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Aula 2 - Agentes Inteligentes

Introdução

• Um agente é uma entidade capaz de realizar alguma tarefa,
geralmente para auxiliar um humano.

• Um agente de software é um programa de computador projetado
para realizar tarefas ”em nome”de um humano.

• Um agente é uma plataforma + algoritmo capaz de perceber seu
ambiente por meio de sensores e agir sobre esse ambiente por
meio de atuadores.

• Agente humano:
◦ Sensores: Olhos, ouvidos e outros órgãos.
◦ Atuadores: Mãos, pernas, boca etc.
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Introdução
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Exemplo clássico

• Aspirador - A função do agente aspirador é limpar o que está sujo.
• Descrição do Agente:

◦ Percepções: (Localização e Conteúdo)
◦ Localização: A e B
◦ Conteúdo: Limpo e Sujo
◦ Ações: Esquerda, Direita, Aspirar

function AgenteAspirador ([posição, estado])
Se estado = Sujo

então devolve Aspirar
Senão se posição = A

então devolve Direita
Senão se posição = B

então devolve Esquerda
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Propriedades

• Os agentes inteligentes (agentes racionais) podem apresentar as
seguintes caracteŕısticas:

1. Inteligência: Capacidade de aprender com sua experiência;
2. Autonomia: Capacidade de agir sem a intervenção do programador

ou do usuário agente;
3. Reatividade: Capacidade de reagir aos est́ımulos do ambiente;
4. Proatividade: Capacidade de agir por iniciativa própria guiado por

um objetivo;
5. Cooperação (Sociabilidade): Potencial para comunicação com

outros agentes do ambientes.
6. Outras: Mobilidade (mover entre ambientes), Veracidade (garantir o

resultado da sua sáıda), Benevolência (realização de tudo que é
requisitado)
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Propriedades

• Dependência dos agentes:

1. Métricas de Eficiência: Medida de sucesso do agente;
2. Sequencia de percepções;
3. Conhecimento sobre ambiente;
4. Codificação das ações posśıveis.
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Exemplos

Agente Percepção Ação Objetivo Ambiente
Diagnóstico
Médico

Sintomas,
buscas e
respostas de
pacientes

Questões, tes-
tes e trata-
mentos

Curar o paci-
ente e minimi-
zar os custos
de tratamento

Paciente e
hospital

Análise de
Imagem de
Satélite

Pixels, va-
riando in-
tensidade e
coloração

Armazenar a
cena detec-
tada

Categorização
correta da
imagem

Base de ima-
gem obtidas
de satélites

Linha de mon-
tagem

Variação de
Intensidade de
Pixels

Pegar compo-
nentes e mon-
talos

Montagem
correta

Fábrica ou
Indústria

Controle de
Refinaria

Sensores de
Temperatura
e Pessão

Manipular
válvulas para
temp.

Maximizar pu-
reza, seg. e
produção

Refinaria

Corretor de
inglês

Palavras digi-
tadas

Apresentar
sugestões e
correções

Melhorar a
qualidade da
ortográfica

Editor de
Texto

9 de 22



Aula 2 - Agentes Inteligentes

Classificação dos Agentes

• Existem várias classificações para os agentes. Estas dependem dos
parâmetros estabelecidos à eles.

• As principais classes de agentes podem ser definidas como:

1. Agentes Reativos;
2. Agentes Colaborativos;
3. Agentes de Interface;
4. Agentes Móveis;
5. Agentes para coletar informações;
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Classificação dos Agentes - Reativos

• Também conhecido como agente de reflexo;

• Reage com o ambiente de acordo com regras pré-determinadas;

• Exemplo: Filtro de Spam, onde para cada nova mensagem uma
série de regras é avaliada para avaliar se a mensagem será ou não
rejeitada;

• Desvantagem: É muito dependente do ambiente, caso alguma
mudança ocorra (e ele não tenha sido informado previamente) sua
ação irá falha. Exemplo, o sistema “anti-spam”pode receber uma
mensagem em um outro idioma não tratado.
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Classificação dos Agentes - Reativos

• Existem dois tipos de agentes reativos:

1. Agentes baseados em Objetivos: é um agente reativo mais
complexo, guiado por um objetivo (busca ou planejamento) e não
diretamente regras. Ele não tem a preocupação se o resultado teve
qualidade, mas sim se atingiu o objetivo. Exemplo, crawler web
simples.

2. Agentes baseados em Utilidade: É semelhante ao baseado em
objetivos, mas visa maximizar algum critério (valor de utilidade).
Exemplo, crawler web baseado em uma heuŕıstica para cada vez
melhorar a qualidade das páginas indexadas.
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Classificação dos Agentes - Colaborativos

• São sistemas multi-agentes, nos quais os agentes colaboram entre
si para alcançar metas.

• A propriedade para alcançar um objetivo em comum entre vários
indiv́ıduos é chamada benevolência.

• Nesta classificação, os agentes tipicamente não possuem a
capacidade de aprender, a ideia é combinar a capacidade de todos
para resolver o problema.

• São mais confiáveis que os agentes tradicionais pois possuem
capacidade de redundância (caso um falhe outros poderão
desempenhar a tarefa).
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Classificação dos Agentes - Móveis

• São capazes de se ”mover”de um local para outro;

• No caso de agentes de software, a mobilidade está relacionada à
rede de computadores.

• Um agente que não é móvel, é chamado de agente estático.

• Agentes móveis deslocam-se de um computador para outro.
Exemplo, v́ırus de computador.

• Agentes móveis podem ser usados para gerar uma arquitetura
distribúıda de computação.

• Outra vantagem é que podem realizar tarefas de maneira
asśıncrona;
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Classificação dos Agentes - Interface

• Pode ser considerado como um assistente pessoal;

• Geralmente são autônomos, capazes de aprender observando um
usuário humano;

• Não precisam colaborar com outros agentes;

• Um exemplo t́ıpico é uma ferramenta de ajuda para um usuário
aprender a utilizar um novo software. Este agente irá adequar o
software e modificá-lo de acordo com o ńıvel de experiência e
evolução do usuário;
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Classificação dos Agentes - Informação

• Também conhecidos como agentes de coleta de informação;

• É utilizado para auxiliar na manipulação de uma vasta quantidade
de informações;

• A principal caracteŕıstica deste agente é a informação processada e
não como ele realizou tal ação;

• O grande desafio deste agente é a sua precisão, normalmente ele
trabalha em bases polúıdas ou ruidosas;
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Arquitetura dos Agentes Inteligentes

• A arquitetura descreve como os diversos módulos do Agente
Inteligente está conectado;

• As principais arquiteturas são:
◦ Arquitetura de Subsunção;
◦ Arquitetura BDI;
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Arquitetura dos Agentes Inteligentes - Subsunção

• É mais comum utilizada para agentes reativos;

• Foi projetada para implementar robôs f́ısicos, não envolvendo
especificações de inteligência para ela;

• Nesta arquitetura o conjunto de ações posśıveis está disposta em
camadas, cada camada é capaz de inibir a camada inferior;

• Os módulos são Máquinas de Estados Finitos Aumentadas
(MEFAs);
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Arquitetura dos Agentes Inteligentes - Subsunção

19 de 22



Aula 2 - Agentes Inteligentes

Arquitetura dos Agentes Inteligentes - BDI

• Belif Desire Intention (Crença, Desejo e Intenção);

• Crença: sentença sobre o ambiente que o agente considera ser
verdadeira;

• Desejo: É o objeto que o agente gostaria de alcançar;

• Intenções: Conjunto de planos que ele tem de como alcançar este
fim;

• As intenções persistem até que o objetivo seja alcançado ou haja
mudança de crença. Um agente audacioso é aquele que
estabelece um conjunto de intenções sem considerar mudança nas
intenções. Um agente cauteloso considera mudanças constantes
nas intenções.
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Arquitetura dos Agentes Inteligentes - BDI
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