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Introdução

As diferentes arquiteturas de agentes encontradas na literatura têm sido estabelecidas, em sua
maioria, para tratar informações com base na lógica clássica, onde uma proposição é
verdadeira ou falsa. Entretanto, no modelo BDI o conhecimento de um agente sobre o mundo
pode ser incompleto, vago, incerto, ambíguo. Esse tipo de incerteza nas crenças do agente, a
qual não é tratada pela lógica clássica, não está prevista na arquitetura BDI, que também não
trata as incertezas em desejos e intenções, informações que poderiam ser úteis para que a
atuação do agente fosse mais eficiente. Por outro lado, a Lógica Fuzzy, utilizada para a
modelagem de raciocínio com incertezas, permite descrever de forma aproximada e efetiva as
características de sistemas complexos ou que não podem ser definidos de forma exata. Os
relacionamentos entre elementos e conjuntos seguem uma transição entre pertinência e não
pertinência que é gradual, representados por valores de pertinência intermediários entre o
verdadeiro e o falso da lógica clássica. A proposta deste trabalho é desenvolver um modelo de
agente BDI-Fuzzy, onde pretende-se implementar uma arquitetura de agente que possa tratar,
de maneira mais adequada,  as incertezas relativas ao ambiente e ao próprio agente.

Metodologia

Inicialmente, será feito um estudo sobre os trabalhos relacionados que usem modelos de
agentes e lógica fuzzy. Um modelo inicial da arquitetura do agente BDI-fuzzy será então
proposto. Posteriormente, deve-se definir como representar as crenças fuzzy. Após, os
objetivos fuzzy serão definidos, de forma que o agente possa estabelecer diferentes níveis de
preferência entre objetivos, assim como diferentes níveis de sucesso aceitáveis. Neste
momento, será necessário o desenvolvimento de um mecanismo de seleção de objetivos fuzzy.
Os planos do agente também serão definidos na abordagem fuzzy, sendo necessário o
desenvolvimento do mecanismo de seleção de planos fuzzy. Após cada definição de como
representar crenças, objetivos e planos e o desenvolvimento dos respectivos mecanismos de
seleção, serão realizados testes para avaliar o seu funcionamento e eficiência. Será então
revisado o modelo inicial do agente BDI-Fuzzy, para a proposta final da arquitetura do agente.
As implementações serão feitas em Java e os mecanismos desenvolvidos serão acoplados ao
agente BDI utilizando a plataforma de agentes Jason. Será desenvolvido um estudo de caso e
a avaliação do modelo.

Resultados e Discussão

O principal resultado deste trabalho é o modelo híbrido de agente BDI-Fuzzy, cuja aplicação
pretende-se mostrar adequada em problemas e ambientes com informação vaga, imprecisa,
incerta, onde modelos BDI clássicos podem não apresentar o comportamento desejado. A
implementação do modelo na plataforma Jason viabilizara sua utilização em aplicações
diversas, onde o problema do tratamento de informações vagas seja importante ou essencial.
O desenvolvimento do estudo de caso permitirá a avaliação da proposta em um contexto
multidisciplinar.

Considerações Finais

Neste trabalho, propõe-se desenvolver um modelo híbrido de agente BDI-Fuzzy para tratar, de
maneira mais adequada, as incertezas do ambiente, desejos, intenções e planos do agente.
Para tanto, será também necessário definir mecanismos para seleção de objetivos fuzzy, assim
como mecanismos para seleção de planos fuzzy. Será deselvolvido um estudo de caso, para
análise de simulações e a implementação do modelo será realizada na plataforma de agentes
Jason.
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