este mundo 

ido criadas cerca de 20 

irtual não ultrapassa os 

1 milhões de jogadores 

pagar uma mensalidade 

Figura 1, Avatares podem 

tomar qualquer forma que o Utilizador deseje, incluíndo uma representação idêntica à do Utilizador. Cada 

conta só pode ter um Avatar, podendo o Utilizador alterar a sua aparência sempre que deseje. 

ando canais públicos ou mensagens instantâneas globais. Os canais públicos são 

usandos para conversas locais entre dois ou mais Avatares, sendo todas as mensagens escritas visíveis a todos 

emissor. Ao contrário dos canais 

públicos, as mensagens instantâneas não dependem da distância entre emissor e receptor, podendo até ser 

 

, representado por L$, sendo 

Utilizadores podem comprar e vender objectos e 

istem quatro tipos de regiões de terreno, dependendo dos privilégios e 

consequente mensalidade. Cada região é representada por uma área quadrangular de 256 metros de lado, ou 

de área. Um Utilizador é considerado um Residente quando este comprou terreno virtual no 

se ver parte da Grid do Second Life. A Grid é o conjunto de regiões que compôe o Ambiente 

ando de acordo com as 



 

necessidades de processamento ou

públicas e contíguas, formando uma grande massa contínua de terreno.

A Figura 2 mostra a representação d

normalmente o acesso permitido a

forma do terreno enquanto que os Residentes

região. 

Os Residentes também podem comprar ou arrendar terreno a outro Residente em vez de o comprar 

directamente à Linden Labs. Nas regiões privadas, os mecanismos de venda de terreno permitem ao Residente 

senhorio vender o terreno, mantendo ainda algum controlo sobre o mesmo. Residentes podem criar objectos 

permanentes no seu terreno, isto é, os objectos 

permanecem no terreno depois de o Utilizador terminar a sua sessão. Quando um Residente compra 

terreno, este assemelha-se ao primeiro

preferem adorná-lo com edifícios complexos, tornando

apresentados na Figura 3. 

Os Avatares possuem um Inventário onde podem guardar imagens, sons, texturas, ficheiros de texto, 

objectos. No Second Life, podem-se criar desde objectos

imagem da Figura 4, por composição de várias Prims, como

segunda imagem da Figura 4, ou até objectos bastante complexos, como o da

u com o crescimento do Terreno Virtual. As regiões do tipo Mainland são 

públicas e contíguas, formando uma grande massa contínua de terreno. 

da Grid em 2007. Como se pode ver, as ilhas são as regiões privadas, sendo 

apenas por convite. Residentes donos de regiões privadas podem alterar a 

forma do terreno enquanto que os Residentes de regiões públicas não podem, para manter a conformidade da 

 

Figura 2 - Grid do Second Life 

comprar ou arrendar terreno a outro Residente em vez de o comprar 

regiões privadas, os mecanismos de venda de terreno permitem ao Residente 

senhorio vender o terreno, mantendo ainda algum controlo sobre o mesmo. Residentes podem criar objectos 

no seu terreno, isto é, os objectos que não podem ser removidos po

permanecem no terreno depois de o Utilizador terminar a sua sessão. Quando um Residente compra 

se ao primeiro da Figura 3. Há Residentes que preferem um terreno simples, outros 

lo com edifícios complexos, tornando-os parecidos com os dois últimos

Figura 3 - Terrenos Virtuais 

Os Avatares possuem um Inventário onde podem guardar imagens, sons, texturas, ficheiros de texto, 

se criar desde objectos compostos por apenas um Prim, como a primeira 

, por composição de várias Prims, como o Agente da Plataform

até objectos bastante complexos, como o da Figura 5. 
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As regiões do tipo Mainland são 

são as regiões privadas, sendo 

regiões privadas podem alterar a 

para manter a conformidade da 

 

comprar ou arrendar terreno a outro Residente em vez de o comprar 

regiões privadas, os mecanismos de venda de terreno permitem ao Residente 

senhorio vender o terreno, mantendo ainda algum controlo sobre o mesmo. Residentes podem criar objectos 

não podem ser removidos por outro Avatar, e que 

permanecem no terreno depois de o Utilizador terminar a sua sessão. Quando um Residente compra um 

. Há Residentes que preferem um terreno simples, outros 

dois últimos terrenos 

 

Os Avatares possuem um Inventário onde podem guardar imagens, sons, texturas, ficheiros de texto, scripts e 

um Prim, como a primeira 

ma representado pela  



 

Prims, dimimuitivo de Primitivas, são formas 

Life. Podem ter a forma de caixa, cilindro, prisma, esfera, anel, tubo, toro ou ser 

forma mais recente, sendo usada para 

na Figura 5, usando o método de extrusão não linear.

Os Utilizadores podem facilmente modificar as Prims de várias maneiras, alterando propriedades como escala, 

rotação e squew. Texturas e Cores também podem ser aplicadas a cada face da Prim.  Cada Prim pode assumir 

as propriedades físicas de um determinado material, tal como 

propriedades para tipos de material pré

Um Objecto do Second Life possui um identificador único e é composto por um ou mais Prims. Cada Objecto 

possui também um Inventário, podendo este conter imagens, texturas, sons e 

Linden Scripting Language (LSL) é a linguagem de programação usada pelos Scripts dos objectos do Second Life, 

controlando o seu comportamento. Permite que os Objectos interajam com Avatares e outros Objectos e 

permite a comunicação para fora e 

HTTP requests. Os servidores do Second Life enviam eventos para o 

mensagens de outros utilizadores, emails, colisões. Os 

(posição, rotação, cor, textura, entre outros) e comunicação com outros objectos e entidades. O 

activado assim que é adicionado ao inventário do Objecto.

Os tipos básicos de estrutura de dados do LSL são 

quaterniões e listas. Contudo não tem 

Um script continua a funcionar no objecto mesmo depois do utilizador terminar a sua sessão. LSL apresenta 

vas, são formas geométricas simples fornecidas pelo próprio Ambiente Second 

Life. Podem ter a forma de caixa, cilindro, prisma, esfera, anel, tubo, toro ou ser esculpida. A Prim esculpida é 

usada para representar formas orgânicas bastante complexas, tal como se pode ver 

, usando o método de extrusão não linear. 

Figura 4 - Objectos compostos por Prims 

facilmente modificar as Prims de várias maneiras, alterando propriedades como escala, 

Texturas e Cores também podem ser aplicadas a cada face da Prim.  Cada Prim pode assumir 

as propriedades físicas de um determinado material, tal como bumpiness, shininess, transparency

tipos de material pré-definidos: pedra, metal, vidro, madeira, carne, plástico e borracha.

Um Objecto do Second Life possui um identificador único e é composto por um ou mais Prims. Cada Objecto 

um Inventário, podendo este conter imagens, texturas, sons e scripts. 

Figura 5 - Objecto Complexo 

Language (LSL) é a linguagem de programação usada pelos Scripts dos objectos do Second Life, 

controlando o seu comportamento. Permite que os Objectos interajam com Avatares e outros Objectos e 

 dentro do Ambiente Virtual com outra aplicação, usando email, XML

HTTP requests. Os servidores do Second Life enviam eventos para o script tal como, 

mensagens de outros utilizadores, emails, colisões. Os scripts permitem a alteração de parâmetros do obje

(posição, rotação, cor, textura, entre outros) e comunicação com outros objectos e entidades. O 

activado assim que é adicionado ao inventário do Objecto. 

Os tipos básicos de estrutura de dados do LSL são inteiros, virgula flutuante, cadeias de

. Contudo não tem estruturas de dados persistente tal como ficheiros ou bases de dados. 

Um script continua a funcionar no objecto mesmo depois do utilizador terminar a sua sessão. LSL apresenta 
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geométricas simples fornecidas pelo próprio Ambiente Second 

esculpida. A Prim esculpida é a 

as, tal como se pode ver 

 

facilmente modificar as Prims de várias maneiras, alterando propriedades como escala, 

Texturas e Cores também podem ser aplicadas a cada face da Prim.  Cada Prim pode assumir 

transparency. Existem sete 

definidos: pedra, metal, vidro, madeira, carne, plástico e borracha. 

Um Objecto do Second Life possui um identificador único e é composto por um ou mais Prims. Cada Objecto 

 

Language (LSL) é a linguagem de programação usada pelos Scripts dos objectos do Second Life, 

controlando o seu comportamento. Permite que os Objectos interajam com Avatares e outros Objectos e 

al com outra aplicação, usando email, XML-RPC e 

tal como, timers, movimentos, 

permitem a alteração de parâmetros do objecto 

(posição, rotação, cor, textura, entre outros) e comunicação com outros objectos e entidades. O script é 

cadeias de caracteres, vectores, 

persistente tal como ficheiros ou bases de dados. 

Um script continua a funcionar no objecto mesmo depois do utilizador terminar a sua sessão. LSL apresenta 
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uma sintaxe semelhante à do C ou Javascript, podendo ser considerada uma linguagem de alto nível ao 

apresentar aritméticas de quaternião e vector. 

LSL é também uma linguagem baseada em eventos e estados, estando o script inactivo até ser detectada 

alguma alteração no ambiente. Um script LSL pode ser considerado uma máquina de estados finita, dado que 

quando algo ocorre, o script reage imediatamente, sendo a reacção dependente do estado em que o script se 

encontra. Um script consiste em definição de variáveis, funções e estados. Dentro de cada estado, é definido 

quais os eventos a serem esperados e qual a sua reacção. Todos os scripts LSL têm de ter um estado chamado 

default que é o estado inicial quando o script é carregado, activado ou reiniciado.  

Objectos do Second Life podem comunicar com outras entidades dentro e fora do ambiente do Second Life. 

Dada a facilidade de geração e recepção de mensagens escritas por parte da aplicação Second Life Viewer 

como por parte dos scripts em LSL, assume-se que o Chat é a forma de comunicação mais usada no Second 

Life, tanto pelos Avatares como pelos Objectos. 

Chat é um texto escrito por uma entidade que pode ser lido por qualquer outra entidade desde que se 

encontre dentro do alcance do emissor. Por exemplo, se um texto for escrito normalmente, só pode ser lido 

até 20 metros mas, se for usado o modo Shout, o texto poderá ser lido até 100 metros. Existem vários canais de 

Chat mas os Avatares só conseguem ler Chat no canal 0. Os objectos podem escrever e ler em vários canais. 

Por exemplo: se um Utilizador escrever “/27 Order Pizza”, este texto não é lido por mais nenhum Utilizador que 

use o Second Life Viewer mas, se houver um objecto com um script definido para ouvir o canal 27 do chat e se 

estiver dentro do alcance, este recebê-la-á. 

Instant Message é uma forma de comunicação que envolve a troca de mensagens privadas entre entidades. Ao 

contrário do Chat, não há distância máxima necessária entre o emissor e o receptor, podendo até a mensagem 

ser enviada automaticamente para a conta de email do receptor caso este se encontre offline. Objectos do 

Second Life podem enviar Instant Messages mas não podem recebê-las. 

Os Objectos ainda possuem ferramentas que permite uma comunicação com o exterior do ambiente do Second 

Life usando Email e XML-RPC. Aplicações exteriores ao Second Life podem enviar ficheiros XML para um 

determinado objecto dentro do Second Life usando um XML-RPC (remote procedure call). O XML é enviado 

para um servidor front-end que fará o reenvio do conteúdo da mensagem para o objecto em questão. 
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8. Estado da Arte 

Havia duas soluções iniciais para o meu Trabalho: adoptar uma Framework ou criar uma de raíz. Cada uma 

destas soluções tem as suas vantagens e desvantagens. 

Ao adoptar uma Framework estaria também a adoptar o conceito de Agente definido pela mesma. Cada 

Framework foi desenvolvida numa linguagem de programação específica e, com várias ferramentas necessárias 

ao desenvolvimento da minha Plataforma já escolhidas por necessidade, integração de vários programas 

escritos em várias linguagens de programação seria um problema adicional.  

Uma Framework, por mais simples que seja, tem sempre uma curva de aprendizagem que teria de ser 

conquistada. A clara vantagem de adoptar uma Framework é que as ferramentas já se encontram feitas, sendo 

apenas necessário alterar pormenores e moldar a Framework de acordo com a minha visão. 

Ao criar uma Framework de raíz, posso definir a estrutura interna da Framework ao meu gosto e de acordo 

com as necessidades específicas do problema a resolver. Como conheço e posso alterar o interior da 

Framework, teria maior controlo sobre a minha Plataforma. Claro que ao criar algo de raíz, demoraria mais 

tempo a definir todos os mecanismos necessários bem como a interacção entre estes. Maior número de 

problemas, erros e bugs iriam surgir ao longo do desenvolvimento da Plataforma. Antes de tomar qualquer 

decisão, foi importante saber que Frameworks ou Agent Toolkits há disponíveis neste momento. 

De seguida é apresentado uma análise de cada Framework pesquisada considerando os seguintes aspectos: 

comunicação, curva de aprendizagem e suporte à informação. 

A comunicação entre o Ambiente e a Framework é o aspecto mais importante, dado que os Actuadores e 

Sensores dos Agentes encontram-se no Ambiente Virtual, separados do Centro de Processo de Decisão do 

Agente. É necessário que a Plataforma a adoptar possua as capacidades de comunicação usando os Protocolos 

de Comunicação mais usados em Ambientes Virtuais tais como HTTP ou XML-RPC. 

A curva de aprendizagem também é um factor importante dadas as restrições temporais do meu Trabalho. A 

Plataforma a adoptar ideal deve ser fácil de aprender e utilizar e, ao mesmo tempo, oferecendo as 

funcionalidades necessárias para expandir o trabalho já feito. 

O suporte à informação está directamente ligado à curva de aprendizagem. Quanto maior ou melhor o suporte 

à informação, seja documentação, fóruns ou até mesmo comunicação directa com os criadores da Plataforma 

seria uma mais-valia ao Trabalho a desenvolver. 

Durante a pesquisa de Trabalho Relacionado, foram encontradas várias Agent Tookits contudo, apenas algumas 

foram consideradas relevantes para o meu Trabalho e análise. Frameworks como AdventNet SNMP Agent 

Toolkit (4), Agent Sheets (5) e Botql (6) são mais dirigidas a Agentes de Interface para Internet que para um 

Agente Corpóreo num Ambiente Virtual. 

Apresentação dos Trabalhos Relacionados com Agent Toolkits 

Agent Builder 

Agent Builder (7) é um conjunto integrado de ferramentas para a construção de Agentes de Software 

Inteligentes. É composto principalmente por dois componentes: o Toolkit e o Run-Time System. O Agent 

Builder Toolkit contém ferramentas para a gestão do processo de desenvolvimento de Agentes de Software, 

análise do domínio de operações, criação e desenvolvimento de redes de comunicação entre agentes, 

definição de comportamentos, depuração de erros e testes. Com a ajuda das ferramentas de controlo de 

Projecto, este Toolkit oferece um ambiente integrado para uma construção de Agentes rápida e fácil. 
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O Run-Time System contém um motor de fornece um ambiente para a execução dos Agentes. Agentes criados 

pelo Agent Builder comunicam usando a linguagem e protocolo de comunicação Knowledge Query and 

Manipulation Language (KQML), sendo possível a definição de novos comandos de comunicação entre Agentes 

de acordo com a sua necessidade. Tanto o Agent Builder Tookit como o Run-Time System foram desenvolvidos 

em Java. 

NetLogo 

NetLogo (8) é um ambiente de modelação programável com o objectivo de simulação de fenómenos 

emergentes, isto é, formação de modelos complexos a partir de um conjunto de regras simples. Encontra-se 

particularmente bem desenhado para modelar o desenvolvimento de sistemas complexos por períodos longos. 

Foi criado em 1999 por Uri Wilensky e está sobre desenvolvimento contínuo, a cargo do Center For Connected 

Learning and Computer-Based Modeling. Os Modeladores podem gerar instruções a centenas ou milhares de 

agentes, cada um operando individualmente, possibilitando a exploração das ligações entre os 

comportamentos simples dos agentes e os padrões que emergem das interacções. Vem com uma vasta 

documentação e colecção de tutoriais, bem como uma Biblioteca de Modelos, que é uma colecção de 

simulações pré-definidas que podem ser alteradas. 

Agent Factory 

Agent Factory (9) é uma Framework modular que fornece um extenso suporte no desenvolvimento e 

implementação de aplicações orientadas a Agentes. Foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa do PRISM 

Laboratory na School of Computer Science and Informatics, University College Dublin. Esta Framework, 

desenvolvida em Java, é constituída por três componentes principais: Ambiente Run-Time, Processo de 

Implementação e Kits de Desenvolvimento. 

O Ambiente Run Time é uma camada padronizada, constituída por um conjunto de Plataformas de agentes 

extensíveis e modulares, que permite ajustar facilmente às necessidades do utilizador. O Processo de 

Implementação é um processo informal que facilita a especificação da implementação dos sistemas de agentes 

e suporta a definição das configurações do agente como um indivíduo e a comunidade dos agentes. Os Kits de 

Desenvolvimento fornecem o suporte necessário para o desenvolvimento de vários tipos de agentes, baseados 

em arquitecturas individuais e linguagens de programação. 

O sistema Agent Factory permite um rápido desenvolvimento de agentes inteligentes com um comportamento 

baseado na filosofia de acção Belief-Desire-Intention (BDI), promovendo comunicação entre agentes usando 

Agent Communication Languages (ACLs). O módulo de comunicação do agente pode ser configurado para 

protocolos de redes tais como TCP/IP e fornece uma interface comum, abstraindo o protocolo dependente do 

hardware do resto do sistema.  

É maioritariamente compatível com os padrões de interoperabilidade de Agentes Inteligentes FIPA e é um 

Projecto Open-Source. O suporte à informação desta Framework é feito através de uma mailing list e de um 

fórum. 

JADE – Java Agent Development Framework 

JADE (10) foi criado e desenvolvido pela Telecom Italia – Departamento de Research & Development, 

tornando-se Open Source Software  em Fevereiro de 2000, na versão 1.3, sob a licença Lesser General Public 

Licence (LGPL). Trata-se de uma Framework de desenvolvimento de aplicações baseadas em agentes, 

compatível com as especificações FIPA para a interoperabilidade inteligente de sistemas multi-agente. Tem 

como objectivo simplificar o desenvolvimento, enquando assegura a compatilibilidade através de um conjunto 

de serviços e agentes. JADE pode ser considerado um Agent Middleware que implementa uma Plataforma de 

agentes e uma Framework de desenvolvimento. Foca-se em aspectos relacionados com a mecânica do agente 

e que estão fora do âmbito das aplicações tais como transporte de mensagens, codificação, análise morfológica 



15 
 

(parsing) ou ciclo de vida do Agente. A compatibilidade com os padrões FIPA é assegurada através de Serviços 

de Nomes, Páginas Amarelas e através de uma biblioteca de protocolos de interacção FIPA sempre disponível. 

JADE oferece uma arquitectura de comunicação flexível e eficiente, criando um fila de mensagens para cada 

Agente. Todo o modelo de comunicação FIPA foi implementado incluindo protocolos de interacção, envelope, 

Agent Communication Language (ACL), linguagens de conteúdo, esquemas de codificação, ontologias e 

protocolos de transporte. Cada agente corre numa Thread à parte. Caso seja necessário uma solução multi-

thread, JADE suporta comportamentos cooperativos de uma forma leve e eficaz. Para efeitos de depuração de 

erros, JADE ofece um Sniffer Agent, que rastreia as trocas de mensagens entre agentes e um Introspector 

Agent, que monitoriza e controla o ciclo de vida de agentes activos. 

Zeus 

O sistema multi-agente Zeus  foi desenvolvido pela British Telecom Labs. Foi desenvolvido em JAVA, é Open-

Source e consiste numa API, gerador de código, ferramentas de monitorização de agente e sociedade e 

documentação sobre programação. Um Agente Zeus tem um motor de coordenação que permite um 

comportamento orientado a protocolos de negociação, um gestor de tarefas que promove resolução de sub-

objectivos, um motor para um comportamento orientado a regras e, bases de dados para gerir recursos, 

capacidades, relações entre agentes, tarefas e protocolos. Toda a comunicação inter-agente é feita à base de 

trocas de mensagens em strings, usufruindo de filas de mensagens à entrada e saída. Zeus fornece um Agent 

Facilitator que funciona como o serviço de Páginas Amarelas para outros agentes da sociedade. Pode-se 

monitorizar os agentes individualmente ou como um todo, usando as várias interfaces gráficas fornecidas pelo 

Zeus. 

OAA – Open Agent Architecture 

A Open Agent Architecture (OAA) (11), criada pelo Stanford Research Institute, é uma arquitectura com o 

objectivo de criar sistemas multi-agente, no qual agentes cooperam para atingir um determinado objectivo. 

OAA foi desenhada para Sistemas Abertos de colaboração entre agentes. Um Sistema Aberto é uma classe de 

computadores que fornece uma combinação de interoperabilidade, portabilidade e padrões de Open Software, 

tais como os sistemas Unix e derivados. Os Agentes OAA podem ser definidos usando várias linguagens de 

programação tais como Java, Perl e Prolog. Para aumentar a eficiência na comunicação entre agentes e a 

integridade da informação, ao recuperar de falhas de sistema, OAA fornece um Agent Facilitator que gere a 

coordenação e cooperação entre agentes. Todos os agentes criados por esta Framework têm de registar os 

seus detalhes no Agent Facilitator, incluindo um conjunto de tarefas que podem desempenhar. Agentes podem 

pedir a realização de tarefas de outro Agente através do Agente Facilitator. OAA define o Agente como sendo 

um processo independente que comunica e coopera com outros numa rede distribuída, podendo participar em 

conjunto numa computação em vez de serem apenas participantes individuais (12). 

ION 

ION (13) é uma Framework open-source, desenvolvida pelo INESC-id, construída sobre o propósito da 

reutilizabilidade de código que, usando um ambiente de simulação discreto, define uma camada abstracta e 

fornece as ferramentas necessárias para a comunicação e sincronização entre os elementos que a compôem. 

Os quatro princípios do ION são: acesso coerente à informação, negociação de conflictos, recolha activa e 

passiva de informação e alterações de configuração dinâmicas. 

O princípio de acesso coerente à informação indica que durante o mesmo ciclo de actualização, todos os 

intervenientes têm de ter acesso à mesma informação. O princípio de negociação de conflictos indica que 

podemos definir a maneira como resolver conflictos para cada caso. Esta Framework fornece duas maneiras de 

aceder à informação: passiva e activa. O acesso activo à informação é algo normal em qualquer Framework, 

através da consulta sistemática. O acesso de maneira passiva é feito através de notificação da alteração, 

tornando desnecessário a consulta sistemática. A alteração de configuração dinâmica permite que hajam 
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modificações na simulação enquanto esta se encontra em funcionamento, isto é, agentes e outros elementos 

da simulação não se encontram restritos à configuração inicial, podendo ser alterada durante o decorrer da 

simulação. 

LibOMV 

LibOMV (14) é uma biblioteca de modelo Cliente/Servidor baseada em .NET, para acesso e criação de 

Ambientes Virtuais 3D. Esta biblioteca é compatível com os protocolos do Second Life e pode ser usada para 

criar clientes e autómatos no Second Life, OpenSim ou qualquer outro Ambiente Virtual que use os protocolos 

do Second Life. 

Esta bilbioteca foi criada pela Open Metaverse Foundation, usando o processo de reverse-engineering tendo 

como base a aplicação cliente do Second Life, o Second Life Viewer (SL Viewer). Contém um GridClient para a 

criação de autómatos ou clientes que se ligam à simulação do Ambiente Virtual e um TestClient que fornece 

exemplos de várias operações comuns que um Avatar pode fazer neste Ambiente. 

Análise dos Trabalhos Relacionados com Agent Toolkits 

NetLogo usa uma linguagem bastante distinta que não permite a mesma flexibilidade que C# ou Java, não 

podendo integrar as bibliotecas que já estão a ser usadas e que são fundamentais para o trabalho. Ao não 

fornecer qualquer método aparente de comunicação via HTTP com o exterior, não poderia ligar esta 

Framework ao Second Life. Mesmo apresentando a melhor documentação de todas as Frameworks analisadas, 

dado estes problemas não seria possível continuar o meu trabalho se escolhesse esta Framework. 

JADE vem equipado com uma grande variedade de opções de comunicação e ferramentas de debug. Fornece 

um sistema multi-thread e possui capacidades de multi-tasking, algo que é necessário em ambientes com 

múltiplos agentes. Contudo o processo de construção de um agente usando esta Framework não permite a 

reutilização de comportamentos já definidos. Segundo a metodologia desta Framework, o comportamento da 

sociedade de agentes no ambientes é determinada pelo comportamento individual de cada agente. Ou seja, 

para se alterar o comportamento da sociedade, é preciso reconfigurar cada agente individualmente. De acordo 

com o Relatório Técnico de Análise do Zeus (15), pela HP, esta Framework tem dois grandes problemas: a falta 

de interfaces para a definição dos sub-sistemas dos agentes e; o nível de abstração dos métodos demasiado 

baixo. Ao permitir um código de grande granularidade, ganhamos flexibilidade mas sobrecarregamos os 

programadores que têm de gerir demasiados pormenores. 

Apesar da Framework OAA fornecer mecanismos para conceitos semelhantes a objectivos e planos, não 

fornece métodos alternativos para tentar atingir um objectivo mesmo depois de falhar. Por exemplo, se a 

ferramenta Facilitator alocar uma tarefa de reparar um carro do agente, se o método de callback do agente 

falhar, esta Framework não oferece qualquer outro mecanismo de atingir o objectivo. 

Agent Builder foi a única Framework analisada sem ser Open-Source. Trata-se de uma Framework 

extremamente complexa e dispendiosa. Tanto o Agent Factory, como o JADE, Zeus e OAA foram desenvolvidos 

em Java e, tendo todas as bibliotecas que preciso de usar em C#, a integração entre as duas partes complicaria 

a Plataforma em si. Mesmo criando duas aplicações separadas, uma com tudo o que foi escrito em C# e outra 

em Java e criando canais de comunicação entre ambas, iria ser afectada pela falta de ligação entre ambas, 

conversão de parâmetros em dois pontos que iria penalizar o trabalho final. 

Tanto o ION como o LibOMV encontram-se numa categoria à parte das outras Frameworks. Não são 

Frameworks mas sim duas ferramentas que, em conjunto, permitem um acesso simples e fácil ao Ambiente 

Virtual e fornece uma Plataforma de propagação de eventos com mecanismos de coerência e consistência já 

embebidos. Qualquer uma das duas pode ser extendida facilmente, permitindo a construção da Plataforma 

sobre as mesmas.  
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A Tabela 1 apresenta os resultados dos três parâmetros usados na análise das Plataformas. O valor para cada 

parâmetro pode ser Inexistente, Má, Boa ou Muito Boa. 

Apresentação e Análise do Trabalho Relacionado com Second Life 

Durante a pesquisa para o Trabalho Relacionado, foram encontrados artigos sobre o desenvolvimento de 

plataformas de agentes inteligentes sob a forma de Objectos de Second Life. Kathryn Merrick (16) (17) 

desenvolveu uma Plataforma para gerar comportamento emergente nos Agentes que assumiam a forma de 

ovelhas para o Second Life. 

Na mesma altura que este trabalho era desenvolvido, dois trabalhos eram desenvolvidos no Japão, por Helmut 

Prendinger. AstroSim (18), foi desenvolvido com o propósito de aproveitar ao máximo a facilidade de 

propagação de informação através de Ambientes Virtuais, com especial destaque para o Second Life. Para além 

de ser capaz de representar tri-dimensionalmente fenómenos astronómicos, esta Plataforma também permite 

aos  Avatares alterar as propriedades visuais das estrelas, para melhor observar os fenómenos. 

Twin-World Mediator (19), também desenvolvido por Helmut Prendinger, usa uma solução de comunicação 

entre Plataforma e Ambiente Virtual bastante semelhante à apresentada nesta Dissertação. Twin-World 

Mediator é uma Plataforma que estabelece uma ligação entre Sensores e Actuadores do Mundo Real a uma 

representação no Second Life, relacionados com a área da Agricultura. Esta Plataforma comunica com o 

National Agricultural Research Centre (NARC), recebendo informação meteorológica, temperatura e humidade 

do solo, concentração de CO2, entre outros parâmetros. A Plataforma cria uma representação da informação 

recolhida no Second Life para os Utilizadores a poderem consultar. Um Utilizador ainda pode controlar 

remotamente uma câmara que monitoriza um determinado terreno, através de uma representação da mesma 

no Second Life. 

Todos os trabalhos até agora apresentados foram desenvolvidos com o objectivo de aprendizagem, exploração 

das capacidades do Ambiente Virtual, mas houve uma Empresa que decidiu levar o Second Life a outro nível, a 

Electric Sheep Company (20). Apesar de já não estar ligada ao Second Life, ofecerendo já a capacidade de 

criação de Ambientes Virtuais e Jogos Sociais, foi no Second Life que começou e que se tornou uma Empresa de 

sucesso. 

Electric Sheep Company (ESC) começou, no Second Life, ao oferecer serviços de personalização de terrenos de 

grandes empresas que começaram a explorar os Ambiente Virtuais como um meio de fácil e económica 

propagação de informação aos seus clientes, actuais e futuros. Em Fevereiro de 2007, a Columbia Broadcasting 

System (CBS) pagou 7 milhões de dolares para criar uma réplica virtual dos sets da série de televisão CSI: Nova 

Iorque para um especial de dois episódios, tendo ganho um Emmy como resultado. 

  

 Comunicação Curva de Aprendizagem Suporte à Informação 

NetLogo Inexistente Boa Muito boa 

JADE Boa Boa Boa 

Agent Builder Boa Má Má 

Agent Factory Boa Má Má 

Zeus Boa Má Má 

OAA Boa Má Inexistente 

ION Inexistente Muito boa Muito boa 

libOMV Muito boa Boa Boa 

Tabela 1 - Resultados da Análise das Plataformas 
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Conclusão 

Terminada a análise das Frameworks pude concluir que as melhores Frameworks que podiam ajudar no meu 

Trabalho são a Framework JADE e o ION. 

A minha escolha final foi a adopção do ION, construíndo a minha Plataforma usando as suas capacidades como 

base. Sinto que ao adoptar uma Framework, estaria também a adoptar a definição de Agente, Sociedade, 

Actuador e Sensor imposta pela Agent Tookit. O meu Trabalho difere também sobre o tipo de agente que estas 

Frameworks usam. Estas Agent Tookits usam o Agente como algo incorpóreo, um nome numa lista com um 

conjunto de ferramentas à sua disposição. O meu conceito de Agente é algo mais visual, mais interactivo com 

Avatares, Objectos e o Ambiente. Como o Ambiente escolhido para o desenvolvimento da Plataforma possui 

uma representação gráfica, com motores físicos, a representação do Agente neste Ambiente é algo que pode 

ser visto por outros e até capaz de interagir com entidades. 

Todos os Agent Tookits analisados já vinham com o seu Centro de Processo de Decisão para cada Agente, que 

difere de Agent Tookit para Agent Tookit, e eu preferi dar a hipótese ao Utilizador de escolher o seu próprio 

Centro de Processo de Decisão. Ao criar a minha Plataforma posso adoptar este conceito que dará uma maior 

liberdade ao Utilizador. 

Assim a minha Plataforma, usando o ION como base, tornou-se numa ponte entre o Centro de Processo de 

Decisão escolhido pelo Utilizador e, Sensores e Actuadores presentes no Mundo Virtual 3D Remoto, também à 

escolha do Utilizador. 
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9. Modelo Conceptual 

Descrição 

De um ponto de vista conceptual, podemos organizar os conceitos por várias camadas. A primeira camada é 

aquilo que esperamos da Plataforma, isto é, a relação entre o Centro de Processo de Decisão, Plataforma e 

Ambiente. Ao explorar o Ambiente, encontramos os seus constintuintes, Agente, Avatar e Objectos. Do lado da 

Plataforma temos os Agentes, constituídos por Sensores, Actuadores, Corpo e Mente, que propagam 

informação usando Eventos. 

 

Figura 6 - Distribuição dos Componentes Principais 

Como se pode ver pela Figura 6, existem três componentes principais que contribuem para o funcionamento 

do Agente. O Centro de Processo de Decisão do Agente encontra-se em comunicação contínua com a 

Plataforma, recebendo informação sobre o estado o Ambiente. Terminada a deliberação, este gera e envia um 

conjunto de acções para a Plataforma, que reenvia para o Ambiente para o Agente executar. O Ambiente 

contém apenas a representação do Agente, pois a entidade Agente encontra-se distribuída como se encontra 

indicada na Figura 7. 

 

Figura 7 - Distribuição da Entidade Agente 

Um Agente é uma entidade composta por Sensores, Actuadores, uma Mente e um Corpo. Os Sensores são 

responsáveis pela recolha de informação sobre o estado do ambiente. Os Actuadores são responsáveis pela 

alteração do estado do Ambiente. A Mente usa a informação recolhida pelos Sensores, gera uma ou mais 
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acções que são enviadas para os Actuadores. O Corpo é a representação gráfica, e possivelmente física, do 

Agente no Ambiente, sendo composto por Partes. 

A Figura 7 mostra que os Actuadores e Sensores encontram-se tanto na Plataforma como no Ambiente. Esta 

característica permite uma maior variedade de Actuadores e Sensores que não se encontram limitados pelo 

Ambiente. De acordo com Russel e Norvig (21), os agentes podem ser divididos em cinco classes mediante a 

sua inteligência e capacidades: reactivo simples, reactivo com estado, orientado a objectivos, orientado a 

utilidade, de aprendizagem. 

Um Agente reactivo simples actua apenas de acordo com a sua percepção imediata do ambiente, sendo o seu 

funcionamento da forma condição-acção. Para este tipo de agente funcionar com sucesso, o seu ambiente 

precisa de ser totalmente observável. Um Agente reactivo com estado funciona da mesma maneira que um 

agente reactivo simples mas, como este mantém uma representação interna do estado do ambiente, suporta 

ambientes que não são totalmente observáveis. Um Agente orientado a objectivos funciona como agente 

reactivo com estado mas todas as acções que o levam ao objectivo final terão prioridade sobre todas as outras. 

Um Agente orientado a utilidade associa um valor de utilidade a cada acção que pode tomar a um dado 

instante, escolhendo aquela que maximiza o valor final. Um Agente de aprendizagem  é o tipo de agente mais 

complexo, sendo capaz de operar em ambientes desconhecidos, tornando-se cada vez mais competente ao 

recolher informação sobre o estado do ambiente. 

Um Agente recebe informação sobre o estado do mundo através dos Sensores e pode alterar o estado do 

mundo usando Actuadores mas, como é que transforma a informação recebida em acções? Esta é a função da 

Mente. 

A Mente é o componente mais importante do Agente porque que define o comportamento do Agente. Os 

cinco tipos de Agente definidos anteriormente definem a maneira como a Mente processa a informação e a 

transforma em acções.  

 

Figura 8 - Sequência de Deliberação 

Tal como é indicado na Figura 8 e Figura 9, os Sensores fornecem Informação sobre o estado do Ambiente à 

Mente. A Mente delibera e gera um conjunto de Acções baseadas nessa Informação, informando os 

Actuadores das acções a desempenhar.  
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Figura 9 - Interacção entre Ambiente e Agente 

Os Sensores são responsáveis por obter informação do ambiente de forma activa ou passiva. Um Sensor é 

passivo quando recebe informação sobre o estado do Ambiente perante uma alteração no mesmo. Um Sensor 

é activo se este procura por alterações no Ambiente, mesmo não havendo alteração no mesmo. A câmara de 

filmar é um bom exemplo de um Sensor Passivo, pois esta só regista a informação que a lente capta. Enquanto 

que um sonar pode ser considerado um Sensor Activo, pois envia um ping para o meio ambiente, recebendo 

informação de retorno. 

 

Figura 10 - Estados do Actuador 

Os Actuadores são responsáveis pela alteração do estado do Ambiente. Um Actuador representa uma acção 

que o Agente pode realizar. Existem dois tipos de acção: a sequêncial por etapas e a instantânea. A acção 

sequencial por etapas, representada na Figura 10, é composta por três estados: Inactivo, Activo e Pausado. 

Quando um um Actuador é criado, o estado deste é Inactivo. Quando a acção começa, o estado passa a Activo. 

Se a acção poder ser pausada, o estado passa a Pausado. Quando a acção parar, o estado volta a Inactivo. 

Como estas transições são universais para qualquer acção é importante implementar nos Actuadores para se 

poder consultar o estado actual da acção que o Actuador realiza. 
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Figura 11 - Geração de Eventos 

Na Figura 11, pode-se ver os passos necessários que levam à geração de um Evento e consequente 

processamento do mesmo. Quando um Actuador altera o estado do Ambiente, isto implica que o Actuador 

causou uma alteração no Ambiente. Esta alteração é detectada pela Simulação que gere o Ambiente, lança um 

Evento que contém informação sobre a alteração. A informação normalmente incluí a propriedade alterada, 

valor anterior à alteração e novo valor. Os Sensores detectam o lançamento do Evento no Ambiente, 

recolhendo a informação nele contida e retransmitindo esta informação para a Mente do Agente. 

Em várias das Figuras, pode-se verificar que há sempre uma relação de controlo entre a entidade Simulação e a 

entidade Ambiente. A Simulação é um conjunto de mecanismos que cria uma representação de um Ambiente. 

A complexidade da Simulação é ditada pela quantidade e complexidade dos mecanismos por ela usadas. Por 

exemplo, o tipo de Ambiente para o qual esta Plataforma foi criada precisa de uma representação gráfica, se 

possível tridimensional, um motor físico para tornar as interacções físicas o mais próximo da realidade possível 

e um mecanismo de processamento aúdio para se poder usar comunicação auditiva. 

 

Figura 12 - Entidades que compôem o Ambiente 



 

O Ambiente é um local onde ocorrem interacções entre os elementos que o constitui. Dependendo da 

complexidade do Ambiente (representação gráfica, motor físico, simulação meteorológica) também poderá 

uma fonte geradora de informação para os Sensores dos Agentes.

Os Ambientes onde os Agentes operam podem ser divididos de várias maneiras. Um Ambiente pode ser 

totalmente ou parcialmente observável, determinístico ou não

estático ou dinâmico, discreto ou contínuo.

Um Ambiente é totalmente observável se o Agente em questão tem acesso a toda a informação sobre o e

do Ambiente. Ambientes simples são, normalmente, totalmente observáveis mas, à medida que a 

complexidade do ambiente aumenta, torna

para facilitar o processamento da informação.

Um Ambiente é determinístico se o futuro estado do Ambiente pode ser calculado usando apenas o estado 

actual do Ambiente e a acção que o Agente irá tomar. Isto normalmente só acontece em ambientes com 

apenas um Agente ou Ambientes com funcionamento por turnos (só um Agente pode alterar o estado do 

Ambiente de cada vez). 

Um Ambiente é episódico se a acção a tomar depe

depender de estados passados, então o Ambiente é sequencial. Um Ambiente é estático se o estado do 

Ambiente permanece inalterável desde o momento em que foi recolhido informação sobre o mesmo, é gerada 

uma acção e é executada. Um Ambiente é discreto se existirem um número finito de estados, caso contrário é 

contínuo. 

 O tipo de Ambiente escolhido para o desenvolvimento da Plataforma é parcialmente observável, não

determinístico, sequencial, dinâmico e disc

é bastante vasta, é necessário que os Agentes processem apenas a informação que os seus Sensores 

conseguem recolher em vez de terem acesso a toda a informação disponível no Ambiente. A esco

Ambiente ser parcialmente observável tanto pode ser considerada uma tentativa de optimização da Plataforma 

(menos informação para processar por ciclo de actualização) como pode ser considerar uma abordagem ao 

mundo real dado que todos os humanos ape

conseguem observar. 

Todos os Ambientes virtuais são considerados discretos, dado que são controlados por Simulações que ditam 

quando deve ocorrer o ciclo de actualização. As propriedades de 

explicadas pelo próprio conceito de Ambiente

Ambiente a qualquer instante. Este tipo de Ambiente foi criado com o único propósito de facilitar e fomen

interacção entre Avatares, Objectos criados por Avatares e, subsequentemente, Agentes Inteligentes.

O Ambiente é um local onde ocorrem interacções entre os elementos que o constitui. Dependendo da 

complexidade do Ambiente (representação gráfica, motor físico, simulação meteorológica) também poderá 

uma fonte geradora de informação para os Sensores dos Agentes. 

Os Ambientes onde os Agentes operam podem ser divididos de várias maneiras. Um Ambiente pode ser 

totalmente ou parcialmente observável, determinístico ou não-determinístico, episódico ou se

estático ou dinâmico, discreto ou contínuo. 

Um Ambiente é totalmente observável se o Agente em questão tem acesso a toda a informação sobre o e

simples são, normalmente, totalmente observáveis mas, à medida que a 

exidade do ambiente aumenta, torna-se necessário que o ambiente se torne parcialmente observável 

para facilitar o processamento da informação. 

Um Ambiente é determinístico se o futuro estado do Ambiente pode ser calculado usando apenas o estado 

mbiente e a acção que o Agente irá tomar. Isto normalmente só acontece em ambientes com 

apenas um Agente ou Ambientes com funcionamento por turnos (só um Agente pode alterar o estado do 

Um Ambiente é episódico se a acção a tomar depende apenas do estado actual do Ambiente. Se a acção 

depender de estados passados, então o Ambiente é sequencial. Um Ambiente é estático se o estado do 

Ambiente permanece inalterável desde o momento em que foi recolhido informação sobre o mesmo, é gerada 

a acção e é executada. Um Ambiente é discreto se existirem um número finito de estados, caso contrário é 

O tipo de Ambiente escolhido para o desenvolvimento da Plataforma é parcialmente observável, não

nâmico e discreto. Como se trata de um Ambiente cuja informação sobre o estado 

, é necessário que os Agentes processem apenas a informação que os seus Sensores 

conseguem recolher em vez de terem acesso a toda a informação disponível no Ambiente. A esco

Ambiente ser parcialmente observável tanto pode ser considerada uma tentativa de optimização da Plataforma 

(menos informação para processar por ciclo de actualização) como pode ser considerar uma abordagem ao 

mundo real dado que todos os humanos apenas têm acesso a informação sobre o estado do Mundo que 

Todos os Ambientes virtuais são considerados discretos, dado que são controlados por Simulações que ditam 

quando deve ocorrer o ciclo de actualização. As propriedades de não-determinístico e dinâmico são facilmente 

explicadas pelo próprio conceito de Ambiente Virtual com vários Avatares e Objectos a alterar o estado do 

. Este tipo de Ambiente foi criado com o único propósito de facilitar e fomen

interacção entre Avatares, Objectos criados por Avatares e, subsequentemente, Agentes Inteligentes.

 

Figura 13 - Exemplo de um Avatar 
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O Ambiente é um local onde ocorrem interacções entre os elementos que o constitui. Dependendo da 

complexidade do Ambiente (representação gráfica, motor físico, simulação meteorológica) também poderá ser 

Os Ambientes onde os Agentes operam podem ser divididos de várias maneiras. Um Ambiente pode ser 

determinístico, episódico ou sequencial, 

Um Ambiente é totalmente observável se o Agente em questão tem acesso a toda a informação sobre o estado 

simples são, normalmente, totalmente observáveis mas, à medida que a 

se necessário que o ambiente se torne parcialmente observável 

Um Ambiente é determinístico se o futuro estado do Ambiente pode ser calculado usando apenas o estado 

mbiente e a acção que o Agente irá tomar. Isto normalmente só acontece em ambientes com 

apenas um Agente ou Ambientes com funcionamento por turnos (só um Agente pode alterar o estado do 

nde apenas do estado actual do Ambiente. Se a acção 

depender de estados passados, então o Ambiente é sequencial. Um Ambiente é estático se o estado do 

Ambiente permanece inalterável desde o momento em que foi recolhido informação sobre o mesmo, é gerada 

a acção e é executada. Um Ambiente é discreto se existirem um número finito de estados, caso contrário é 

O tipo de Ambiente escolhido para o desenvolvimento da Plataforma é parcialmente observável, não-

a de um Ambiente cuja informação sobre o estado 

, é necessário que os Agentes processem apenas a informação que os seus Sensores 

conseguem recolher em vez de terem acesso a toda a informação disponível no Ambiente. A escolha do 

Ambiente ser parcialmente observável tanto pode ser considerada uma tentativa de optimização da Plataforma 

(menos informação para processar por ciclo de actualização) como pode ser considerar uma abordagem ao 

nas têm acesso a informação sobre o estado do Mundo que 

Todos os Ambientes virtuais são considerados discretos, dado que são controlados por Simulações que ditam 

dinâmico são facilmente 

Virtual com vários Avatares e Objectos a alterar o estado do 

. Este tipo de Ambiente foi criado com o único propósito de facilitar e fomentar a 

interacção entre Avatares, Objectos criados por Avatares e, subsequentemente, Agentes Inteligentes. 



 

A maioria destes Mundo Virtuais 3D

gráfica de um Utilizador no Ambiente. Os Avatares interagem entre si, normalmente usando trocas de 

mensagens. Estas mensagens podem ser públicas, podendo todos os outros Avatares lerem o conteúdo ou 

privadas, apenas o destinatário a pode le

do Ambiente onde este se insere. Há vários Ambientes que fornecem outros tipos de comunicação entre 

Avatares tais como a fala e animação gestual do Avatar. Como se pode ver pela

uma capacidade de representação g

actualmente disponíveis. 

Os Mundos Virtuais 3D mais complexos

objectos para interagir. Normalmente, os objectos são inanimados e não possuem qualquer capacidade de 

interacção ou comunicação. Se o Ambiente tiver um motor físico, é possível interagir com o objecto usando o 

Avatar para o mover. Em certos Ambientes é possível a

pedaços de código criados por utilizadores com o objectivo de produzir um comportamento do tipo acção

reacção no objecto. Por exemplo, quando um Avatar passa perto do Objecto, o Objecto envia

mensagem a cumprimentá-lo. Este tipo de Objecto ani

puramente reactivo. Na Figura 14 

motorizada com aspecto futurística 

é capaz. Este tipo de objectos com 

veículos neste Ambiente Virtual. 

D foram criados para serem usados por Avatares. O Avatar é 

gráfica de um Utilizador no Ambiente. Os Avatares interagem entre si, normalmente usando trocas de 

mensagens. Estas mensagens podem ser públicas, podendo todos os outros Avatares lerem o conteúdo ou 

privadas, apenas o destinatário a pode ler. A complexidade de um Avatar é ditada apenas pela complexidade 

do Ambiente onde este se insere. Há vários Ambientes que fornecem outros tipos de comunicação entre 

la e animação gestual do Avatar. Como se pode ver pela Figura 13

gráfica e personalização do Avatar, superior aos outr

 

Figura 14 - Edifício no Second Life 

complexos em termos de funcionalidades disponíveis, permitem aos Avatares criar 

objectos para interagir. Normalmente, os objectos são inanimados e não possuem qualquer capacidade de 

interacção ou comunicação. Se o Ambiente tiver um motor físico, é possível interagir com o objecto usando o 

para o mover. Em certos Ambientes é possível animar o objecto ao inserir-lhe scripts

pedaços de código criados por utilizadores com o objectivo de produzir um comportamento do tipo acção

reacção no objecto. Por exemplo, quando um Avatar passa perto do Objecto, o Objecto envia

lo. Este tipo de Objecto animado já pode ser considerado um Agente, mesmo que 

 pode-se ver um Edifício no Second Life, composto por vários objectos. A 

com aspecto futurística na Figura 15 é um bom exemplo de animação com scripts

é capaz. Este tipo de objectos com scripts, capazes de transportar um ou mais Avatares são considerados 

Figura 15 - Veículo do Second Life 
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foram criados para serem usados por Avatares. O Avatar é a representação 

gráfica de um Utilizador no Ambiente. Os Avatares interagem entre si, normalmente usando trocas de 

mensagens. Estas mensagens podem ser públicas, podendo todos os outros Avatares lerem o conteúdo ou 

r. A complexidade de um Avatar é ditada apenas pela complexidade 

do Ambiente onde este se insere. Há vários Ambientes que fornecem outros tipos de comunicação entre 

13, o Second Life oferece 

ros Mundos Virtuais 3D 

permitem aos Avatares criar 

objectos para interagir. Normalmente, os objectos são inanimados e não possuem qualquer capacidade de 

interacção ou comunicação. Se o Ambiente tiver um motor físico, é possível interagir com o objecto usando o 

cripts. Estes scripts são 

pedaços de código criados por utilizadores com o objectivo de produzir um comportamento do tipo acção-

reacção no objecto. Por exemplo, quando um Avatar passa perto do Objecto, o Objecto envia-lhe uma 

mado já pode ser considerado um Agente, mesmo que 

se ver um Edifício no Second Life, composto por vários objectos. A 

scripts que o Second Life 

ou mais Avatares são considerados 
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Sumário do Capítulo 

Os conceitos principais da solução desenvolvida são a Plataforma, Ambiente e Centro de Processo de Decisão. 

Tanto o Ambiente como o Centro de Processo de Decisão encontram-se externos à Plataforma. A Entidade 

Agente encontra-se dividida por estes três conceitos principais como foi apresentado na Figura 7.  

Second Life, o Ambiente Virtual escolhido para o desenvolvimento da Plataforma, é um ambiente parcialmente 

observável, não-determinístico, sequencial, dinâmico e discreto. Como é parcialmente observável, será 

necessário uma forma que manter a informação que os sensores dos Agentes extraem sobre o estado do 

Ambiente.  

Os Agentes possuem um Corpo, que é a representação visual e física no Ambiente, podendo interagir com 

outros elementos e Agentes presentes. Existem várias formas de comunicação entre entidades do Second Life 

tal como o chat público, mensagens instantâneas e email. 

No Second Life é possível criar Objectos compostos por formas pré-definidas chamadas Prims. Cada Prim 

contém um conjunto de propriedades que pode ser alterado a qualquer altura da vida do objecto tal como, 

escala, posição, rotação, textura e cor. É possivel aumentar o nível de interacção dos Objectos do Second Life 

adicionando scripts escritos na linguagem de programação LSL. 

LSL é uma linguagem de programação baseada em eventos e estados que implementa uma máquina de estado 

finita ao objecto no qual o script foi inserido. LSL fornece várias funcionalidades de manipulação de Prism e 

Objectos bem como comunicação entre entidades do Second Life. 
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10. Arquitectura 

Descrição 

Como foi apresentado no Modelo Conceptual, a totalidade Agente encontra-se dispersa por três componentes: 

Centro de Processo de Decisão, Plataforma e Ambiente. Como se pode ver pela Figura 16, o Corpo do Agente 

encontra-se no Ambiente, a Mente do Agente encontra-se no Centro de Processo de Decisão e a Plataforma 

alberga a Entidade do Agente, que é o ponto de encontro entre a informação extraída do Ambiente e as acções 

deliberadas pela Mente do mesmo. Como tanto a escolha de Centro de Processo de Decisão como a de 

Ambiente Virtual fica à escolha do Utilizador, é necessário separar estes componentes da Plataforma, criando 

canais de comunicação entre os mesmos. 

Normalmente o Centro de Processo de Decisão encontra-se na mesma máquina que corre a Plataforma, logo 

assumiu-se que a comunicação entre ambas as partes era local. Contudo, os Ambientes Virtuais pesquisados 

são compostos por vastos conjuntos de servidores espalhados por várias regiões do Globo, logo teve que se 

assumir que a comunicação entre o Ambiente e a Plataforma seja remota. 

A Figura 16 também indica uma das primeiras possíveis soluções para a comunicação entre os componentes de 

cada Agente, apresentando um canal de comunicação remota para cada Agente. 

 

Figura 16 - Distribuição e Comunicação dos Componentes do Agente 

A tentativa de implementação da solução apresentada na Figura 16, usando um canal de comunicação remota 

para cada Agente tornou-se problemática em relação à escalabilidade. Para cada novo Agente que era criado, 

havia mais uma ligação remota que teria de ser mantida e gerida durante o tempo de vida desse Agente. 

A Figura 17, apresenta a solução encontrada  para resolver este problema de escalabilidade. Foi colocado um 

gestor para os Corpos dos Agentes no Ambiente chamado Agent Manager. Do lado da Plataforma foi colocado 

um Broker, criando assim apenas uma comunicação remota, independente da quantidade de Agentes criados. 
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Figura 17 - Solução para o Problema de Escalabilidade de Comunicação Remota 

Quandos os Sensores dos Agentes que se encontram no Ambiente recebem informação nova, em vez de 

transmitir essa informação via um canal de comunicação remota exclusiva, informam o Agent Manager que 

transmite essa informação para a Plataforma. Como a Figura 18 indica, o Agent Manager usa um Avatar, tal 

como um Utilizador, para controlar os Corpos dos Agentes que lá se encontram. Como qualquer Avatar, o 

Agent Manager possui um Inventário que contém Pastas. As Pastas podem conter os elementos base que 

compôem qualquer objecto neste Ambiente Virtual: Objectos, Scripts, Notecards, Texturas e Imagens. Isto é, o 

Agent Manager tem as ferramentas e materiais necessários para criar os Corpos dos Agentes no Ambiente 

Virtual. 

 

Figura 18 - Modelo Conceptual de Agent Manager 

Como qualquer outro Avatar do Second Life, o Agent Manager tem um Inventário, onde guarda formas pré-

definidas de Corpos de Agentes e os Scripts dos vários sistemas do Agente. Esta solução de Arquitectura foi 

criada por necessidade porque é impossível criar, controlar ou destruir Objectos do Second Life sem um Avatar 

como intermédio. O Agent Manager comunica com os Agentes presentes no Ambiente através de troca de 

mensagens usando canais de comunicação já existentes no Ambiente Virtual. 

Estas mensagens são transmitidas usando canais de comunicação pública porque, dadas as limitações impostas 

pelo Second Life, os Agentes, sendo compostos por objectos, não podem receber mensagens privadas, só 
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podem enviá-las. Para tal, foi necessário a criação de um protocolo de comunicação entre o Agent Manager e 

os Agentes. Uma mensagem enviada pelo Agent Manager para um Agente tem o seguinte formato usando 

expressões regulares: 

<agentID> <separator> <system> <separator> <action> (<separator> <actionArgument>)* 

AgentID é o identificador único atribuído a cada Agente aquando da sua criação. System indica para qual script 

que o Corpo do Agente tem se destina. Action é a acção que deve ser executada. Mediante a acção a 

desempenhar, o número de ActionArguments varia. Entre cada elemento há um separator prédefinido pela 

Plataforma. 

Quando o Corpo do Agente detecta uma alteração no Ambiente Virtual, este gera uma mensagem com a 

informação captada e envia-a para o Agent Manager. O formato desta mensagem difere da mensagem anterior 

em vários aspectos: 

Event <separator> <system> <separator> <EventType> (<separator> <EventArgument>)* 

A mensagem que indica um Evento começa com a palavra chave Event, seguida da indicação do sistema 

responsável pela geração da mensagem com o elemento System. EventType indica o tipo de evento gerado e, 

para cada tipo de Evento, haverá um determinado número de EventArguments para complementar a 

informação sobre o dado Evento. 

Esta mensagem não precisa de indicar qual o Agente que a enviou porque os mecanismos usados para a 

transmissão da mensagem já indica quem foi a entidade emissora. 

O Broker do lado da Plataforma funciona da mesma maneira que o Agent Manager. Recebe a informação de 

todos os corpos dos Agentes que se encontram no Ambiente, distribuindo-a pelas Entidades respectivas. 

Quando uma Entidade recebe uma acção da Mente, esta envia-a para o Broker que transmite para o Agent 

Manager no Ambiente que se encarregar-se-á de a transmitir ao Corpo respectivo. 

Para além da responsabilidade de colecção e distribuição das acções e mensagens das Entidades, o Broker 

também é responsável pelo controlo do Agent Manager no Ambiente. Como o Ambiente Virtual escolhido para 

o desenvolvimento da Plataforma é o Second Life, o Broker tomou o nome de Second Life Manager.  

A Figura 19 apresenta o Modelo Conceptual do Second Life Manager, constituído por vários componentes, 

sendo os mais importantes, o Action Manager e Event Manager. Estes dois gestores são considerados os mais 

importantes porque são os gestores que fazem uma ligação directa entre a Plataforma e o Ambiente. 

O Event Manager informa a Entidade do Agente, na Plataforma, de qualquer informação detectada pelos 

Sensores do respectivo Agente, no Ambiente. Qualquer acção gerada pela Mente é envida para a Entidade do 

Agente, na Plataforma, que é enviada para o Action Manager. Ao receber a acção, o Action Manager, envia 

essa acção para o Agent Manager, no Ambiente. 

Ambos os Managers possuem uma camada de abstracção, separando os comandos usados na Plataforma da 

sequência de acções necessárias a desempenhar no Ambiente para atingir o mesmo objectivo. 



29 
 

 

Figura 19 - Modelo Conceptual do Second Life Manager 

Terminada a resolução dos problemas de comunicação entre os vários componentes, foi detectado um 

problema de coerência. Como foi previamente indicado, trata-se de um Ambiente parcialmente observável, 

isto é, os Agentes não têm acesso a toda a informação sobre o estado do Ambiente. Como o Ambiente também 

é dinâmico, a informação sobre o estado do Ambiente, usada para deliberar acções normalmente encontra-se 

desactualizada no momento em que uma acção é gerada. 

Para dois Agentes, cada um pertencendo a uma Plataforma diferente, não é considerado um problema, pois 

cada Plataforma tem diferentes maneiras de recolher informação, ciclos de actualização diferentes, entre 

outras variáveis. Contudo, para dois Agentes da mesma Plataforma, é necessário que ambos tenham acesso ao 

mesmo estado do Ambiente, para que as suas acções sejam coerentes. Se ambos os Agentes interpretam o 

estado o Ambiente ao mesmo tempo mas, um gera uma acção e altera o Ambiente antes do outro actuar, o 

segundo Agente está a gerar uma acção de acordo com informação desactualizada e possivelmente errada.  

Para tal foi implementada a solução que se encontra na Figura 20, introduz dois novos conceitos: ESIM e 

IONSIM. 

 

Figura 20 - Solução para o Problema da Coerência 
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Foi implementada uma simulação na Plataforma chamada ION Simulation (IONSIM), que contém a 

representação do estado do Ambiente que é observável pelos Agentes. Foi preferida a abordagem de conter 

apenas a representação do estado observável porque nem sempre é possível obter toda a informação do 

estado do ambiente de mundos virtuais dada a sua vastidão. Mesmo que fosse possível recolher a totalidade 

da informação sobre o estado Ambiente, a quantidade de informação recolhida a cada instante era tanta que 

acabaria por afectar seriamente o desempenho da Plataforma. Assim foi preferido uma abordagem mais 

simples: os Agentes têm acessos apenas à informação que estes conseguem recolher. Se um Agente desejar 

mais informação daquela que consegue aceder, pode aceder à informação de outros Agentes, adicionar ou 

activar mais Sensores. O Centro de Processo de Decisão dos Agentes irá ligar-se a esta Simulação para receber 

a informação sobre o estado do Ambiente e para enviar as acções geradas. 

A simulação do Ambiente Virtual, Enviroment Simulation (ESIM), é responsável pela gestão do Ambiente. É 

totalmente independente da Plataforma, isto é, a Plataforma não detém qualquer controlo sobre a ESIM. Esta 

Simulação possui o seu próprio sistema de actualização do Ambiente, Sensores e Actuadores. Para os Agentes 

da Plataforma poderem aceder à informação do estado deste Ambiente e para o poder alterar, precisam de 

mecanismos criados com os Sensores e Actuadores desta Simulação e um mecanismo de comunicação com a 

Plataforma. 

Como a ESIM é responsável pela geração da maioria da informação e, não dispondo de qualquer controlo sobre 

esta, é importante que esta Simulação fosse colocada numa posição de destaque. IONSIM tem apenas acesso à 

informação sobre o estado do ambiente da ESIM que é observável pelos Sensores activos dos Agentes 

presentes. A Mente do Agente tem apenas acesso à informação que é disponibilizada pela IONSIM. Qualquer 

acção gerada pela Mente do Agente tem de ser implementada primeiro na ESIM, porque é nesta Simulação 

que o estado tem de ser alterado primeiro. Perante esta alteração, os Sensores dos Agentes receberão nova 

informação, actualizando a representação do estado observável do Ambiente na IONSIM. 

Dada esta relação de dependência, o modelo de comunicação usado é do tipo Cliente-Servidor, sendo o 

Servidor a ESIM e o Cliente a IONSIM. IONSIM é subordinado da ESIM porque IONSIM não possui toda a 

informação nem controlo sobre os mecanismos de actualização do Ambiente, controlado pela ESIM. 

Dada a criação de uma segunda Simulação, tornou-se necessário a criação de mecanismos de comunicação e 

sincronização entre as Simulações e, principalmente, assegurar a coerência entre a representação do estado 

observável do ambiente, presente na IONSIM e o próprio estado do ambiente na ESIM. Com este objectivo em 

mente, foram adicionados mecanismos de garantia de coerência à IONSIM. Estes mecanismos garantem que, 

para cada acção gerada pela Mente, a acção será aplicada apenas na ESIM. Os eventos gerados pela alteração 

da ESIM devido à aplicação da acção serão enviados para a IONSIM, actualizando o estado do Ambiente 

observável pelos Agentes. 
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Figura 21 - Cadeia de Acções da Mente para o Ambiente 

A Figura 21 apresenta a cadeia de acções da Mente para o Ambiente, com retorno de um Evento. A Mente do 

Agente, localizada no Centro de Processo de Decisão, envia uma Acção para a Entidade do Agente, localizada 

na Plataforma. A Entidade do Agente, usa o Actuador para gerar um comando e envia-o para o Action 

Manager, localizado no Broker. Esse comando é convertido na sequência de acções necessárias para atingir o 

mesmo objectivo no Ambiente escolhido pelo Utilizador e é enviado, via comunicação remota, para o Agent 

Manager, localizado no Ambiente. 

Quando um Evento é detectado pelos Sensores, no Ambiente, o Corpo envia a informação disponível sobre o 

Evento para o Agent Manager. Essa informação é transmitida, via comunicação remota, para o Broker, na 

Plataforma. O Broker converte a informação recebida em informação reconhecida e compreendida pela 

Plataforma e informa o Sensor da Entidade do Agente respectivo através do Event Manager. O Sensor, através 

da Entidade do Agente, informa a Mente do novo estado do Ambiente. 

 

Sumário do Capítulo 

O objectivo da Plataforma é fornecer uma ligação entre o Centro de Processo de Decisão e o Ambiente Virtual 

Remoto. Para tal foi necessário identificar os seguintes componentes: ESIM, IONSIM, Broker e Agent Manager. 

Existem duas Simulações a correrem paralelamente, ESIM e IONSIM. ESIM é a simulação independente que 

gere o Ambiente Virtual Remoto. IONSIM é a simulação criada pela Plataforma, onde o Centro de Processo de 

Decisão dos Agentes recolhe informação sobre o estado observável do Ambiente, e emite acções. 

Para estabelecer a comunicação entre a Plataforma e o Ambiente Virtual, particularmente entre ESIM e 

IONSIM, foi criado um Broker cujos objectivos são: troca de mensagens entre os dois intervenientes, fiabilidade 

na emissão de eventos e acções, e conversão dos tipos de informação enviados pelo emissor para que sejam 

correctamentes interpretados pelo receptor. Foi dado o nome Second Life Manager ao Broker, dado que o 

Ambiente Virtual escolhido para o desenvolvimento da Plataforma é o Second Life. 
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Do lado da ESIM, foi implementado um Hub chamado Agent Manager, cuja funcionalidade é a recolha de 

mensagens geradas pelos Agentes dentro do Ambiente e a emissão dos comandos recebidos pelo Middleware. 

Esta solução diminui o número de ligações necessárias entre o Ambiente Virtual Remoto e a Plataforma, 

assegurando o mesmo nível de fiabilidade. 

O modelo de Comunicação apresentado entre a Plataforma e o Ambiente é do tipo Cliente-Servidor. O 

conjunto de servidores que gere o Ambiente Virtual Second Life têm o papel de Servidor, dado que a 

Plataforma não detém qualquer controlo sobre estes. 

 

 

  



33 
 

11. Implementação 

Descrição 

Para estabelecer a ligação entre a ESIM e a IONSIM foi criado o Broker. Como o Ambiente escolhido para o 

desenvolvimento da Plataforma é o Second Life, foi necessário criar um Broker, chamado Second Life Manager,  

que estabelecesse a ligação com os servidores do Second Life. 

O Second Life Manager foi criado sobre uma biblioteca chamada library Open Metaverse (libOMV). O objectivo 

desta biblioteca é simular um utilizador sem ser necessário a utilização da aplicação Second Life Viewer, ao 

recriar a troca de pacotes entre o servidor e o cliente. O Agent Manager, é a extensão do Second Life Manager 

na ESIM, criando a ligação entre a IONSIM e a ESIM. Para gerir os inúmeros parâmetros de configuração dos 

vários gestores do Second Life Manager, foi criado um ficheiro XML de configuração com a seguinte estrutura 

para cada tuplo: <add key="" value="" />. 

 

Figura 22 - Camadas da Plataforma 

Como se pode ver na Figura 22, existem cinco componentes principais da Plataforma. 

SLATE.Core, que contém a IONSIM, foi construído por cima da Plataforma ION. SLATE.Core define todos os 

conceitos abstractos apresentados no Modelo Conceptual: Agente, Sensor, Actuador, Body, BodyPart, 

Simulação, entre outros.  

Second Life Manager, que faz a ligação à ESIM, neste caso Second Life, foi construído por cima do libOMV. 

Contém todos os Gestores necessários para o controlo do Avatar controlado pelo Second Life Manager, criação 

e destruição de corpos de Agentes no Ambiente bem como o recaminhamento de mensagens entre a ESIM e a 

IONSIM.  

SLATE.SecondLife é construído usando SLATE.Core e Second Life Manager, estabelecendo a ligação entre o 

conceito abstracto de Agente, Sensor, Actuador, Body, entre outros, às acções e eventos disponibilizados pelo 

Second Life Manager. 

Caso o utilizador deseje alterar o Ambiente onde os Agente são criados, este necessita de criar um Broker que 

estabeleça a ligação entre a IONSIM e ESIM própria para o Ambiente em questão, e criar uma camada que 

englobe o SLATE.Core e o novo Broker. 

O Broker, também conhecido por Second Life Manager, é constituído por vários Managers responsáveis por 

vários departamentos tais como, Action, Network, Communication, Events, Inventory e Avatar. 

Como o Second Life Manager controla um Avatar no Second Life, é necessário um Avatar Manager, responsável 

pelo movimento do Avatar no ambiente, seleccionar Objectos para obter mais informação e autorizar objectos 

a realizar certas operações. 
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O Inventory Manager é responsável pela gestão do Inventário do Avatar controlado pela Plataforma. Os 

agentes que são criados pela Plataforma possuem scripts que fazem a ligação entre o Ambiente e a Simulação 

e, é da responsabilidade do Inventory Manager, criar os Agentes com os scripts necessários, bem como registá-

los, obter informação sobre a composição do Body e, destruí-los quando o Agente sai da Simulação. 

O Network Manager é responsável pela manutenção da ligação entre o Ambiente e o Middleware. É 

responsável pelo o início e fim de sessão, e por indicar quando é que o Avatar controlado pela Plataforma está 

pronto a ser utilizado. 

O Communication Manager recebe todas as mensagens geradas pelos agentes no Ambiente e envia os 

comandos gerados pela Simulação para os mesmos. 

O Action Manager é acedido pelos Actuadores da Plataforma, com o objectivo de transmitir comandos para o 

Ambiente. O Action Manager converte o comando numa mensagem e usa o Communication Manager para a 

enviar para o Agente em questão. 

Tanto os Sensores como os Actuadores da Plataforma usam o Event Manager para se registarem em 

determinados Eventos, caso desejam ser notificados. Quando é recebido uma mensagem pelo Communication 

Manager, esta é processada. Caso se trate de um Evento de um Agente, esta mensagem é enviada para o Event 

Manager que activa os tratamentos de Eventos correspondentes. 

A Camada SLATE.SecondLife é a fusão do SLATE.Core e Second Life Manager. Representa um exemplo da 

utilização da Plataforma usando o Second Life como o Ambiente. Para estabelecer a ligação entre o SLATE.Core 

e o Second Life, são necessários vários passos. Para os Sensores da Plataforma receberem informação do 

Ambiente, foi necessário ligar os Tratamentos de Eventos dos Sensores previamente criados ao Event Manager 

do Second Life Manager. Para transmitir as acções dos Actuadores em comandos do Second Life, foi necessário 

ligar os tratamentos de Eventos dos Actuadores ao Action Manager do Second Life Manager. Também foi 

necessário criar a sequência de comandos para criar o Body do Agente no Second Life usando o Inventory 

Manager. 

Problemas Encontrados e Soluções Apresentadas 

Limitações do Ambiente 

Pelo facto do Ambiente escolhido ser o Second Life e os Agentes serem compostos por Objectos do mesmo 

Ambiente, foi necessário pesquisar e determinar as limitações impostas pelo Ambiente para as poder 

contornar. 

Second Life usa uma abordagem realista em relação à comunicação via canais públicos. Uma mensagem dita 

normalmente só pode ser ouvida até 20 metros do emissor. O alcance pode ser tão curto como 10 metros, caso 

seja sussurrada, ou até 100 metros gritando. Dada esta funcionalidade implementada pelo Second Life, o 

Avatar controlado pelo Agent Manager tem de garantir que se encontra sempre pelo menos a 100 metros de 

cada Agente enquando envia comandos. Contudo, o Agente não precisa de se encontrar dentro dos 100 metros 

quando envia uma mensagem ao Avatar do Agent Manager, pois existe uma função em LSL que permite o 

envio de qualquer mensagem ao criador do Objecto, independente da distância entre ambos. 

Para evitar sobrecargas do lado dos servidores do Second Life, foram imbutidas limitações nas funções do LSL 

que impede que a mesma função seja chamada num determinado intervalo de tempo. Por exemplo, existe um 

intervalo de 0.2 segundos ao mover um objecto não-físico, isto é, não pode mover outro objecto até passar 0.2 

segundos deste que foi chamado. Os intervalos vão de 0.2 até 20 segundos que é o intervalo necesário ao 

enviar emails. Estes intervalos evitam que utilizadores abusem do sistema, provocando o seu colapso. O 

Sistema do Second Life impõe um limite 64KB de memória para cada script de LSL a funcionar. 
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Email permite uma comunicação com o exterior do ambiente do Second Life. Apenas os objectos possuem 

ferramentas para criar, enviar e receber emails apesar dos 20 segundos de intervalo imposto pelo Servidor do 

Second Life. 

Existe um limite de 64 eventos que podem ser processados por cada script a qualquer momento, qualquer 

outro novo evento que apareça depois do limite ser atingido é descartado silenciosamente. Ao contrário de 

várias linguagens de programação baseadas em eventos, não é possivel definir novos tratamentos de eventos. 

Os objectos do Second Life podem aceder ao exterior usando HTTP requests. Actualmente não existem 

limitações de velocidade mas existe uma limitação de 2048 caracteres por request. Esta comunição só pode 

originar do lado do Second Life. O reply do HTTP request é processado do lado do Second Life usando um event 

handler. 

Este servidor só pode processar uma mensagem de cada vez para cada script, qualquer outra mensagem 

adicional tomará o lugar da anterior. O objecto do Second Life só pode responder a uma mensagem destas a 

cada 3 segundos devido às limitações impostas pelo próprio Second Life. 

Comparando o LSL com várias linguagens de alto-nivel, existem várias limitações tais como, a falta de 

declaração e conversão automática de tipos de dados, listas aninhadas, tipos de dados extensíveis, mecanismo 

de biblioteca ou parsing de strings com expressões regulares. 

Em grande parte das linguagens de programação, existe um sistema de biblioteca, onde o programador pode 

definir um conjunto de funções para um determinado objectivos. Este ficheiro pode ser carregado num 

programa, tornando estas funções acessíveis, permitindo a reutilização das funções em vários programas. 

Como este sistema de biblioteca não existe do LSL, todas as funções a serem usadas precisam de ser definidas 

no mesmo script. Tal é possível de recriar com LSL, mas envolve a criação de scripts LSL a funcionar 

concorrentemente usando trocas de mensagens internas dentro do mesmo objecto, sofrendo dos mesmos 

timeouts anteriormente apresentados. 

O limite de memória disponível por script é o que limita mais as possibilidades do Second Life, impedindo a 

construção de algo substancial no Second Life.  Tratando-se de um ambiente virtual, existe um grande 

potencial sobre o que vários programas podem simular. Por exemplo, no campo de tradução linguística, 

reconhecimento de voz, sintetização de voz, música, robótica, visão ou autómatos. Uma linguagem sem 

sistema de biblioteca torna practicamente impossível criar qualquer algoritmo ou programa substancial. 

Devido às limitações aplicadas ao LSL anteriormente apresentadas grande parte da manipulação dos corpos 

dos Agentes terá de ser feita via Agent Manager, em vez de comunicação com os scripts de LSL contidos nos 

Corpos dos Agentes. Os scripts funcionaram para implementar funcionalidades que são impossíveis de criar 

através da manipulação directa dos Objectos que compôem os Corpos dos Agentes, tais como, movimento 

usando o motor físico do Ambiente, recepção de Eventos e comunicação. 

Será necessário a criação de scripts com o objectivo de recolher informação sobre o estado do ambiente (de 

forma activa e passiva), transimitir essa informação para a Plataforma, receber comandos da mesma e actuar 

sobre o ambiente, isto é, actuarem como sensores e actuadores do agente. 

Dada a variedade de comunicação dentro e fora do ambiente do Second Life, a comunicação entre agentes 

poderá ser feita apenas a nível do ambiente usando canais privados para o efeito. A comunicação entre 

agentes e avatares será feita ao mesmo nível, usando os mecanismos de comunicação fornecidos pelo 

Ambiente tais como Mensagens Instantâneas ou Canais Públicos. 
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Comunicação 

Um dos problemas que surgiu imediatamente quando se começou a usar o Second Life com a Plataforma, foi a 

detecção dos Objectos criados pela Plataforma e a capacidade de manter a sua identificação durante a 

execução dos testes. Os comandos usados para criar um Objecto no Second Life não retornam qualquer 

identificação do Objecto criado ou mesmo, se até foi criado. Foram implementados mecanismos de fail-safe 

para contornar este problema. Quando um Objecto é construído, é guardado informação sobre as 

propriedades do Objecto, tais como posição, rotação e forma. Quando é detectado a criação de um Objecto 

novo no Terreno onde o Avatar controlado pelo Agent Manager se encontra, este pesquisa as suas 

propriedades. Caso as propriedades coincidam e a posição e rotação estejam dentro de uma margem de erro 

aceitável, o Objecto é registado, alterando o nome actual com o que foi pedido. Esta margem de erro é 

necessária porque o objecto criado nunca é criado exactamente na posição que é pedida dadas as 

irregularidades do terreno virtual. 

Para aumentar a eficiência da Plataforma, foi criado uma Cache interna que regista todos os objectos que se 

encontram no terreno, guardando as suas propriedades sem ter que esperar pelo momento de criação de um 

Objecto para começar a procurar. 

Também foi necessário mitigar alguns problemas de comunicação, tais como atrasos ou falhas, durante a 

criação de objectos, e de pedidos de propriedades dos objectos já presentes. Para isso, cada procedimento de 

recolha de propriedades ou criação de objectos no Ambiente possui um mecanismo de tentativas configurável. 

Para criar um objecto, é preciso ir buscar a identificação do objecto no Inventário do Avatar controlado pelo 

Agent Manager. Caso o retorno desta busca falhe, o procedimento irá esperar um determinado tempo e voltar 

a tentar um determinado número de vezed até gerar uma excepção e abortar. O tempo de espera e a 

quantidade de tentativas é determinado via o ficheiro de configuração anteriormente apresentado, podendo 

ambos ser alterados durante execução. 

Ao separar o Ambiente da Simulação, a Plataforma tornou-se distribuída, contudo gerando problemas de 

sincronização e coerência. Como o Ambiente é por si uma Simulação, em que os Eventos surgem de forma 

assíncrona e não há qualquer controlo sobre este, tornou-se complicado manter uma representação fiável e 

coerente do Ambiente do lado da Simulação. Os Agentes actuam directamente sobre a informação contida na 

representação da ESIM e, é através dos mecanismos da Plataforma que é atingido a coerência e sincronização 

com o Ambiente. 

Como a Plataforma não detém qualquer controlo sobre a ESIM é necessário que a IONSIM seja subordinada da 

ESIM. Isto é, a ocorrência de um evento na ESIM que foi observado por um Agente da Plataforma tem de ser 

replicado na IONSIM para garantir que todos os Agentes tenham acesso à mesma informação durante a sua 

deliberação. Qualquer acção gerada por um actuador de um Agente da Plataforma tem de ser executada 

primeiro na ESIM para se observar os eventos causados por esta acção, actualizando de seguida a IONSIM. Este 

ciclo de actualização, fornecido pela Plataforma, garante a sincronização e coerência. 
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Figura 23 - Hierarquia das Classes das Entidades da Plataforma 

Como todas as entidades criadas pela Framework ION herdam da classe Element, e a minha Plataforma foi 

construída em cima desta, foi criado uma classe chamada CoreElement que herda de Element do ION. Ao criar 

esta classe, criei uma camada que permite a abstracção dos mecanismos de sincronização implementados no 

ION, definindo os mecanismos que considero importantes no contexto da minha Plataforma.  

Cada CoreElement tem uma lista de CoreElements dos quais depende, isto é, um CoreElement só está pronto a 

ser utilizado se todas as suas dependências também o estiverem. A classe CoreElement fornece previamente 

todos os mecanismos de sincronização, sendo apenas necessário definir o tratamento para cada caso. A Figura 

23 apresenta a hierarquia que estrutura a herança entres as várias classes que compôem as Entidades usadas 

pela Plataforma. 

À medida que a Plataforma era desenvolvida começou a aparecer uma relação diferente da de dependência, 

uma relação de pertença entre certas entidades. Um Body, Actuador ou Sensor só pode pertencer a um Agente 

a cada instante, uma BodyPart só pode pertencer a um Body. Mais ainda, esta relação de pertença leva à 

necessidade de construção de um segundo conjunto de mecanismos de sincronização entre elementos tais 

como, quando um Agente entra na simulação, se o Agente em causa tem um Actuador, o Actuador precisa de 

entrar na simulação quando o Agente entra; quando um Agente com Body sai da Simulação, o Body também 

tem de sair da Simulação. 

Para além dos mecanismos de sincronização adicionais, foi necessário que a criação de ligação de pertença 

entre dois elementos sofresse um processo de negociação. Este processo de negociação entre Parent-To-Be e 

Child-To-Be foi criado para lidar com concorrências ao mesmo Child-To-Be por parte de dois ou mais Parents-

To-Be. Para tal foi criado a classe CoreElementWithParent, que contém previamente definido os mecanismos 

de sincronização, sendo apenas necessário definir o tratamento de cada caso. 

A Figura 24 apresenta o ciclo de vida de um CoreElement na Simulação. Quando o CoreElement é criado, este 

encontra-se fora da IONSIM. Quando este vai ser adicionado, adiciona todos os componentes dos quais 

depende. Quando o CoreElement encontra-se na IONSIM, tem de esperar que todos os seus componentes 

estejam prontos para se poder activar e informar todos os outros CoreElements na ION que se encontra 

pronto. 
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Quando o CoreElement vai ser removido da IONSIM, este remove todos os componentes que lhe pertençe, 

evitando a acumulação de elementos não utilizados na IONSIM.  

 

 

Figura 24 - Ciclo de Vida do CoreElement 

Dada a implementação dos mecanismos de sincronização e coerência na ION, os Elementos desta Simulação 

possuem um mecanismo de atraso entre o pedido de alteração do estado do Ambiente e a alteração em si. 

Por exemplo, se um Agente desejar alterar a sua posição no Ambiente, este faz um pedido de alteração do 

valor da propriedade de Posição no Agente mas, o valor da propriedade não é alterado. Quando este pedido de 

alteração é processado, durante a alteração do ciclo de actualização da IONSIM, é formando um comando de 

alteração de posição do Agente para a ESIM. Quando a alteração da posição ocorrer na ESIM, é gerado um 

Evento da ESIM para a Plataforma, actualizando o valor da propriedade da posição do mesmo Agente. 

Foi necessário implementar esta sequência de acções nesta ordem para evitar momentos de inconsistência. 

Voltando ao exemplo anterior, se o valor da propriedade de posição do Agente fosse alterada no momento do 

pedido de alteração, desse momento até à alteração da posição do Agente na ESIM, era considerado 

inconsistente porque havia dois valores para a mesma propriedade. 
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Plataforma 

Uma das funcionalidades da Plataforma é a capacidade de um Elemento da IONSIM escutar determinados 

eventos noutro Elemento. Por exemplo, se o Agente A quiser saber quando a posição do Agente B é alterada, 

este pode escutar pelo Evento que indica a alteração do valor da propriedade e ligá-lo à propriedade da 

posição do Agente B. Para tal foi necessário criar uma hierarquia de Eventos, apresentado na Figura 25. Todos 

os Eventos encontram-se definidos na camada SLATe.Core e herdam da classe IEvent da Plataforma ION e, a 

partir daí, dividem-se em duas categorias: Eventos Internos e Evento Externos. 

Eventos Internos são eventos que só interessam ao funcionamento interno da Plataforma, por exemplo todo o 

tipo de eventos que são usados para atribuir relações de dependência e parentesco entre os CoreElements da 

IONSIM. 

Eventos Externos são representados pelos Eventos lançados pelos Actuadores e Sensores. O Evento que indica 

que um CoreElement se encontra pronto a ser usado também é um Evento Externo. 

 

Figura 25 - Hierarquia dos Eventos da Plataforma 

Os Sensores fornecidos pela Plataforma possuem duas maneiras distintas de ligar e desligar do ambiente. 

Pode-se usar o Enable e Disable, mecanismos incluídos no Sensor. O Sensor tem um estado indicando se 

encontra activo ou inactivo. Caso se encontre inactivo, todas alterações do estado do Ambiente monitorizadas 

pelo Sensor são ignoradas. A outra maneira de desactivar um sensor é removê-lo do Agente que o usa. Como o 

Sensor deixou de ter um Agente associado, este deixa de receber as informações sobre o estado do Ambiente. 

Pode parecer redundante a oferta destes dois mecanismos para o mesmo efeito mas são bastante diferentes. 

Quando se faz Disable a um Sensor, este continua na posse do Agente enquanto que, se remover o Sensor do 

Agente, ao voltar a adicioná-lo, para o reactivar, o Sensor em questão pode já ter sido adicionado a outro 

Agente. 

Os Sensores oferecidos pela Plataforma são Vision, Interaction e Communication. O Sensor Vision indica a 

presença das entidades no campo de visão do Agente, lançando eventos indicando a entrada, saída e alteração 

da posição ou rotação das entidades dentro do campo de visão. O Sensor Interaction lança eventos caso haja 

uma colisão com o agente ou se algo Avatar lhe toca. O Sensor Communication lança eventos sempre que o 

agente receba alguma mensagem privada ou oiça uma mensagem pública caso esteja dentro do alcance 

mínimo do emissor. 

Na Figura 23 foi apresentado uma divisão nos tipos de Actuadores: Com Estado e Sem Estado. Um Actuador 

com Estado representa uma acção que ao longo do seu decorrer, o seu estado toma vários valores, 

representados na Figura 10, tais como Activo, Inactivo e Pausado. 
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Um Actuador Sem Estado representa uma acção atómica cujo estado é inexistente. Os Actuadores com Estados 

pré-definidos pela Plataforma são Movement, PlayAnimation, PlayPreLoadedAnimation e WaypointMovement. 

Os Actuadores Sem Estado oferecidos pela Plataforma são Drop, Grab, Say e SendMessage. 

O Actuador Movement é considerado um Actuador com Estado porque o estado da acção pode passar por 

vários valores. Quando o movimento ainda não começou o estado é Inactivo. Quando o movimento começa o 

estado da acção passa a Activo. Se o Agente suspender o movimento, o estado da acção passa a Pausado. 

Quando o Agente chegar ao destino, o movimento pára e o estado da acção volta a Inactivo. 

O Actuador Say é considerado um Actuador Sem Estado porque a transição de estado Inactivo-Activo-Inactivo é 

feita de maneira tão rápida, isto é, instantânea, que pode ser ignorada. Se fosse criado um novo Actuador Say 

que, de acordo com o comprimento da mensagem, este demorasse um determinado intervalo de tempo entre 

começar a enviar e terminar, então poderia ser considerado um Actuador Com Estado. 

Corpos 

Durante o desenvolvimento da Plataforma foi criado um Actuador com o objectivo de criar animações para o 

corpo do Agente na Simulação. Numa primeira fase, a animação era feita via Script em LSL no corpo do Agente, 

que manipulava cada Prim que constituia o Corpo. 

Vários problemas surgiram, nomeadamente a sincronização entre as peças e a complexidade dos cálculos 

envolvidos para manter a aparência de movimento consistente. Tornou-se claro que este problema era 

demasiado complexo para se resolver com apenas um script e feito por alguém com pouca experiência na 

criação de scripts de animação no ambiente do Second Life. 

Para tal, comprei uma ferramenta dedicada à manipulação de Animações no Second Life chamada Puppeteer. 

Esta ferramenta usa um conceito de animação diferente daquela com que comecei a usar mas decidi adoptá-la 

dado que se tornou muito mais simples definir uma animação. Uma animação é como uma apresentação, 

composta de slides (keyframes) ao longo da duração da animação. Um mecanismo encarrega-se de criar os 

passos intermédios entre cada slide. 

Com esta ferramenta encarregue de gerir as animações do lado do Second Life, só foi necessário criar os 

mecanismos de Start, Stop, Pause e Resume do lado da Plataforma. Contudo, surgiu um problema maior. O 

Actuador de Animações ficou limitado pela escolha do corpo do Agente. Se o corpo escolhido para o Agente 

não possuia os mecanismos de animação, o Actuador ficaria inutilizado. 

Como esta ferramenta só é capaz de criar animações usando slides já pré-definidos, a forma final do corpo do 

agente tinha de ser fixa e conhecida pela ferramenta. Como resultado, esta solução para o Actuador de 

Animação foi posta de lado temporariamente. Tornou-se necessário a criação de mecanismos de animação e 

sincronização entre peças do corpo do lado da Plataforma. 

A ferramenta Puppeteer usa um conceito de Âncora para ligar duas ou mais peças do corpo. Quando a peça 

com a designação Âncora roda ou se move, todas as peças ancoradas a esta movem-se de acordo. Eu decidi 

adoptar a aprofundar este conceito de Âncora ao criar uma hierarquia entre as peças do corpo do Agente. Esta 

hierarquia, usando um conceito de Pai-Filhos, é representada por uma árvore com apenas uma Raíz. 
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Figura 26 - Exemplo de Hierarquia do Corpo do Agente 

A Figura 26, representa a hierarquia entre as peças de corpo do Agente representado pela segunda imagem da 

Figura 4. As setas representam a ordem de propagação das transformações aplicadas aos membros. O 

elemento Raíz é um elemento adicional à representação do Corpo do Agente, normalmente disfarçado de 

sombra do corpo ou invisível. Este elemento contém todas as funcionalidades que permitem a recolha da 

informação do Ambiente, conversão para Evento e transmissão para o Avatar controlado pelo Agent Manager. 

Quando um elemento sofre uma tranformação (translação ou rotação), este propaga a transformação sofrida 

aos seus filhos, que por sua vez irão propagar aos seus filhos. Como as rotações que estavam a ser aplicadas a 

cada peça do corpo, estavam a usar o centro de massa desta como pivot, tornou-se necessário a definição do 

pivot da rotação. 

Tendo como exemplo a Figura 26, se fosse aplicado uma rotação de 90º no sentido dos ponteiros do relógio no 

elemento Cabeça, essa rotação seria apenas aplicada ao elemento Óculos. Se a mesma rotação fosse aplicada 

ao Elemento Roda, todo o Corpo sofreria a transformação, excepto o elemento Raíz. 

Quando é estabelecido a ligação Pai-Filho entre duas peças do corpo, a peça Filho guarda a transformação 

necessária para converter a posição e rotação do Pai nas suas. Assim quando o Pai se move, o Filho pode 

calcular a sua nova posição e rotação usando a posição e rotação actual do Pai e os seus Offsets. 

O conceito de animação foi alterado de um conjunto de Keyframes com posições absolutas separados por um 

intervalo regular para um conjunto de Keyframes com indicação da transformação e o tempo em que ocorre a 

mesma. Cada animação passou a ter um interpolador, responsável pela geração dos valores entre dois 

Keyframes. 

Durante a fase de testes deste novo mecanismo de Animação, tornou-se claro que a manipulação de peça a 

peça para cada ciclo que actualização gerava um tráfego bastante elevado de comunicação entre a Plataforma 

e o servidor Second Life. 

Numa tentativa de optimização, foram criados valores limiares entre transformações. Sempre que havia uma 

alteração na posição ou rotação, era feita a comparação entre o valor desejado e o valor actual no ambiente. 

Se a diferença estava abaixo do limiar, esta não tomava lugar, poupando nas trocas de mensagens. Quando o 
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valor atingisse o limiar, este era actualizado no Ambiente. Foi criado também um intervalo mínimo entre 

actualizações da animação. Caso duas ou mais actualizações da Simulação tomassem lugar dentro deste 

intervalo, só uma iria afectar a animação. 

Mesmo com todos estes mecanismos de sincronização e optimização, a animação gerada por este actuador 

nunca ficaria tão rápida como a criada pelo Puppeteer. Mas como a restrição principal do Actuador que 

funciona com o Puppeteer é a limitação da escolha de corpo para o Agente e a impossibilidade de alteração da 

forma do Corpo, foi decidido que a Plataforma iria oferecer os dois Actuadores. 

O Actuador com Animações Pré-Definidas é o mais rápido mas só funciona com corpos criados para o efeito e 

não se pode definir novas animações com este Actuador. Também existe o Actuador de Animações Livres, onde 

o Utilizador pode definir livremente a forma do corpo bem como a animação mas o seu funcionamento é mais 

lento que o anterior. 

Sumário do Capítulo 

A Plataforma é composta por dois núcleos, o Slate.Core e o Broker. O Slate.Core contém todas as definições 

abstractas dos elementos da Simulação. O Broker contém todas as ferramentas necessárias para estabelecer a 

ligação ao Ambiente Virtual a que o Utilizador pretende usar. A IONSIM, presente no Slate.Core, foi construída 

com base na Framework ION e serve para manter a representação do estado do Ambiente que é observável 

pelos Agentes. Como o Ambiente Virtual escolhido para o desenvolvimento da Plataforma é o Second Life, o 

Broker, renomeado Second Life Manager, foi construído com base na biblioteca libOMV. A camada 

Slate.SecondLife une os dois núcleos, permitindo o uso de todas as definições abstractas do Slate.Core no 

Ambiente Virtual Second Life através do Second Life Manager. 

Durante o desenvolvimento da Plataforma foram encontrados vários problemas, que foram divididos em 

quatro categorias: Ambiente, Comunicação, Plataforma e Corpos. 

Do lado do Ambiente, a linguagem de script usada, o LSL, possuia uma funcionalidade de timeout imposta 

pelos servidores do Second Life para evitar sobrecargas. Isto evitava que uma função fosse chamada duas vezes 

sem que tivesse passado um determinado tempo. Este intervalo de tempo ia desde os 0.2 segundos, ao mover 

um objecto, aos 20 segundos, ao enviar um email. 

Como não há maneira de remover os intervalos, certas funcionalidades tiveram que passar a pertencer à 

responsabilidade da Plataforma, tais como o movimento de objectos que não necessitem do motor físico do 

Ambiente. Também por restrição do Ambiente, não se encontrou solução para o problema do alcance das 

mensagens emitidas pelo Avatar para os Agentes que se encontram para além do limite de 100 metros do 

emissor. Como o terreno onde os Agentes podem deslocar-se não impõe problemas deste foro, nenhuma 

solução foi procurada. 

A categoria de Comunição lida com as falhas de comunicação entre a Plataforma e o Ambiente, sendo os 

maiores problemas a capacidade de detecção do aparecimento de objectos no terreno e estabelecer a relação 

entre os objectos criados no ambiente e os elementos da Simulação. Foram criados mecanismos de detecção 

de objectos no terreno que comparam os pedidos de criação de objectos feitos com os objectos presentes, 

estabelecendo relações. Quando esta relação é feita, é guardada numa cache interna da Plataforma, 

optimizando futuros tempos de busca. Foram implementadas buscas de objectos no inventário do Avatar do 

Agent Manager com ciclos configuráveis pelo Utilizador para diminuir as chances de erro durante a busca, 

independentemente da qualidade da ligação ao Ambiente. 

Os problemas relacionados com a Plataforma são dirigidos à tentativa de manter a coerência anteriormente 

apresentada, usando um ciclo de vida do elemento básico da Simulação, o CoreElement. Este ciclo de vida dita 
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quando é que os seus componentes e dependências devem ser adicionados ou removidos da Simulação, bem 

como quando o dito Elemento se encontra pronto a ser utilizado. 

Foram criados dois tipos de eventos, um interno, para funcionalidades da Plataforma, tais como determinação 

do grau de parentesco ou dependencia entre elementos; e um externo, de interesse público para os Agentes, 

tais como Eventos relacionados com os Sensores ou Actuadores. 

Foi criado uma categoria só para o problemas dos Corpos dos Agentes, dada a sua vastidão e complexidade. Foi 

necessário implementar uma hierarquia nos componentes que constituem o corpo de um Agente para facilitar 

a propagação de alterações na posição e rotação que era aplicada a cada componente. Foram criados dois tipos 

de animação, uma fixa e uma livre. A animação fixa, implementada através da ferramenta Puppeteer, que corre 

directamente no Second Life mas, não podemos alterar a forma do Agente. A animação livre permite o uso de 

um corpo de Agente personalizável mas incorre em problemas de performance, pois todas as instruções de 

manipulação dos componentes do corpo têm de ser enviadas da Plataforma para o Ambiente. 
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12. Resultados 

Para a Dissertação, foram criados dois Casos de Uso para testar as capacidades de comunicação da Plataforma 

com o Ambiente. 

Boids, é o primeiro Caso de Uso, que foi usado como um teste de carga à Plataforma. Por cada actualização da 

Simulação na Plataforma, é emitido um comando a cada Agente presente no Ambiente. Este Caso de Uso 

também permitiu testar a capacidade de acesso a informação contida na simulação, pois para cada 

actualização, cada Agente precisava de saber a posição dos restantes Agentes. 

Simon Says, é o segundo Caso de Uso, que serviu para testar a capacidade de interacção com Avatares 

controlados por Utilizadores. Permitiu testar os Sensores de Comunicação e Visão bem como os Actuadores de 

Movimento e Transporte. 

Caso de Uso – Boids 

Descrição 

Boids é um modelo computacional de movimento animal coordenado, desenvolvido em 1986 por Craig 

Reynolds. Esta simulação de inteligência artificial é um bom exemplo de comportamento emergente com um 

processo de decisão puramente reactivo, isto é, o aparecimento de um comportamento complexo com base 

num conjunto simples de regras. Neste caso, o conjunto de regras é o seguinte: separação, alinhamento e 

coesão. 

 

Figura 27 - Exemplo das três Regras: Separação, Alinhamento e Coesão 

A Figura 27 apresenta as três regras que regem o comportamento de um Boid. Na primeira imagem, podemos 

ver o Boid verde a corrigir a posição baseada na média das posições dos Boids à sua volta. Trata-se da aplicação 

da regra da Separação que dita que o agente deve-se afastar de grupos densamente populacionados.  

A regra do alinhamento dita que o agente deve-se orientar segundo a média ponderada dos alinhamentos dos 

agentes à sua volta. Como se pode ver pela segunda imagem da Figura 27, o Boid verde a corrige a sua 

direcção, usando a média das direcções dos Boids à sua volta. 

E a regra de coesão dita que o agente deve-se posicionar o mais perto possível da média ponderada das 

posições dos agentes à sua volta. A posição do agente em cada instante é dada pela soma dos valores gerados 

por estas três regras. A terceira imagem da Figura 27, apresenta o Boid verde a corrigir a sua posição baseada 

na média das posições dos Boids à sua volta. 

Dadas as limitações do Second Life, foi implementado uma regra adicional, para conter os Agentes dentro do 

terreno proprietário. Quando objectos entram em terrenos que não são controlados pelos mesmos Avatares 

são retornados imediatamente para o inventário do Avatar que os criou. Para evitar problemas dessa ordem, 

foram criadas barreiras invisíveis que impede o Agente de prosseguir para terreno que não pertence ao mesmo 

Avatar. Caso um Agente tente atravessar a barreira, este move-se para dentro do terreno em que se encontra 

com a direcção oposta com que tentava sair. 
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Para este caso de uso, foram criados um número arbitrário de agentes que são colocados dentro dos confins do 

terreno aleatoriamente. Ao manipular os factores de coesão, alinhamento e separação, bem como a 

velocidade, raio de detecção de outros agentes e a distância de repulsa entre agentes, podemos influenciar o 

comportamento emergente. 

 

Análise 

Apesar os agentes não terem muito espaço para se movimentarem ou obstáculos para contornar, o 

comportamento emergente era o esperado. Este caso de uso foi testado várias vezes, fazendo acertos nos 

factores das três regras, com o objectivo de melhorar o desempenho do grupo de agentes. Houve apenas um 

factor que diferiu dos testes habituais de Boids. Como os Agentes se encontram num ambiente com motor 

físico, quando estes se encontram em movimento podem sofrer colisões com outros Agentes, sendo impedidos 

de chegar ao destino. Para este caso de uso, o agente foi programado para ignorar os eventos de colisão e 

prosseguir viagem mas o motor físico do ambiente impede a sua progressão, resultando em certos casos, uma 

aglomeração de Agentes num canto do terreno. 

Ao aumentar o factor de separação e distância a que os agentes tentam estar uns dos outros, o problema foi 

minimizado. Nas simulações habituais de Boids, como não há motor físico, não há colisões, fazendo com que os 

agentes se atravessem uns aos outros, prosseguindo a sua viagem. 

Este caso de uso funcionou como um teste de carga, testando a capacidade de comunicação entre a Plataforma 

e o Second Life. O limite foi verificado com 20 Agentes, sendo o ponto de ruptura o Ambiente em si que 

começou a descartar os comandos enviados pela Plataforma. 

A Figura 28 apresenta uma imagem tirada directamente do Second Life enquanto o Caso de Uso corria. Pode-se 

ver na imagem, vários Agentes a formarem grupos enquanto se movimentam pelo terreno. A nuvem branca 

que aparece no meio do terreno é o Avatar controlado pelo Agent Manager. 

 

Figura 28  - Caso de Uso Boids a correr 
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Caso de Uso – Simon Says 

Descrição 

Simon Says é um caso de uso simples em que um ou mais Avatares controlados por Utilizadores ditam ordens 

aos Agentes presentes no Ambiente, usando um processo de decisão reactivo. Os Agentes possuem duas 

funcionalidades: a capacidade de seguir o Utilizador e de ir buscar outro Agente presente no terreno. Os 

Agentes podem seguir qualquer Utilizador que use o comando follow com a sintaxe <agentName> follow 

start|stop. 

A variável agentName dita qual o nome do agente que irá executar o comando follow e as opções start e stop 

ditam se o agente deverá parar de seguir o Avatar ou começar a segui-lo. O Utilizador pode fazer com que um 

Agente agarre outro Agente dentro dos confins do terreno, largando-o ao pé do Utlizador que emitiu o 

comando. Para tal, o Utilizador usa o comando fetch com a sintaxe <agentName> fetch <targetAgent>. 

A variável agentName, tal como para o comando follow, dita o nome do agente que irá executar o comando 

fetch e a variável targetAgent dita qual o agente que irá ser agarrado e trazido até aos pés do Avatar. Note-se 

que, dadas as limitações do Second Life, os Agentes só podem ir buscar outros Agentes, porque o Second Life 

não permite a manipulação de Objectos que não pertençam ao Avatar controlado pela Plataforma sem que 

haja previamente uma alteração das permissões de controlo de objectos. A única maneira de agarrar objectos 

do Second Life que pertençam ao Avatar controlado pela Plataforma é através da adição dos mesmos scripts 

que os Corpos dos Agentes têm, alterando a classificação de Objecto para Agente. 

Ambos os comandos foram criados de maneira a usufruir ao máximo as características da Plataforma ION. O 

comando follow foi separado em três etapas. Quando é emitido o comando “follow start”, uma acção é iniciada 

que só termina depois de ser emitido o comando “follow stop”. Enquanto esta acção está a correr, há uma 

segunda acção que é disparada a cada ciclo de actualização da IONSIM que actualiza a posição do Agente de 

acordo com a posição do Avatar do Utilizador que emitiu o comando. 

O comando fetch também foi separado em três etapas: deslocar-se para a posição do agente a agarrar, agarrar 

o agente e deslocar-se para  a posição do Avatar do Utilizador, e largar o agente aos pés do mesmo. Quando é 

emitido o comando fetch, é emitido o comando ao actuador de movimento do agente para se deslocar para a 

posição do Agente a agarrar. Quando este chega ao destino, agarra o Agente e descola-se para a posição actual 

do Avatar do Utilizador. Quando o Agente chega ao destino, larga o Agente, terminando a sua função. 

Para este caso de uso, os Agentes foram colocados em posições específicas no ambiente de maneira que o 

Avatar do Utilizador não fosse ouvido por todos os Agentes ao mesmo tempo para verificar que o sensor de 

Comunicação funcionava adequadamente. Para este caso de uso, foram colocados e activados todos os 

actuadores e sensores que se encontram disponíveis para verificar se a ligação entre o ambiente e a Plataforma 

continuava eficaz.  

Análise 

Os testes correram bem, os Agentes cumpriram os seus deveres dentro dos parâmetros esperados. O objectivo 

deste caso de uso era observar como a Plataforma se comportaria com uma quantidade bastante elevada de 

informação a ser gerada por todos os sensores dos agentes colocados no ambiente e se conseguiria emitir 

comandos em tempo útil. O comando fetch funcionou melhor que previsto. Quando o Agente se aproxima do 

Avatar para largar o Agente agarrado, como a posição do Avatar foi actualizada no último momento possível, o 

Agente pára extremamente próximo do Avatar, mesmo quando o Avatar se encontra continuamente em 

movimento. O comando follow também produziu um desempenho esperado, parando pouco tempo depois de 

ser emitido o comando “follow stop”. 
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A Figura 29 apresenta uma imagem tirada do Second Life enquanto o Caso de Uso Simon Says corria. Como se 

pode ver, foram criados cinco Agentes, cada um com uma cor diferente. Pode-se ver também de novo o Avatar 

controlado pelo Agent Manager com a forma de uma nuvem. Para este Caso de Uso, foi usado um Avatar 

controlado por um Utilizador, que se pode ver no meio dos Agentes. 

 

Figura 29 - Caso de Uso Simon Says a correr 

Sumário do Capítulo 

Foram criados dois Casos de Uso para testar as capacidades da Plataforma. O primeiro Caso de Uso é a 

aplicação clássica de Boids, que introduz um processo de decisão meramente reactivo no Agente. O Agente 

precisa de ajustar a sua orientação e posição de acordo com o conjunto simples de regras imposto pela 

aplicação. O segundo Caso de Uso, introduz a componente de interacção entre Avatares e Agentes, permitindo 

Avatares controlar os Agentes através de comandos simples. Ambos os Casos de Uso produziram resultados 

satisfatórios, validando as capacidades previstas da Plataforma.  
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13. Conclusão e Trabalho Futuro 

Com este Trabalho, propus a criação de uma Plataforma reutilizável de suporte ao desenvolvimento de agentes 

inteligentes com corpo em Ambientes Virtuais, à escolha do Utilizador. Esta Plataforma tem a capacidade de 

estruturar a interacção entre o Centro de Processo de Decisão do Agente e o Ambiente em que este se 

encontra. 

 A Plataforma irá estabelecer a ligação entre o Ambiente Virtual, onde a informação sobre o estado do Mundo 

se encontra, e o Centro de Processo de Decisão do Agente, que usa essa informação para deliberar e gerar 

acções que alteram o estado do Mundo. Para facilitar o desenvolvimento de Agentes, esta Plataforma fornece 

um conjunto pré-definido de Sensores e Actuadores, bem como representações gráficas de Corpos de Agentes 

para um Ambiente Virtual chamado Second Life. 

Para resolver problemas de escalabilidade, foram criados dois Gestores, um na Plataforma chamado Broker e, 

um no Ambiente chamado Agent Manager. Estes gestores têm como objectivo, gerir a transmissão de eventos 

e acções entre os Corpos dos Agentes, presentes no Ambiente, e o seu respectivo Centro de Processo de 

Decisão. 

Para lidar com a observação parcial e indeterminismo do Ambiente Virtual bem como aplicar um conceito de 

coerência nas acções dos Agentes da Plataforma, foi criado uma Simulação do lado da Plataforma, a IONSIM. 

Esta Simulação contém apenas o estado do Ambiente observável pelos Sensores dos Agentes presentes no 

Ambiente e fornece a informação para a deliberação das Mentes dos Agentes. Qualquer acção gerada pela 

Mente do Agente é primeiro aplicada à Simulação do Ambiente, a ESIM. Os Eventos resultantes das alterações 

causadas por essas acções servirão para actualizar o estado do Ambiente na IONSIM. 

Foram criados dois casos de Uso para testar a capacidade de comunicação entre a Plataforma e o Ambiente. O 

Caso de Uso Boids foi escolhido como teste de carga, pois a cada actualização da simulação, era enviado um 

novo comando de movimento a cada Agente no Ambiente e o Caso de Uso Simon Says foi escolhido para testar 

a interacção entre Avatars e Agentes. Ambos os Casos de Uso testam a capacidade da Plataforma em relação a 

propagação de Eventos dentro da Simulação IONSIM e o acesso a informação de forma passiva e activa. Ambos 

os Casos de Uso atingiram resultados satisfatórios. 

O meu trabalho difere em grande parte dos trabalhos analisados para o Estado da Arte. Todos os trabalhos 

analisados fornecem à partida Ambientes onde os Agente Inteligentes vão interagir. Estes não podem ser 

alterados.  

Apesar do desenvolvimento da Plataforma ter sido feito no Second Life, a Plataforma em si pode-se adaptar a 

qualquer ambiente virtual existente, desde que seja criado um Broker para o efeito. Por exemplo, para se 

adaptar esta Plataforma ao Ambiente Active Worlds (22), seria necessário apenas a troca do Broker actual 

(Second Life Manager) por um Broker que estabelece a ligação entre a Plataforma e o Ambiente, bem como as 

conversões entre os mesmos, chamado Active Worlds Manager. 

Ao contrário de muitos Trabalhos analizados, esta Plataforma não fornece o centro de processo de decisão dos 

Agents. Esta escolha é deliberada, permitindo os Utilizadores desta Plataforma escolherem o modelo que mais 

lhes agrada. 

Acho que a animação dos corpos dos agentes ainda pode ser melhorada. Como foi referido do Capítulo de 

Implementação, existem dois tipos de Actuadores de Animação: um de animações Livres e um de fixas. Como o 

actuador de animações fixas implementa a animação dentro do Ambiente em si, não sofre de problemas ou 

atrasos na comunicação entre a Plataforma e o Ambiente, tornando a animação rápida e fluída. Contudo o 

corpo do agente tem de ser pré-definido e fixo, não sendo possível alterar a sua forma sem comprometer as 

animações previamente guardadas. 
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O Actuador de Animação Livre permite um número infinito de animações aplicado a qualquer corpo que o 

utilizador especifique. Contudo o movimento de cada elemento do corpo para cada intervalo de tempo tem de 

ser enviado a intervalos regulares para o Ambiente. Qualquer quebra ou atraso na comunicação afectará a 

animação. 

Acho que a criação de corpos dos Agente podia ainda ser mais fácil de utilizar. Em vez de criar um Corpo do 

Agente usando formas primitivas e manipulando as suas propriedades (posição, rotação, cor, etc), podia-se 

usar um programa de modelação tridimensional ao gosto do utilizador podendo transferir o resultado final 

para o Ambiente. 
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