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RESUMO 
 
 

 
 

 
A Wikipédia é um sistema colaborativo que tem seu conteúdo provido pelos seus próprios 
usuários (WIKIPEDIA, 2011). Ela foi muito criticada pela falta de confiabilidade nas 
informações que contém. Diante desse problema desenvolvemos um Sistema Multiagente 
(SMA), utilizando o framework Opal, que simula a adoção do protocolo de coordenação 
Contract Net, e o conceito de Reputação para coordenar as atividades de provedores de 
informação para a Wikipédia, e com isso melhorar a confiabilidade nas informações contidas 
na mesma. O SMA desenvolvido simula pessoas interagindo e provendo conteúdo para a 
Wikipédia de forma autônoma. Para isso identificamos perfis de usuários que utilizariam a 
Wikipédia em situações reais. A coordenação desses agentes foi realizada através da 
introdução do conceito de Reputação no protocolo de coordenação Contract Net, permitindo 
com isso a implementação da ordem social no sistema. Com o uso do conceito de reputação 
podemos identificar agentes que não estão seguindo as regras do sistema, e desse modo 
agentes que agem de maneira a desequilibrar o sistema serão isolados e naturalmente deixarão 
de interagir com outros ou mudarão de comportamento. Ao isolarmos esses agentes eles não 
poderão mais revisar conteúdo e, dessa forma, a informação contida no sistema se tornará 
mais confiável.   
 
 
 
 

 
Palavras chave: Wikipédia, Sistemas Multiagentes, Reputação, Contract Net, Opal. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
 
Wikipedia is a collaborative system that has its content provided by their own users 
(Wikipedia, 2011). It was widely criticized for the lack of reliability of the information it 
contains. Faced with this problem we developed a Multi-Agent System (SMA), using the 
Opal framework, that simulates the adoption of the Contract Net protocol for coordination and 
uses the concept of reputation to coordinate the activities of Wikipedia’s information 
providers, and thus improve the reliability of the information contained therein. The SMA 
developed simulates people interacting and providing content for Wikipedia autonomously. 
For that it was identified Wikipedia’s user profiles in real situations. The coordination of 
these agents was performed by introducing the concept of Reputation in Contract Net 
coordination protocol, thereby allowing the implementation of the social order in the system. 
The use of the reputation concept can identify agents who are not following the rules of the 
system, and thus agents who act to unbalance the system will be isolated and naturally cease 
to interact with others or change behavior. To isolate these agents they can no longer review 
content and, therefore, the information contained in the system will become more reliable. 
 
Keywords: Wikipedia, Multiagent Systems, Reputation, Contract Net, Opal. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Com o surgimento da Web 2.0, houve um crescimento na quantidade de 

informações inseridas na web, onde qualquer pessoa pode produzir informação e 

compartilhar.  Segundo Brandizzi (2007), esse ambiente distribuído de compartilhamento de 

informação é propício ao surgimento de sistemas colaborativos em que os usuários são 

participantes ativos do conteúdo oferecido nos mesmos.  

De acordo com Furtado et al.(2010) e Wooldridge (2009) podemos tratar um 

sistema colaborativo como um Sistema Multiagentes (SMA), desde que observemos que uma 

certa quantidade de agentes humanos e/ou artificiais irá interagir com o sistema a fim de 

atingir os seus objetivos em comum. Alguns desses agentes irão interagir com o sistema e 

assim poderão contribuir com o sistema positivamente ou negativamente. Além disso, os 

agentes deverão ser livres para agir como desejarem, mas terão que obedecer a regras 

definidas pela gestão do sistema. 

A coordenação dos agentes presentes no SMA é uma tarefa difícil, os agentes 

podem ser livres para decidir o que fazer, mas, ao mesmo tempo, serem encorajados a 

obedecer às normas da sociedade artificial onde eles estarão entrando. Por exemplo, em uma 

partida de futebol podemos considerar os jogadores como agentes. Se o treinador não existisse 

os jogadores tenderiam a entrar em conflito e, não trabalhando em conjunto para marcar o gol, 

não ganhariam a partida. O treinador faz o papel do coordenador, ele que organiza o time e 

traz uma harmonia entre seus membros. 

A Wikipédia é um exemplo de sistema colaborativo para gerenciamento de uma 

enciclopédia multilíngue composta de conteúdo provido pelos seus próprios usuários 

(WIKIPEDIA, 2011). Para alguns críticos a Wikipédia possui informações inconsistentes nas 

quais eles alegam que ela favorece o consenso sobre credencias em seus processos editorias. 

Sua confiabilidade e precisão também são alvo de críticas. Vários críticos destacam 

sustentabilidade ao vandalismo e à adição de informações falsas ou não verificadas, devido à 

demora da verificação da informação postada ou editada.  

A Wikipédia possui vários tipos de edição para cada idioma. Cada idioma possui 

seu próprio controle administrativo, livres para modificar como funcionaram seus métodos de 

edição e inclusão de informação no sistema. Por exemplo, a Wikipédia em alemão mantém 

um sistema de “versões estáveis” de artigos, onde um leitor pode ver as versões dos artigos 

que passaram por certas revisões (WIKIPEDIA, 2011). 
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O Contract Net é um protocolo de coordenação por tarefas que é utilizado na 

distribuição de tarefas entre os agentes que possuam conhecimento necessário para concluí-

las. Na Wikipédia pessoas que agem de “forma mal intencionada” são aqueles que colocam 

informações mentirosas ou apagam informações importantes. Nessa simulação consideramos 

os agentes que agem de “forma mal intencionada” aqueles que quebram o Contract Net. 

Assim estimulando os agentes a colaborarem com o cenário e aumentarem a sua reputação. 

Agentes que possuem maior reputação poderão oferecer mais credibilidade as informações 

que são postadas por eles. 

        A idéia de utilizar reputação na Wikipédia já foi utilizada antes em um 

contexto sem agentes. Segundo ADLER e ALFARO (2006), trabalharam um novo tipo de 

sistema de reputação content-driven para autores da Wikipédia. Com esse tipo de reputação 

eles trabalham diretamente com o conteúdo da Wikipédia. Implementaram um sistema que 

analisa todo conteúdo das Wikipédias italiana e francesa, que consiste de um total de 691.551 

páginas e 5.587.523 revisões (ADLER; ALFARO, 2006). E tinham como objetivo incentivar 

as pessoas a realizarem contribuições de alta qualidade. 

A plataforma utilizada na implementação desse projeto é a Otago Agent Plataform 

(Opal). Ela disponibiliza um framework para desenvolvimento de SMA baseado na 

arquitetura abstrata da Foundation for Intelligent Phisical Agents (FIPA).  Opal possui um kit 

de ferramentas para construção de agentes que foi projetado usando uma abordagem multi-

nível. (Purvis, 2002). 

Este trabalho apresenta a implementação de um SMA para simular pessoas 

revisando artigo na Wikipédia representada por agentes artificiais. Cada agente tem o seu 

perfil definido para que possa representar realmente usuários da Wikipédia. Um conjunto de 

regras é definido em uma sociedade para manter o seu bom funcionamento e o controle social 

ser implementado. Em SMAs, podemos gerenciar a ordem social utilizado o conceito de 

reputação. Esse conceito é utilizado para incentivar os agentes a participar de forma que 

sigam as regras da sociedade na qual estão inseridos, ou seja, sigam as regras do SMA. 

Utilizamos esse método no nosso cenário para que agentes “mal intencionados” fossem 

punidos. Essa punição se dá pela diminuição da reputação do agente até que ele se torne 

menos confiável para os demais agentes do sistema. Ao se tornar menos confiável, o agente 

não receberá mais propostas para revisar artigos, e assim o mesmo será naturalmente 

excluindo da sociedade ou se motivará a mudar de comportamento e colaborar com o 

funcionamento do SMA. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
A troca de informações e colaboração entre pessoas é de grande importância para 

a construção do conhecimento. Com essa idéia surgiram os sistemas colaborativos para 

facilitar essa troca de conhecimento.  

Os agentes artificiais permitem simular o comportamento de pessoas em sistemas 

colaborativos, os sistemas que utilizam agentes artificiais são conhecidos como Sistemas 

Multiagentes (SMA). Para melhor coordenação desses agentes nos sistemas surgiram 

protocolos de coordenação. Para o desenvolvimento de sistemas multiagentes é utilizado uma 

plataforma que ofereça ferramentas necessárias para a criação de agentes artificiais. 

Nas seções seguintes iremos mostrar os conceitos necessários para melhor 

entendimento do leitor ao nosso projeto. 

 

2.1  Web 2.0 
 

O surgimento da WEB 2.0 ocorreu através da troca de informações e colaboração 

dos internautas com sites e serviços virtuais. Também conhecida como Web social, apresenta-

se como uma plataforma em que as pessoas podem expressar, divulgar e produzir 

conhecimentos.  

Existem vários tipos de usuários na internet. Cada um com um objetivo diferente. 

Desse modo, é preciso entender como as pessoas navegam, fazem compras e se comunicam. 

Com base nessas informações, Brandizzi (2007) afirma que precisamos criar aplicativos que 

possam encontrar de forma rápida e prática o que estão procurando, buscando identificar as 

barreiras que existem para os diversos tipos de usuários para que possamos eliminá-las. A 

interação do usuário com a plataforma é muito importante, pois o usuário deixou de participar 

superficialmente do ambiente e passou a fazer parte do conteúdo. 

Web 2.0 está viabilizando funções online que antes só eram possíveis com o uso 

de aplicativos desktop. Várias empresas, como Google e Yahoo, disponibilizam espaço para 

seus usuários para armazenar suas informações pessoais, documentos e trabalhos. 

Entretanto a web não tem fronteiras fixas, ela possui alguns princípios práticos, 

que são comuns a inúmeros sítios. Segundo BRANDIZZI, L. E. N. (2007), estas 

características nos ajudam a entender e classificar uma plataforma como pertencente à Web 

2.0. 
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2.1.1 Sistemas Colaborativos 

Segundo FUNKS et al, (2002), sistemas Colaborativos surgiram com a 

possibilidade de trabalhar em grupo de utilizando redes e computadores. Assim possibilitando 

a troca de idéias, a comunicação, compartilhamento de conhecimento e tomada de decisões 

em grupos. Esse tipo de sistemas facilita o acesso à grande quantidade de informações. 

O início de uma colaboração ocorre com a uma comunicação a partir da qual 

podem ocorrer negociações com o propósito de concluir uma determinada tarefa. Para que 

ocorra uma colaboração é preciso um mínimo de dois membros, quando estes passam a 

colaborar entre si para realizar uma determinada tarefa. O papel da Coordenação é fazer com 

que as tarefas designadas aos membros sejam executadas de forma eficiente e objetiva. 

Os usuários querem formas de interações que facilitem e controlem todas as partes 

envolvidas do sistema, as ferramentas devem ser especializadas nesse tipo de serviço, e que 

interligue todos os grupos do mundo ao mesmo tempo ou tempos diferentes. Exemplos de 

sistemas colaborativos são: As Wikis, blogs, vídeo logs dentre outros.  

 

2.1.2 Wikipédia 

Wiki é uma palavra havaiana que significa rápido, na qual é uma tecnologia pra 

criar sites colaborativos. Wikipédia é um sistema colaborativo, ela auto denomina-se como 

uma enciclopédia multilíngue gerenciável que é composta de conteúdo provido pelos seus 

próprios usuários segundo WIKIPEDIA (2011). 

Seus 26 milhões de artigos (786 315 em português em 06 de julho de 2013) foram 

escritos de forma colaborativa por voluntários ao redor do mundo e quase todos os 

seus verbetes podem ser editados por qualquer pessoa com acesso ao site. Em abril 

de 2013 havia edições da Wikipédia em 285 idiomas. A Wikipédia foi lançada 

em 15 de janeiro de 2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger e tornou-se a maior e 

mais popular obra de referência geral naInternet, sendo classificada em torno da 

sétima posição entre todos os websites do Alexa Internet e tendo cerca de 365 

milhões de leitores. (WIKIPÉDIA, 2013, p. 01). 

 

“A Wikipédia também tem sido utilizada como fonte no jornalismo, muitas vezes 

sem atribuição, sendo que vários jornalistas foram demitidos por plagiar a Wikipédia.” 

WIKIPEDIA (2013). Existem artigos na Wikipédia que podem existir somente em uma 

linguagem, pois não houve a colaboração de alguém ainda para a tradução do artigo e posta-lo 

na Wikipédia.  
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2.2  Agente 
 
2.2.1 Conceito  

Segundo a definição do dicionário Luft (1996), agente é uma entidade que age por 

ou no lugar de um usuário, é um representante da pessoa. Um agente humano realiza tarefas 

específicas para alcançar um determinado objetivo. São especialistas naquilo que fazem, 

possuem um determinado conhecimento que os outros agentes não possuem e as realizam a 

um custo bem menor do que se pessoas comuns tentassem realizar. Agentes artificiais, mais 

precisamente agentes de software possuem as características dos agentes humanos. 

 

Figura 1 – Agente interagindo com o ambiente. 

 

Fonte: Wooldridge (2002, p. 2). 

 

Os agentes são entidades que se adaptam a um meio, reagem a ele e provocam 

mudanças neste meio. A Figura 1 ilustra o agente interagindo com o ambiente demonstrando 

o clico do agente, ele sente o ambiente que está inserido, decide o que vai fazer e atua 

modificando o ambiente. Em geral, 

agentes seriam entidades de software autônomas que atuam em determinado 
ambientes de forma a interagir com este e com outros agentes. Numa abordagem 
mais aplicada a Inteligência Artificial um agente ideal teria que ser capaz de 
funcionar continuamente e adquirir experiências e conhecimentos acerca do 
ambiente que está interagindo. Ou seja, ser capaz de “aprender” e tomar decisões a 
partir de situações diferentes. (SILVA, L. A. M., 2003, p. 15). 
 

Os agentes podem ser uma entidade física ou virtual, segundo Ferber (1999), 

classifica. Física seria alguma coisa concreta e que atue no mundo real, virtual seriam 

justamente entidades abstratas tais como componentes de softwares que é nosso objeto de 

estudo.  
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2.2.2 Comportamento dos Agentes Inteligentes 

Wooldridge (1995) visualiza um agente como sendo uma entidade com 

capacidade de resolução de problemas encapsulada. Inserido nesta visão, define o agente 

como tendo os seguintes comportamentos:  

• Autonomia – Possui certa inteligência, que o capacita a sobreviver em um 

ambiente dinâmico e por vezes não benigno. A maior parte de suas ações não 

sofrem interferência direta de outros agentes, possuindo controle total sobre suas 

ações e estado interno. 

• Capacidade de Reação – Mantém um curso de interação com seu ambiente 

percebendo e reagindo a alterações no ambientes em que estiverem inseridos. 

• Capacidade Pró-Ativa – Possui um comportamento orientado a objeto. Verifica 

as alterações ocorridas no ambiente, tomando iniciativas quando julgarem 

apropriado. 

• Habilidade Social – Alguns agentes não conseguem completar as tarefas 

sozinhas, assim para ter a resolução de certos problemas ou para auxiliar outros 

agentes, interagem entre si. A partir disto, surge a necessidade de que os agentes 

tenham capacidade para comunicar se com outros agentes. 

Essa necessidade de se comunicar com outros agentes para que juntos possam 

alcançar um determinado objetivo causou o surgimento dos sistemas multiagentes. 

2.3  Sistemas Multiagentes (SMA) 
 
2.3.1 Conceito 

São sistemas compostos por vários agentes, que exibem um comportamento 

autônomo, mas ao mesmo tempo interagem entre si no âmbito do sistema (REIS, 203, p. 50). 

Essa interação ocorre para que juntos resolvam um determinado problema ou alcançar um 

objetivo. Esses objetivos podem se comuns entre todos os agentes ou não. 

Atualmente, a pesquisa em sistemas multiagentes está interessada principalmente 

na coordenação das ações e comportamentos dos agentes, como eles coordenam seu 

conhecimento, planos, objetivos e crenças com o objetivo de tomar ações ou resolver 

problemas. 

Segundo ZAMBONELLI, F. et. al (2000), existem duas principais classes de 

sistemas com múltiplos agentes: 
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• Sistemas de Resolução Distribuída de Problemas: Os agentes de deste sistema 

são projetados de maneira cooperativa para alcançar um determinado objetivo, 

como existe uma confiança mutua entre os agentes, todos serão benevolentes e 

todos os eles são conhecidos. 

• Sistemas Abertos: Os agentes não são projetados para alcançar um objetivo 

comum, podendo entrar e sair do sistema sendo uma maneira dinâmica. Neste 

caso, a chegada dinâmica de agentes desconhecidos pode haver a existência de 

comportamentos não benevolentes nas interações causando certos problemas ao 

sistema. 

 

O Sistemas Multiagentes que desenvolvemos estão inseridos dentro da segunda 

classificação. Nesses sistemas é necessária a investigação do comportamento dos agentes 

autônomos, que interagem com objetivo de resolver um problema que está além das 

capacidades de um único indivíduo, havendo assim uma comunicação entre os agentes que 

fazem parte do sistema. Nestes casos, diz-se que o agente exibe um comportamento social.  

Moulin e Chaib-Draa (1996) mostram as algumas das vantagens dos Sistemas 

Multiagente sobre um solucionador de problemas, dentre elas: 

• Maior rapidez na resolução de problemas através do aproveitamento do 

paralelismo. 

• Mais flexibilidade por possuir agentes com diferentes habilidades, onde são 

dinamicamente agrupados para resolver problemas. 

• Aumento da segurança pela possibilidade de agentes assumirem responsabilidades 

de agentes que falham. 

 
2.3.2 Coordenação em SMA Cooperativo 

É o ato de trabalhar em conjunto de forma harmoniosa no sentido de atingir um 

acordo ou objetivo comum (REIS, 2003). O compartilhamento do conhecimento está 

diretamente ligada à coordenação, assim coordenando as atividades individuais de cada 

agente poderemos alcançar o objetivo final do SMA.   
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Se não existir coordenação não será possível resolução de tarefas distribuídas e a 

comunidade de agentes entraria em caos, onde alguns agentes poderiam se beneficiar de 

outros. 

A resolução distribuída e cooperativa de problemas estuda o modo como um 
conjunto de entidades computacionais, ligadas em rede, pode trabalhar em conjunto 
de maneira a resolver problemas que são demasiado complexos para resolver com as 
suas capacidades individuais (REIS, 2003, P. 126). 
 

Cada agente possui capacidade de resolver problemas e de ser autônomo no local 

em que está inserido. Um agente não é capaz de resolver um problema global por não ter 

conhecimento necessário ou recursos, a partir do que surge a cooperação entre os agentes 

porque cada agente possui conhecimento para resolver uma parte do problema global. 

 

Figura 2 – Partilhas de tarefas. 

 

Fonte: Reis (2003, p. 131). 

 

A Figura 2 representa a coordenação por Partilha de Tarefa, ela é uma divisão de 

um problema e as partes desse problema são distribuídas entre vários agentes. Se os agentes 

forem homogêneos e possuírem conhecimentos iguais então a tarefa será simples, mas se os 

agentes forem autônomos e se tiverem conhecimentos distintos, será mais complexo o 

problema (REIS, 2003).  

 

2.3.3 Contract Net 

O Contract Net é um protocolo de coordenação por tarefas que, segundo Zafeer 

(2003), especifica a interação entre os agentes automatizando a negociação competitiva 

através do uso de contratos. Ele permite que tarefas possam ser distribuídas entre um grupo de 

agentes, havendo uma melhor distribuição entre eles não ocorrendo sobrecarga de tarefas 

entre eles. 
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Conforme apresentado, para o Contract Net existem dois tipos de agentes o 

Iniciador e o Participante.  O Contract Net cria um contrato entre o Iniciador e o Participante, 

em que o iniciador lança uma proposta para os participantes, estes aceitam ou não a proposta 

como se fosse uma tarefa, compra ou negociação a ser realizado. Um exemplo dado por 

Zafeer (2003) é que um Iniciador pode ser um agente disposto a comprar algum bem ou 

serviço ou querer vender o direito de fornecer algum bem ou serviço. Participantes, em cada 

caso, seriam agentes que quer vender o bem ou serviço ou ainda estão dispostos a comprar o 

direito de fornecer o bem ou serviço. 

 

 

Figura 3 – FIPA protocolo de interação em Contract Net. 

 

Fonte: Zafeer (2003, p. 5). 

 

O Contract Net é um protocolo de interação FIPA e é definido como uma das 

formas de realizar a comunicação entre os agentes. Para entendermos este protocolo de 
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interação, utilizaremos quatro etapas (Figura 3). Na primeira etapa o Iniciador envia chamada 

de propostas (CFP) para m possíveis Participantes. Na segunda etapa, teremos n participantes 

que poderão responder dentro do prazo.  Os participantes podem aceitar enviando a proposta 

ou a recusando. A quantidade de agentes (Participantes) que recusarão a proposta será 

definida pela variável  i, já ao variável j  será o numero de agentes que enviaram a proposta 

que será resultado da seguinte expressão aritmética (j = n - i). Na terceira, etapa o Iniciador 

analisa as proposta e escolhe uma ou mais propostas depende do que for requisitada, a 

quantidade de propostas aceitas será chamada de l sendo que l = j - k, onde k será a quantidade 

de propostas recusadas pelo Iniciador sendo que k = l - j. Na quarta etapa, o(s) participante(s) 

irá(ão) realizar a(s) tarefa(s) para as quais foi(ram) designado(s). Poderá haver três resultados, 

em que terão que informa ao Iniciador:  

• Falha: Caso o Participante não consiga completar a tarefa. 

• Feito: Caso o a tarefa tenha sido realizada com sucesso. 

• Resultado: Quando houver a solução de algum problema. 

 

2.3.4 Reputação 

O conceito de reputação na literatura é a ação ou efeito de reputar. Conceito 

obtido por uma pessoa através do público ou da sociedade em que vive: minha reputação 

sempre chega aos lugares antes de mim DICIO (2013). 

Purvis et al. (2002) incentivam o comportamento cooperativo em um cenário 

através da utilização de um método de reputação, que divide a sociedade em vários grupos 

para facilitar na coordenação e mantendo a trilha de reputação. 

A Reputação é utilizada em ambientes que utilizam o método de coordenação que 

considera que todos os agentes possuem objetivos próprios, como é o caso do Contract Net. 

Assim, os outros agentes podem consultar sua reputação para que haja uma credibilidade 

entre eles, tanto para as informações postadas como para limitar as ações dele dentro de uma 

sociedade, apoiando o comportamento autônomo de cada agente. 
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Figura 4 – Dilema do Prisioneiro. 

 

Fonte: PURVIS et al. (2006, p. 2). 

 

Um exemplo da aplicação de reputação em um cenário é Dilema do 

Prisioneiro criado por Axelrod (1984). Dois criminosos, G1 e G2, são presos e interrogados 

separadamente. Cada criminoso pode "cooperar" ou fazer uma queixa sobre o colega ou se 

recusar a falar dos detalhes do crime. A estrutura estabelecida de recompensa está descrita na 

Figura 4: C representa Cooperar, T representa Tentação, D representa Recusar, R representa 

Recompensa, P representa Castigo, S representa Punição Severa. Nesse estudo foi constatado 

que agentes movidos a interesses próprios tendem a não cooperar entre si, e devido a isso 

mecanismos de reputação e confiança entre agentes são utilizados para minimizar o efeito 

dessa falta de cooperação em SMA abertos. 

 

2.3.5 Controle Social em SMA 

Existe um conjunto de regras em uma sociedade para manter o bom 

funcionamento da mesma. Em SMAs com agentes autônomos o sistema pode não ser 

resistente a ações que venham a desbalancear o bom funcionamento do mesmo. Agentes 

autônomos poderão agir contra as regras do sistema para conseguir algo em beneficio próprio 

(Castelfranchi, 2000). 

“Uma maneira de propor controle social descentralizado e autônomo é a utilização 

do conceito de reputação pelos agentes” (Munis, 2009). A implementação de uma ordem 

social em um SMA se dá através do gerenciamento da reputação dos agentes. As interações 

dos agentes no SMA podem desequilibrar a ordem social no sistema, caso o agente não siga 

as regras do sistema. Se o agente não agir de acordo com as regras sua reputação no sistema 

diminuirá e ele tenderá a mudar seu comportamento, e reestabelecer a ordem, ou a ser 

eliminado do sistema por falta de interação com outros agentes.  
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2.3.6 Otago Agent Plataform (Opal) 

Opal é uma Plataforma para desenvolvimento de SMA baseada na arquitetura 

abstrata desenvolvida pela FIPA (PURVIS et al., 2002). Ela disponibiliza um framework 

formado por agentes especializados que oferecem serviços essenciais para o desenvolvimento 

de SMA, com, por exemplo, registro de agentes e busca de agentes instanciados no sistema. 

Um agente é feito de uma combinação de vários micro-agentes. Esses micro-agentes são os 

níveis mais baixos em um SMA. 

 

Plataforma de Agente, Opal, possui um conjunto de ferramentas para construção de 
agente. Foi projetado usando a abordagem de multi-níveis baseado em agentes e 
inclui um maior suporte para agentes organizacionais por meio de um novo módulo 
agente administrador. (PURVIS et al., 2002, p. 03).  
 

Segundo PURVIS (2002) para comunicações peer-to-peer assíncronas, 

tradicionais em sistemas multiagente, utiliza-se a passagem de mensagens com uma 

linguagem de comunicação formal do agente.  Os agentes trocam mensagens para se 

comunicar. Cada mensagem possui varias informações: conteúdo da mensagem, a 

identificação de quem esta enviando a mensagem, quem deverá receber a mensagem, que tipo 

de padrão de mensagem conterá (REQUEST, INFORM, PROPOSE e etc) dentre outras 

informações. O padrão da mensagem servirá como protocolo de interação em da conversa em 

curso, podendo abranger vários protocolos de interação e múltiplos agentes. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Com o intuito de implementar ordem social na Wikipedia, e assim melhorar a 

credibilidade da informação contida na mesma, foi definido um cenário, baseado em situações 

reais, para que se pudesse simular a utilização do protocolo de coordenação Contract Net 

modificado com a introdução do conceito de reputação. 

Um SMA foi implementado com a utilização do framework Opal e experimentos 

foram realizados para ajustes na formula de calculo da reputação dos agentes artificiais 

implementados. Essa simulação visa o entendimento do modelo proposto e uma avaliação de 

como o mesmo poderia ser utilizado na prática pela Wikipédia real. 

 

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
 

Inicialmente, foi construído um cenário utilizando a plataforma Opal. Este cenário 

contém três papéis de agentes: Agente Revisor, Agente Institucional e Agente Reputação. O 

Agente Institucional é responsável pelo registro de agentes no SMA. O Agente Reputação é 

responsável pelo calculo da reputação dos agentes e também informa qual a reputação de um 

determinado agente. O Agente Revisor representa o comportamento de uma determinada 

pessoa na Wikipédia, ele inicia o protocolo com a requisição de que todos os agentes do 

cenário revisem o artigo do agente requisitante, utilizando o protocolo Contract Net adapatado 

para a coordenação e implementação da ordem social no SMA.  
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4.1  ARQUITETURA DO PROTÓTIPO 
 

Figura 5: Arquitetura do Protótipo Desenvolvido   

 

 

A figura 5 demonstra como ficou a arquitetura do SMA desenvolvido nesse 

projeto para simular a implementação da ordem social na Wikipédia utilizando a plataforma 

Opal. No nosso projeto desenvolvemos os agentes de sistema e os agentes de domínio. Os 

agentes de sistema são os agentes responsáveis pelo gerenciamento dos agentes no SMA. E os 

agentes de domínio são os agentes externos que se registram e assumir papéis dentro do SMA 

para depois iniciar a utilizar ou prover serviços no mesmo. 

 

4.2  ADAPTAÇÃO DO PROTOCOLO DE COORDENAÇÃO AO USO D O 
CONCEITO DE REPUTAÇÃO 

 
O protocolo de coordenação Contract Net foi adaptado ao conceito de reputação e 

implementado entre os agentes que proveem conteúdo e os que revisam conteúdo, da seguinte 

forma: 
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Figura 6 – Contract Net Adaptado 

 

 

O agente revisor possui 4 comportamentos, o agente institucional possui 1 

comportamento e o agente de reputação 2 comportamentos. Esses comportamentos mostram 

como o agente deve se comportar de acordo com o padrão da mensagem: REQUEST, 

INFORM, PROPOSE e etc. O agente revisor possui comportamentos para desempenhar o 

papel de agente iniciador ou agente participante. O agente iniciador do protocolo Contract Net 

inicia o protocolo solicitando aos outros agentes registrados no sistema a revisão do artigo, 

enviando uma mensagem do tipo Call-for-Proposal (CFP) para todos os agentes do cenário.  

Quando um agente recebe uma mensagem ele verifica qual o padrão da mensagem 

para poder escolher um dos comportamentos. Como o padrão da mensagem é CFP ele utiliza 

o comportamentoCFP. Esse comportamento é utilizado pelo agente ao receber uma 

mensagem do tipo CFP, ele deverá responder com uma mensagem recusando, com o padrão 
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da mensagem “REFUSE”, ou enviando a proposta que diz em quantos dias úteis ele irá 

revisar o artigo, com o padrão da mensagem “ACCEPT”.  

Esses agentes que enviam a posposta serão os participantes e na mesma 

mensagem sua experiência no assunto. Essa proposta é gerada de forma randômica, esse 

randômico varia de 1 a 15 que seriam os dias que ele demoraria a avaliar o artigo do agente. E 

a experiência do agente é um numero entre 0 e 100. O agente iniciador ao receber a 

mensagem com o padrão PROPOSE utiliza o comportamentoPropose.  A proposta é avaliada 

através da seguinte condição: “if(((propostaAgente >= 4) && (expAgente >= 50)) || 

((propostaAgente >= 10)&&(expAgente<=49)))“. Essa condição mostra que acreditamos que 

agentes com mais experiência em um determinado assunto consigam revisar um artigo em 

menos tempo que agentes com menos experiência. Foi considerado agente com mais 

experiência seriam os agentes que tivessem de 50 a 100 no atributo experiência. Se a condição 

for aceita o agente iniciador envia uma mensagem do tipo REQUEST solicitando ao agente 

Institucional qual o nome do agente de reputação, somente esse agente tem acesso ao nome de 

todos os agentes que estão no cenário. O agente Institucional ao receber a mensagem entra no 

comportamentoAgenteReputacao e envia uma mensagem do tipo IMFORM, com o 

CONERSATION_ID igual a “agenteReputacao” e informa o ao agente iniciador nome do 

agente de reputação.  

O agente iniciador ao receber a mensagem entra no comportamentoScore. Nesse 

comportamento verifica o CONERSATION_ID da mensagem. Se for igual a 

“agenteReputacao” ele envia uma mensagem com o padrão REQUEST requisitando ao agente 

de reputação a reputação do agente participante. O agente de reputação ao receber a 

mensagem entra no comportamentoObterReputacao. Nesse comportamento ele irá utilizar o 

método obterReputacao() e informa ao agente iniciador qual a reputação do agente 

participante através de uma mensagem do tipo IMFORM, com o CONERSATION_ID igual a 

“reputacao”.  

O agente iniciador ao receber a reputação do agente participante entra no 

comportamentoScore e verifica se o CONESATION_ID é igual a “reputacao”, se sim verifica 

se a reputação do agente é menor que 0,3. A reputação é um atributo que varia entre 0 e 1, de 

acordo com as interações do agente. Com as simulações percebemos que um agente só irá 

atingir a reputação abaixo de 0,2 após ter feito muitas interações ruins. Agentes com 

reputação menor que 0.3 serão considerados não confiáveis, assim recusando a proposta do 

agente. O agente iniciador irá recusar enviando uma mensagem com o padrão REFUSE ou 
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aceitar a proposta enviando uma mensagem com o padrão ACCEPT, isso irá ocorrer de 

acordo com a condição citada anteriormente.  

O agente participante pode não cumprir com seus compromissos no tempo 

proposto, caso isso ocorra será considerado como quebra de contrato. O agente participante 

envia uma mensagem para o agente iniciador com o padrão INFORM, com o 

CONERSATION_ID igual a “avaliacao” e com o conteúdo da mensagem informando se 

quebrou o contrato ou realizou a avaliação no tempo proposto.  

O agente iniciador após ser informado pelo agente participante, ele entra no 

comportamentoScore e verifica se o CONERSATION_ID é igual a “avaliacao”, se sim envia 

uma mensagem com o padrão INFORM para o agente de reputação informando se o agente 

participante quebrou  o contrato ou revisou no tempo proposto. 

 

4.3  O CONCEITO DE REPUTAÇÃO NA SIMULAÇÃO 
 

O conceito de reputação no sistema é implementado pela classe Reputacao que 

possui os seguintes atributos: tempo, revisões, contratos_quebrados e reputação. O atributo 

“tempo” representa o tempo em dias que o agente está no sistema. O atributo “revisoes” é a 

quantidade de revisões que o agente realizou. O atributo “contratos_quebrados” é a 

quantidade de contratos quebrados pelo agente. O atributo “reputação” representa a reputação 

final do agente no sistema, após ser calculada. 

O agente de reputação ao receber a mensagem informando o resultado da 

execução da rodada do protocolo Contract Net, entra no comportamento AtualizarAtributos. 

Esse comportamento irá atualizar os atribrutos: tempo, contratos quebrados e revisões. Ao 

verificar a informação da mensagem, e se o contrato foi quebrado ele aumenta em mais um os 

atributos “Contratos_quebrados” e “Tempo” do agente participante. Se a avaliação foi 

realizada com sucesso ele ira aumentar em mais um o atributo “Revisoes” e “Tempo” do 

agente participante.   

O agente de Reputação possui dois métodos: obterReputacao() e 

imprimirReputacao(). O método obterReputacao() passa como parâmetro o nome do agente, 

nele irá ser calculada e salva a nova reputação de um determinado agente, sempre que o 

método for requisitado. Para calcular a nova reputação foram definidas as seguintes formulas: 

 
tempo_percentual = Tempo*0.0033                                                                      (1) 
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Cada agente é inicializado com o tempo no sistema entre 1 e 100. No final de cada 
interação o tempo do agente aumenta em mais 1. Os agentes irão ter 195 interações, essas 
interações são de 39 vezes 5. O "39" serão 39 agentes que irão mandar CFP para um 
determinado agente. E o "5" é o numero de vezes que os 39 agentes iram enviar o CFP para 
todos os agentes no cenário na simulação. Assim somando o tempo inicial (100) com o tempo 
que passará por causa do numero de interações (195) que é igual a 295. Para fazer o 
percentual terei que calcular 1 dividido por 295 que é igual a 0,0033. Na expressão 1 ao 
multiplicarmos 0,0033 pelo tempo do agente no sistema iremos obter um numero entre 0 e 1.  
 

quantidade_revisoes = (Revisoes + Contratos_quebrados)                                  (2) 
 

A expressão 2 calculamos a "quantidade" através da soma de todas as revisões de 
um agente com todos os contratos quebrados que o mesmo quebrou. 

  
interacoes_ruins = (Contratos_quebrados/quantidade_revisoes)                          (3) 

 
Na expressão 3 para calcularmos "interacoes_ruins" que é o percentual de 

contratos quebrados de um agente, dividimos o total de contratos quebrados com o o resultado 
da expressão 2 que seria o total contratos que ele ficou responsável por revisar, iremos obter 
um numero entre 0 e 1. As interações ruins representam a porcentagem que o agente foi 
contra as regras do SMA. 

  
revisoes_percentual = (Revisoes/quantidade_revisoes);                                      (4) 

 
Na expressão 4 para calcularmos "revisoes_percentual" que é o percentual de 

revisões que um agente realizou, dividimos o total de revisões realizadas com o resultado da 
expressão 2 que seria o total contratos que ele ficou responsável por revisar, iremos obter um 
numero entre 0 e 1.  

  
interacoes_boas = ((tempo_percentual*0.4)+(revisoes_percentual*0.6))             (5) 

  
A expressão 5 calculamos as "interacoes_boas". Elas seriam o resultado da 

expressão 1 multiplicado por 0,4 e o resultado da expressão 4 multiplicado por 0,6. Essas 
multiplicações seriam pesos para cada variável. Escolhemos dar uma maior peso para as 
revisões, por que um determinado agente poderia passar muito tempo sem realizar revisões, 
dessa forma ele se sentirá a necessidade de participar da revisões para aumentar sua 
reputação. 

 
nova_reputacao = interacoes_boas-interacoes_ruins                                            (6) 

 
Na expressão 6 será calculada a nova reputação que será calculada no fim de cada 

interação. Ela será o resultado da expressão 5 menos o resultado da expressão 3.  

O método imprimirReputacao() é utilizado para imprimir a reputação de todos os 

agentes que possuem reputação, ele utiliza o método obterReputacao(). O método o 
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obterReputacao() é utilizado para calcular a nova reputação do agente caso a reputação tenha 

sido atualizada e retorna a reputação do agente que ele atualizou. 

 

5 VALIDAÇÃO 
 

Para o melhor entendimento do comportamento das pessoas que contribuem com 

a Wikipédia, foram definidos 8 tipos de perfis para a simulação. Cada perfil possui suas 

características. Esses perfis são: 

• Perfil 1: Esse perfil representa as pessoas que estão a muito tempo na Wikipédia, 

tem muito conhecimento nos assuntos dos artigos que irá revisar e fará poucas 

quebras de contratos, (Veteranos no Sistema, muito experientes no assunto e que 

quebram poucos contratos). 

• Perfil 2: Esse perfil  tem 2 das 3 características do perfil 1. A diferença é que ele 

fará muitas quebras de contratos, mostrando que pessoas que estão a muito tempo 

no sistema e experientes no assunto podem repentinamente querer agir de “forma 

mal intencionada”, (Veteranos no Sistema, muito experiente no assunto e quebra 

muitos contratos). 

• Perfil 3: Pessoas que estão cadastrados a muito tempo na Wikipédia, possui pouco 

conhecimento nos assuntos dos artigos que irá revisar e fará poucas quebras de 

contratos, (Veteranos no Sistema, pouco experiente no assunto e quebra poucos 

contratos).  

• Perfil 4: Esse perfil tem 2 das 3 características do perfil 3. A diferença é que ele 

fará muitas quebras de contratos, mostrando que pessoas que estão há muito 

tempo no sistema, e são pouco experientes no assunto podem repentinamente 

querer agir de “forma mal intencionada”, (Veteranos no Sistema, pouco 

experiente no assunto e quebra muitos contratos). 

• Perfil 5: Esse perfil representa as pessoas que se cadastraram recentemente na 

Wikipédia, tem muito conhecimento nos assuntos dos artigos que irá revisar e fará 

poucas quebras de contratos, (Novatos no Sistema, muito experiente no assunto e 

quebra poucos contratos). 

• Perfil 6: Esse perfil  tem 2 das 3 características do perfil 5. A diferença é que ele 

fará muitas quebras de contratos, mostrando que pessoas que poderiam ajudar na 
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Wikipédia podem entrar no sistema só para agir “forma mal intencionada”, 

(Novatos no Sistema, muito experiente no assunto e quebra muitos contratos). 

• Perfil 7: Esse perfil representa as pessoas que se cadastraram recentemente na 

Wikipédia, tem pouco conhecimento nos assuntos dos artigos que irá revisar e 

fará poucas quebras de contratos, (Novatos no Sistema, pouco experiente no 

assunto e quebra poucos contratos). 

• Perfil 8: Esse perfil  tem 2 das 3 características do perfil 7. A diferença é que ele 

fará muitas quebras de contratos, mostrando que pessoas podem entrar no sistema 

com o único objetivo de agir “forma mal intencionada”, (Novatos no Sistema, 

pouco experiente no assunto e quebra muitos contratos). 

Todos os agentes que participaram da simulação começaram com a reputação 

acima de 0,6. Analisando os resultados da simulação verificamos que a media da reputação 

dos agentes com os perfis 1, 3, 5 e 7 ficaram acima de 0,5. Os agentes que pertenciam aos 

perfis 2, 4 ,6 e 8 ficaram com a reputação entre 0,15 e 0,21. 

Foram definidos 8 perfis de pessoas que utilizam a Wikipédia, esses perfis são 

utilizados como base para a simulação. Introduzimos alguns dados para cada agente de acordo 

com o seu perfil. Quando um agente for novato no sistema ele terá de 15 a 35 no atributo 

“tempo” e se for veterano terá de 36 á 100 no atributo “tempo”. Um agente que possui muita 

experiência em um determinado assunto de um artigo que irá revisar irá ter de 50 á 100 no 

atributo “experiência” e se tiver pouca experiência no assunto do artigo que irá revisar terá de 

0 á 49 no atributo “experiência”. Agentes que quebram muitos contratos terão a possibilidade 

de quebrar os contratos em 40%, e se ele for um agente que quebra poucos contratos terão a 

possibilidade de quebrar 10% dos contratos. 

O Agente Institucional registra no sistema o agente de reputação e os agentes 

revisores. Para ser realizada a simulação precisamos criar vários agentes para podermos 

analisar melhor o resultado. Criamos um vetor para cada tipo de perfil dos agentes. Cada vetor 

será de tamanho 5. Criamos um laço para alocar os agentes do vetor e inicializar os atributos 

do agente. Cada agente será inicializado de acordo com o seu perfil. Na inicialização os 

atributos “tempo” e “experiência” são inicializados com um valor randômico, mas esses 

valores se encaixam de acordo com o perfil que ele pertence. O valor da experiência não é 

alterado durante a simulação para que ele continue se encaixando no seu perfil. Criamos uma 

variável randômica que irá receber um numero de 0 a 10. Verificamos em se o número é 

menor ou igual a 1 para os perfis 1, 3, 4 e 7 e se o numero é menor ou igual a 4 para os perfis 

2, 4, 6 e 8. Dependendo do perfil do agente e do número o agente poderá quebrar o contrato 
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ou não. Exemplo: Se o número da variável for 4 e o perfil do agente for o perfil 4, significa 

que o contrato será quebrado por causa que o perfil  possui a possibilidade de quebrar o 

contrato em 40%, ou seja, se o numero da variável for 1, 2, 3 ou 4 o contrato será quebrado. 

Os agentes na simulação enviaram chamadas de propostas (CFP) para todos os 

agentes do ambiente, sendo que cada agente realizou 5 vezes esse tipo de chamada. 

Cadastramos 5 agentes de cada perfil totalizando 40 agentes no ambiente. Assim cada agente 

recebeu 195 CFP. Cada vez que um agente recebia o CFP ele calculava a proposta através de 

um randômico. 

 

Figura 7 – Resultado da Simulação 

 

 

A Figura 7 mostra a media da reputação dos agentes em cada perfil no inicio e no 

fim da simulação. Somente os agentes com perfis 1, 3, 5 e 7 conseguiram manter a media da 

reputação acima de 0,6. Somente os perfis 1 e 5 conseguiram manter a media da reputação 

dos agentes acima da reputação determinada no inicio da simulação. Na simulação agentes 

que tem muita experiência no assunto e quebram poucos contratos terão sua reputação 

aumentada muito rápido. Pessoas que tem muito tempo no ambiente poderão ser excluídas se 

quebrarem muitos contratos. 
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Figura 8 – Gráfico de Evolução dos Agentes 

 

Calculamos a media da reputação dos 5 agentes de cada perfil e criamos o gráfico 

da figura 8. Nesse gráfico podemos analisar a evolução de cada perfil ao longo da simulação. 

Podemos perceber um queda brusca da reputação da interação 1 a interação 7 nos perfis 2, 4, 

6 e 7. O perfil 6 no inicio da simulação foi isolado das interações por ter ficado com a 

reputação a baixo de 0,2. Concluímos que agentes que são novatos no sistema podem quebrar 

menos contratos do que agentes veteranos. Os perfil 2, 4 e 8  mantiveram sua reputação 

variando ente 0,2 e 0,3 da  interação 19 a interação 40, não sendo isolados.  O perfil 7 teve 

uma queda na sua reputação da interação 1 a interação 22, mas depois a sua reputação se 

manteve crescente até o fim da simulação. Os perfis 1, 3 e 5 tiveram sua reputação diminuída 

poucas vezes, observamos ainda que esses agentes tiveram sua reputação aumentada na maior 

parte da simulação. A implementação desse projeto esta no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.dropbox.com/s/8948p4i2y3g7udv/Opal.zip. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Para o cenário da Wikipédia o modelo de coordenação proposto neste projeto demonstra ser 

adequado ao tratamento de confiabilidade da informação contida no sistema, através da 

utilização do protocolo de coordenação Contract Net adaptado ao conceito de reputação. O 

problema de coordenação de agentes revisores foi tratado, e o objetivo de punir os agentes 

que desempenham um comportamento indesejável no sistema foi alcançado, se verificando 

com isso a implementação da ordem social no sistema multiagente implementando. Os 

agentes revisores que não desempenharam um bom comportamento ficaram isolados no 

sistema, e somente agentes com bom comportamento continuaram a ser requisitados como 

revisores dos artigos. Agentes cognitivos poderiam receber essa resposta do sistema como um 

incentivo a mudar seu comportamento e se adaptar as regras do sistema, evitando o 

isolamento, ou simplesmente desistir e sair do sistema. 

Com o isolamento de agentes com mal comportamento no sistema, as informações  

disponibilizadas no sistema poderiam ser confiáveis, uma vez que se acreditaria que somente 

agentes que colaboram estariam no sistema. 

No cenário estudado também poderíamos implementar comportamentos para que 

os agentes pudessem tentar melhorar a sua reputação. Os agentes após verificar queda em sua 

reputação poderiam mudar de estratégia de colaboração e recuperar  o seu nível de requisições 

de revisões de artigos.  

A formula de reputação para o nosso sistema se demonstrou ser eficiente para 

alcançar o nosso objetivo, mas ela terá que ser mais trabalhada através da realização de mais 

experimentos para ser melhorada. Para ser utilizado no sistema real da Wikipédia o atributo 

tempo da formula dever ser adequado a constante evolução do mesmo, visto que na simulação 

foi utilizada uma medida de acordo com o total de iterações do protocolo Contract Net na 

simulação. Uma maneira de adequar a formula seria dar uma certa quantidade de pontos na 

variável tempo, esses pontos seriam de acordo com os meses ou ate mesmo anos que a pessoa 

estivesse cadastrada no sistema.  

A implementação desses conceitos em uma aplicação real poderia aprimorar os 

nossos estudos e melhor adaptar a formula de reputação, facilitando e os perfis 

implementados na simulação. 
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