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Resumo. O objetivo da Inteligência Artificial Distribuı́da (IAD) é resolver problemas complexos, utilizando a união das técnicas de Inteligência Artificial e da resolução de problemas de forma distribuı́da [DEC87].
Dentre os diversos modelos de organizações dinâmicas, encontramos a Rede Contratual* (RC*) e as Coalisões Baseadas em Dependência (CBD), cuja análise comparativa do fluxo de comunicação global dos
agentes será o objeto deste trabalho. O estudo consiste em analisar o número de mensagens trocadas entre os agentes, onde alguns fatores que influenciam no fluxo de comunicação global entre os agentes serão
modificados a cada ciclo.
1

Introdução

O modelo de Coalisões Baseado em Dependência
(CBD) [SIC95] [SIC94a] é um modelo de organização
O objetivo da Inteligência Artificial Distribuı́da (IAD)
dinâmica e está baseado no modelo da Teoria do Poder
é resolver problemas complexos, utilizando a união das
Social [CAS90], que utiliza o conceito de relações de detécnicas de Inteligência Artificial e da resolução de propendência. Neste modelo, antes de escolher o seu parblemas de forma distribuı́da [DEC87].
ceiro e iniciar as coalisões um agente deve “conhecer” os
Na IAD, um determinado problema a ser solucionademais integrantes da sociedade, realizando o que chamado é dividido em subproblemas. Tal divisão é realizada
mos de apresentação prévia. A cada entrada de um agente
de modo recursivo, até que se chegue a subproblemas elena sociedade, ele deve se apresentar aos demais, enquanmentares que são executados por entidades denominadas
to os outros também se apresentam a ele. Da mesma foragentes. A interação destes agentes tem como resultado a
ma quando um agente sai da sociedade, ele deve avisar
solução do problema original. Ao conjunto de agentes dáaos demais que a está deixando. Após a apresentação
se o nome de sociedade de agentes. O modo como a sode todos, os ciclos de resolução se iniciam. Entende-se
ciedade de agentes é organizada para resolver o problema
por ciclo de resolução o perı́odo de processamento que
original é chamado de organização. Uma organização de
um agente necessita para alcançar um de seus objetivo.
agentes pode ser concebida de forma estática ou dinâmica
Não há, portanto, uma nova apresentação a cada ciclo1 .
[SIC92] [KRA93].
O agente ativo, aquele que procura por um parceiro, esNuma organização estática, os agentes já possuem
colhe um objetivo e um plano. Faz a análise do plano
previamente um problema global a ser solucionado [SIC95].
e verifica se ele é autônomo para tal plano, ou seja, se
Numa organização dinâmica, os agentes não posnão necessita da ajuda de outro agente. Sendo autônomo,
suem a priori um único problema a ser resolvido: tais
o agente pode executar as ações do plano sozinho; nesagentes pré-existem a eventuais problemas que possam
te caso, não há processo de formação de coalisões. Caso
ser tratados pelo sistema. Como resultado de seus esnão o seja, inicia-se o processo de formação de coalisão.
forços para resolver seus próprios problemas, coalisões
Tal processo consiste em analisar primeiro as relações de
dinâmicas são formadas entre os agentes. Chamamos
dependência que existem entre ele e os outros compode coalisão esta noção de estrutura organizacional que
nentes da sociedade. O parceiro escolhido é aquele cué formada dinamicamente pelos agentes. Nenhum tipo
ja possibilidade de cooperar seja a maior. Tal possibilide cooperação pré-concebida ou estrutura organizacional
dade cresce se existem vantagens para ambas as partes.
prévia está estabelecida [SIC95].
Após verificar quais os prováveis parceiros questiona a
Dentre os diversos modelos de organizações dinâmicada um deles, segundo uma ordem de preferência, précas, encontramos a Rede Contratual* (RC*) e as Coaestabelecida, até que um deles aceite ou todos recusem a
lisões Baseadas em Dependência (CBD), cujo estudo
colaborar. Ao aceitar a parceria, o agente parceiro recebe
comparativo será o objeto deste trabalho.

 Financiado parcialmente pelo CNPq, processo 301041/95-4.

1 Considera-se

neste trabalho que a entrada de todos os agentes se dá
no inı́cio do processamento.
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uma confirmação do acordo estabelecido.
A Rede Contractual (RC) [SMI80] [SMI81] [DAV83]
é um modelo de organização dinâmica, cujo objetivo principal é realizar alocações adaptativas de tarefas numa sociedade de agentes, baseada na teoria do mercado econômico, utilizando o conceito de negociação. A sua estrutura é baseada em anúncio de tarefas, lances e “contratos
fechados” [BON88]. Este foi o primeiro trabalho que utilizou o processo de negociação para a formação de coalisão entre agentes [SAN93]. No modelo RC* (uma variante do modelo RC original), o agente não necessita ter
conhecimento sobre os componentes da sociedade. Portanto, neste modelo não há uma apresentação prévia e as
coalisões podem se iniciar de imediato. O agente ativo,
aquele que procura por um parceiro, escolhe um objetivo e um plano. Faz a análise do plano e verifica se ele
é autônomo para aquele plano, ou seja, não necessita da
ajuda de outro agente. Sendo autônomo, o agente pode executar as ações do plano sozinho; neste caso, não
há processo de formação de coalisão. Caso não o seja, o agente envia a todos os agentes da sociedade uma
mensagem de anúncio da ação que ele necessita que seja
executada. Os agentes que sabem realizar a ação e se enquadram nas exigências do anúncio respondem enviando
uma mensagem de lance ao agente ativo. O agente ativo
recebe os lances, faz uma análise e escolhe um parceiro.
A escolha pode ocorrer após o fim de um tempo limite (time out) ou se um parceiro ideal for encontrado. Entendese como parceiro ideal aquele que envia um lance em que
as exigências são totalmente respeitadas. Se um parceiro ideal não foi encontrado e o tempo expirou (time out),
então escolhe-se o parceiro mais próximo às exigências
do anúncio. O parceiro escolhido recebe uma mensagem
de contrato, indicando que ele foi o escolhido.
2

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo uma análise comparativa do fluxo de comunicação global dos agentes de uma
sociedade que segue estes dois modelos de organização
de SMA: RC* e CBD. O estudo consiste em analisar o
número de mensagens trocadas entre os agentes, onde alguns fatores que influenciam no fluxo de comunicação
global entre os agentes serão modificados a cada ciclo.
3

Análise Matemática dos Modelos

Para a análise matemática, vamos supor uma sociedade
composta por  agentes, com 
e 
so  . ,Nesta
ciedade há uma quantidade  , tal que 
de agentes candidatos a parceiros, ou seja, que sabem realizar
uma determinada ação requisitada. O agente ativo, responsável por encontrar parceiros, deve tentar alcançar 
objetivos. O agente gasta 1 ciclo para tentar alcançar um
objetivo, consequentemente teremos  ciclos de resolução.
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3.1

Coalisões Baseadas em Dependência (CBD)

O modelo CBD, a apresentação prévia é realizada através
de uma troca de mensagens entre os agentes. Cada agente envia mensagens de apresentação aos demais integrantes da sociedade (broadcast). Supondo  agentes se
apresentando uns aos outros tem-se que cada agente deve enviar ( ) mensagens de apresentação. A soma
das mensagens na apresentação na fase de apresentação
(Figura 1) segue a seguinte função:

!"#$%'& )(*+,.-

, onde 

,

Figura 1: Esquema de troca de mensagens de
apresentação no modelo CBD
A cada ciclo, toda a comunicação entre os agentes
é realizada através de troca de mensagens (figura 2). O
agente ativo envia mensagens de proposta de coalisão
até que encontre um parceiro ou que não existam mais
possı́veis parceiros. O possı́vel parceiro sempre responde
à proposta de coalisão enviando-lhe uma mensagem de
aceite ou de recusa ou de revisão [SIC95]. Quando o
agente ativo recebe uma mensagem de aceite, ele envia
uma mensagem de coalisão, fechando o acordo com o
agente parceiro. Se nenhum parceiro for encontrado a
mensagem de coalisão não é enviada.
Vamos supor uma sociedade com  agentes, onde 
agentes podem realizar a ação desejada, e que são enviadas mensagens de proposta de coalisão para / agentes2 .
Num ciclo podemos ter os seguintes casos:

0

Encontra-se o parceiro em algum ponto do processo
O fluxo de comunicação neste caso
13#546% coalisão.
 #2de
(
) deve obedecer a seguinte função:

 #217#547% &98 ;
(1)
/ :  , onde <  />=?
2 Isto quer dizer que @'A+B agentes enviaram mensagens de recusa

ou revisão.

A N ÁLISE C OMPARATIVA

ENTRE

RC*

E

CBD

3
de anúncio aos integrantes da sociedade, caso não seja autônomo para o objetivo a ser alcançado. O total de
mensagens
 XZYQ[#213% ) é:enviadas após o anúncio de uma ação
(

 XZYQ[#213% & \,
Supondo que  agentes podem realizar a ação e que
somente ] agentes conseguiram responder (mensagem
de lance) ao anúncio antes de expirar o prazo de envio
dos lances podemos ter os seguintes casos:

0
Figura 2: Esquema da troca de mensagens no processo de
formação de coalisão no modelo CBD

0

Nenhum parceiro foi #2encontrado.
O fluxo de comu 17#546% ) deve obedecer
a seguinte
nicação neste caso (
função:

 #213#546% &C8 
0

agente é autônomo ou não há possı́veis parceiros
na #2sociedade.
O fluxo de comunicação neste caso
 13#546% ) deve obedecer
a seguinte função:
(

 #217#547% & <
Considerando uma ocorrência de  ciclos, o número
total de mensagens trocadas entre agentes após todos os
DFEHG ) é:
ciclos realizados (

 DIEIG

M
JKL$!"#$K% : N #213#546%JP
61 O
MN
)(*+?Q-F: 16O #213#546%JP , onde
&
&

STT 8 1

 #213#546% PR& U T 8 / 1 : 
TV
<

 46X[#$ & ] : 
0 Não houve lances ( ] & <

se não encontrou parceiro
se encontrou
 / 1 =?parceiro
com <

se o agente é autônomo

Rede Contractual (RC*)

O modelo RC* dispensa apresentações, e portanto não há
um fluxo inicial de comunicação entre os agentes. Deste modo, a cada ciclo o agente ativo envia mensagens

^<

, onde <

).

 ] =,

).

 46X_#$ & <
Assim numa sociedade com  agentes,  possı́veis
parceiros, temos que o total de mensagens enviadas após
cada ciclo é (figura 3):

 #217#546%

 X[Y._#217% :  46[#$
46X_#$ , onde
+?`: 
 46X[#$ b
& a ] :  se < &  ] =?
se ]
<
<
&
&

(3)

No modelo RC*, a troca de mensagens ocorre exclusivamente durante o processo de formação de coalisões.
O número total de mensagens
dc trocadas
D ) é: entre agentes após
todos os ciclos realizados (
*

(2)

Quando um agente se retira da sociedade, este deve
avisar da sua saı́da aos demais agentes da sociedade. Assim deve-se acrescentar à somatória final )W mensagens
para cada agente que se retira da sociedade. Entretanto,
não trataremos este aspecto neste trabalho.
3.2

Um parceiro foi escolhido ( ]

STT

M
dc D & N  #213#546%LP
*
17O

, onde

(4)

+? 1 se não encontrou parceiro
F#217#546%JPe& U T f
encontrou parceiro com
TV  : ] se
<  ] 1 =,
se o agente é autônomo
<
4 Caso Particular
Pela análise matemática apresentada, encontram-se que
no modelo CBD as variáveis que influenciam o fluxo de
mensagens são: número total de agentes na sociedade
( ), número total de objetivos a alcançar ( ), quantidade
de possı́veis parceiros ( ) e total de agentes que respondem à proposta ( / ). Por outro lado no modelo RC* as
variáveis são: número total de agentes na sociedade ( ),
número total de objetivos a alcançar ( ), quantidade de
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de agentes que enviaram o lance antes do término do
prazo e  o total de ciclos, temos:

dc D & d (*f: ] *

, onde <

 ] =?

(6)

Pelo que foi definido anteriormente, a quantidade de
agentes que respondem à propostas ( / ) e agentes que enviam os lances ( ] ) são fixos em todos os ciclos. Desta
forma podemos fixá-los no seguintes valores:
i. Valores para / :

0 / &

 , ou seja, o melhor caso no modelo
CBD—limite inferior de / ;

0 / &sr  8Ht

Figura 3: Esquema de troca de mensagens no processo de
formação de coalisão no modelo RC*
possı́veis parceiros ( ), total de agentes que sabem realizar as ações e enviam lances ( ] ) e o tempo que expira o
anúncio.
Com os fatores acima mencionados, vamos supor
para uma análise inicial um caso particular com uma sociedade composta de n agentes, com g objetivos que necessitem da mesma ação3 . Vamos supor ainda que g
 agentes possam executar esta ação4. Nesta sociedade os agentes nunca são autônomos5 e sempre encontram pelo menos um parceiro6. Para este estudo particular a ordenação dos convites, tempo em que se expira o anúncio, total de agentes que sabem realizar as
ações e enviam lances ( ] ), total de agentes que respondem à proposta ( / ), quantidade de possı́veis parceiros
( ) são constantes em todos os ciclos. Ao contrário,
o total de agentes na sociedade ( ), total de objetivos a
alcançar ( ) variam a cada novo ciclo. Desta forma o total de mensagens trocadas ao final de todos os ciclos é
uma simplificação das equações (2) e (4), conforme temos abaixo:

, ou seja, caso intermediário no modelo—um valor intermediário para / ;

ii.

0 / & mu , ou seja, o pior caso no modelo
CBD—limite superior de / .
Valores para ] :
0 ] &  , ou seja, o agente contratante recebe somente um lance—limite inferior de ] ;
0 ] &vr  8It , ou seja, o agente contratante recebe lance de metade dos agentes compõem a
sociedade—um valor intermediário para ] ;

0 ] & wg , ou seja, o agente contratante recebe

lance de todos os possı́veis parceiros—limite
superior de ] .
Com a finalidade de analisar graficamente estes casos de interesse, vamos supor uma sociedade composta
por 10 agentes (n = 10). Neste caso, os casos de interesse7 para os valores de / e ] são 1, 5 e 9. O resultado
comparativo obtido encontra-se nas figuras 4, 5, 6.

CBD Sendo  a quantidade de agentes na sociedade,  a
quantidade de possı́veis parceiros, / o total de agentes que respondem à proposta e  o total de ciclos,
temos:

 DFEHG

&

)(*h,.-:ij( 8 /k:lQ /\=m
onde <

,

(5)

RC* Sendo  a quantidade de agentes na sociedade, 
a quantidade de possı́veis parceiros, ] a quantidade
3 Tal

hipótese destina-se a simplificar as análises posteriores.
.
equivale a tomar o caso limite onde
5 Neste caso, as terceira definições das equações (2) e (4) nunca ocorrem.
6 Neste caso, as primeiras definições das equações (2) e (4) nunca
ocorrem.
4 Isto
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nlo>p AqB

Figura 4: Comparação entre os modelos RC* e CBD para
n=10, k=1 e para b=1, b=5 e b=9
7 Por

concisão não apresentamos aqui tais equações derivadas das
equaçõe (5) e (6).
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Figura 5: Comparação entre os modelos RC* e CBD para
n=10, k=5 e para b=1, b=5 e b=9

Figura 7: Limite superior e inferior dos modelos CBD e
RC* numa sociedade com 10 agentes
6 Conclusões

Figura 6: Comparação entre os modelos RC* e CBD para
n=10, k=9 e para b=1, b=5 e b=9
Desta forma podemos elaborar um gráfico com os
limites superiores e inferiores para ambos os modelos numa sociedade com 10 agentes, como mostra a figura 7.
Através deste estudo inicial, pode-se verificar que
um ponto de análise interessante é a intersecção entre as
retas obtidas pelas equações (5) e (6), pois percebe-se que
a partir deste
CBD se torna mais
dDIponto
EIG  utilizar
 c D ).o modelo
Isto
ocorre
vantajoso (
*
#216a*17#$partir
% . de um
ciclo especı́fico que vamos chamar de 
5

Estudo sob o Aspecto do 

#2J16*13#$%

#21x*13#$%

O
é obtido igualando-se as equações (5) e (6),
assim temos:

 #21x*13#$%&zy >: )] ("+ ,8 /{.- ,}|

,

(7)

]  8 /~,;,<
#2J16*17#$% nas diversas situações de inAs equações do 
teresse para / e ] , a partir da equação (7), estão represenonde >:

tadas na tabela 1.

Pelas figuras 4 e 5 observamos#2que,
determinados
1x*13#$% )para
valores de / e ] há um ciclo (
a partir do qual o
total de mensagens trocadas entre os agentes do modelo
CBD é sempre menor que no modelo RC*. Percebe-se
ainda que a medida que o número de agentes, os quais
respondem à proposta ( / ), aumentam é necessário um
número cada vez maior de ciclos para que este possa ter
um número de mensagens inferior ao modelo RC*. Este
fato independe do número de lances ( ] ) enviados no modelo RC*. Assim, num determinado momento torna-se
impossı́vel para o modelo CBD ter um número de mensagens menor que o modelo RC*.
Tal situação pode ser entendida lembrando-se das
equações de formação de coalisão dos modelos:

M
 c D & N  #217#547% P
*
17O
RC
*

e

M
 DFEHG &CJK$Z"#$% : N #217#547%J} P
71 O
 #213#546% } e  #217#546%  são
Como ambas as funções
lineares em relação a  , se o coeficiente linear do 8 modelo
RC* (: ] ) for menor do
/R:h ),
17#546% o do modelo
 #2que
 #213#546%  CBD
} e( sempre
então sempre
teremos
 c D  dDIEIG .
teremos
*

*

*

De uma forma geral, podemos concluir que dado um
certo número total de agentes n, sempre existirá um intervalo para os valores / e ] (área hachurada na figura 7) no
qual sempre o modelo CBD conseguirá em algum momento ter um número menor de mensagens que o modelo
RC* .
Pela tabela 1 podemos notar ainda que se o agente
souber escolher um parceiro que responda
de forma afir&  ) no modelo
mativa numa primeira tentativa ( /
CBD,
de qualquer forma em algum momento terá o número de
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] & 
] & r  I8 t
] & +?
] & 
] & r 8 t
] & +?
] & 
] & r  8It
] & +?

/ & 
#2J16*17#$% & y \
,

 \
  8d |
#2J16*17#$% & y 8  \
 ,8d 

 \

|
#2J16*17#$% & y  8  \,8j 

\
|
/ &r  8 t
Impossı́vel

?8j 
 #2J16*17#$%&yJ8   h
 
h
|
#2J16*17#$% &y \,8 

  \
|
/ & +?

Impossı́vel
Impossı́vel
Impossı́vel

Tabela 1: Equações do 
para / e ]

#21x*13#$%

nas situações de interesse
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mensagens inferior ao modelo RC*, não importando o
número de agentes na sociedade. Por outro lado à medida
que o agente ativo no modelo CBD receber um número
maior de recusas o número de ciclos deve ser cada vez
mais alto para que o modelo CBD possa ter um número
total de mensagens menor que o modelo RC* em número
totais de mensagens, até um liminte no qual este fato é
impossı́vel.
Podemos concluir inicialmente que o modelo CBD
demonstra-se melhor nos casos em que o número de recusas for baixo e que se torna inviável à medida que as
recusas aumentam.
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