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RRRRESUMOESUMOESUMOESUMO    

 

A ubiqüidade é uma das características da informática que mais se acentua com o 

passar do tempo. Pode-se encontrar aplicações desde as mais comuns, como sistemas de 

processamento de informação, até as menos esperadas como, por exemplo, robôs capazes de 

jogar futebol, tarefa antes associada apenas a humanos. Talvez não seja estranho afirmar que, 

hoje em dia, é mais difícil encontrar uma área na qual a informática não esteja presente do que 

o contrário. 

Também não é estranho o uso da informática como um mecanismo auxiliar no 

processo de expressão artística. Atualmente existem aplicativos que auxiliam na concepção de 

um projeto artístico [11], bem como outros que podem, por si só, criar arte [2]. Esse tipo de 

arte digital é algo tão comum em nosso mundo que existem até congressos e eventos voltados 

apenas para ele como o FILE: Electronic Language International Festival [16] e o ACM 

SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology [1].  

Dentre as diversas formas de expressão artística possíveis, focaremos esforços na 

dança, mais especificamente no processo de formação e execução de coreografias individuais 

e/ou em grupo.  

Ao longo deste trabalho, mostraremos como esta tarefa pode ser modelada como um 

problema de Sistemas Multi-Agentes. Analisaremos os requisitos necessários para criar 

entidades autônomas (agentes) dotadas da capacidade de se organizarem em grupos, visando a 

execução de coreografias, bem como as diversas dificuldades associadas à tarefa, muitas das 

quais originárias não só da subjetividade do problema, mas também do fato de estarmos 

trabalhando com uma idéia original, não convencional e pouco explorada. Todo este esforço, 

além de permitir a concepção de um projeto de caráter artístico, também possibilitou o 

surgimento de um rico ambiente de experimentação para Sistemas Multi-Agentes. 

A principal contribuição deste trabalho foi a concepção de uma infra-estrutura que 

soluciona, de maneira simples e facilmente adaptável, o problema de execução de passos de 

dança e formação de coreografias em grupo, tornando viável a utilização dessa forma de 

expressão em um vasta gama de aplicativos, desde softwares artísticos e jogos, até sistemas de 

realidade virtual e softwares educacionais. 
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AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT    

 

Ubiquity is one of the fastest growing characteristics of Informatics. One can find 

applications from the most usual, such as information processing systems, up to the least 

expected ones, such as robots that can play soccer. Perhaps, it would not be unusual to state 

that, nowadays, it is harder to find an area where computers are not applied than the other way 

around. Hence, it should not be surprising the intense use of computers as an auxiliary 

mechanism for developing art pieces. It is possible to find applications capable of helping to 

produce art [11], as well as others that can, by themselves, create art [2]. This kind of digital 

art is becoming so common in our world that there exist conferences and special events 

focused in this kind of art, such as FILE: Electronic Language International Festival [16] e o 

ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology 

[1]. 

Among the innumerous forms of possible art expressions, we will focus efforts on 

dance, more specifically on the process of creating and executing individual and group 

choreographies. 

Throughout this work, we will present how this task can be modeled as a Multi-Agent 

Systems problem. We will analyze the requirements needed to develop autonomous entities 

(agents) capable of organizing themselves in a group in order to execute a given 

choreography. We will also identify some of the difficulties associated with this task, which 

are basically originated from the problem subjectivity and from the fact that we are dealing 

with an idea that is original, not conventional and not very explored. All our efforts, besides 

permitting the conception of a project related to arts, have also allowed the emerging of a rich 

experimental environment for Multi-Agent Systems. 

The main contribution of this work was the conception of an infrastructure that 

resolves, in a simple and adaptable way, the problem of dance steps executions and group 

choreographies by autonomous entities, making it possible to use such feature in lots of 

applications, from artistic software and games, up to virtual reality systems and educational 

software. 
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“Computadores são insaciáveis! Agora que a utilização de computadores 

para projetar edifícios, conjunto de edifícios, e até mesmo construí-los 

tornou-se algo comum, o próximo passo é lidar com os seres humanos e as 

sociedades que habitam esses locais”. 

 

 

Jean-François Perrot 
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PPPPREFÁCIOREFÁCIOREFÁCIOREFÁCIO    
 

No presente projeto, resolvemos estudar um problema pouco explorado anteriormente 

e com características bastante desafiadoras: o problema de execução e elaboração de passos 

de danças e coreografias pelo computador. No mundo real este já é um problema bastante 

complexo, pois lida com um universo que, se por um lado provê diversas possibilidades 

(expressão artística, entretenimento, coreografias individuais, em grupo, etc.), por outro 

possui diversas dificuldades associadas, como por exemplo, a subjetividade do problema e a 

enorme quantidade de variáveis existentes.  

Trabalhar com uma idéia original e não convencional demanda esforços significativos 

principalmente no processo de elaboração e refinamento da mesma. Essa é uma fase de 

extrema importância, pois o resultado final gerado definirá todo o andamento do projeto. No 

nosso caso, inicialmente tudo não passava de uma idéia bastante abstrata do que poderia ser 

feito. Eram conhecidos apenas alguns dos requisitos principais que o projeto deveria possuir, 

e mesmo assim, em estado bastante incipiente e obscuro. A única certeza era o desejo de 

construir um software capaz de entreter o usuário por meio da dança e da música, oferecendo 

uma experiência onde o mesmo fosse capaz de construir algo com um certo apelo visual. O 

objetivo do usuário não seria apenas vencer um determinado desafio, mas sim, construir um 

ambiente esteticamente agradável. 

O princípio básico para a concepção da idéia inicial surgiu após reflexões feitas tendo 

como base alguns aplicativos encontrados na Internet, principalmente o Graphic Jam [26] e os 

jogos musicais do site GlobZ [25]. A pergunta inicial era a seguinte: é possível juntar as 

principais características desses aplicativos em um único produto? Em caso afirmativo, como 

isso seria possível? Qual seria o resultado desejado? Encontrar respostas para essas questões 

mostrou-se uma tarefa não trivial, principalmente porque a resposta para uma dessas 

indagações sempre implicava no surgimento de muitas outras potencialmente mais 

complexas.  

O brainstorm de idéias originado nessa fase foi tamanho, que, em pouquíssimo tempo, 

possuíamos mais de dez possíveis vertentes para o projeto, todas elas seguindo o mesmo 

princípio de arte e entretenimento, porém distintas em essência, variando desde um ambiente 
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de conversação multimídia até um jogo de simulação de sociedade similar a The Sims [58] e 

Sim City [53]. 

Além do mais, como já mencionado anteriormente, o problema é de uma natureza 

bastante complexa. Existem diversos parâmetros envolvidos, muitos pequenos detalhes a 

serem considerados, e existe, principalmente, a subjetividade do problema. Afinal como 

devemos avaliar formalmente se uma coreografia é interessante? Quais elementos são 

importantes? Como coreografias emergem a partir de um grupo de pessoas? Essas são apenas 

algumas das respostas que tentamos responder ao longo do desenvolvimento do presente 

projeto. 

Partimos então para um processo de análise de cada uma das possibilidades 

identificadas, com o intuito de identificar aquela que seria a mais promissora. Foram gerados 

documentos contendo detalhes sobre os requisitos de cada uma das abordagens, e também as 

possíveis extensões que poderiam surgir a partir de cada uma delas. Esses documentos foram 

posteriormente apresentados a diversas pessoas, de diferentes áreas, envolvidas ou não com o 

projeto, o que nos permitiu confrontar nossas idéias com as sugestões provenientes de outras 

perspectivas, fato que se mostrou de grande valia. 

O passo mais importante, e que proporcionou um maior amadurecimento da idéia, 

foram as reuniões realizadas com uma especialista da área de dança, a coreógrafa Maria 

Acselrad. Durante estas reuniões, fomos capazes de reduzir um pouco mais a subjetividade do 

problema, aproximando-o cada vez mais de algo que pudesse ser implementado e que gerasse 

resultados satisfatórios. Tudo isso contribuiu para a convergência dentro do vasto espaço de 

possibilidades e idéias. 

A etapa de análise das possibilidades permitiu uma evolução substancial do projeto, 

culminando na identificação de elementos chaves comuns a todas as diferentes abordagens 

sugeridas. Esses elementos serviram como ponto de partida para o desenvolvimento do 

projeto independentemente de qual abordagens decidíssemos utilizar no futuro, pois, de 

qualquer maneira teríamos que passar, obrigatoriamente, por esses pontos chaves. Portanto, o 

nosso objetivo passou a ser desenvolver uma espécie de infra-estrutura a partir da qual se 

poderia, naturalmente, evoluir para diversas outras possibilidades. 
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Imaginemos o seguinte cenário: Maria, uma famosa coreógrafa brasileira, encontra-se 

atualmente distante do estúdio onde ensaia, religiosamente, todas as segundas, terças e quintas 

com seus dançarinos, juntamente com sua colaboradora Carmem. Por motivos de força maior, 

Maria teve que se afastar por um tempo de seu estúdio e viajou para a Europa. Contudo eles 

têm uma apresentação importantíssima para ser feita em menos de duas semanas e a 

coreografia do grupo ainda não está completa. Em outra época, Maria, Carmem e todos os 

dançarinos da companhia estariam desesperados, mas hoje em dia a realidade é outra, pois 

Maria resolveu incorporar a tecnologia ao seu trabalho.  

Há algum tempo atrás, Maria passou a utilizar um software de computador que lhe 

permite trabalhar desenvolvendo suas coreografias mesmo estando distante da sua companhia. 

Este software permite a Maria criar uma representação para cada um de seus dançarinos, 

personalizando-os com informações reais, como por exemplo, altura, peso, traços de 

personalidade, força, etc., correspondentes aos dançarinos verdadeiros.  

Maria então elabora a coreografia para o grupo, informando a cada dançarino virtual o 

que eles devem fazer por meio de uma interface amigável. Por último, Maria inicia uma 

simulação e verifica qual será o resultado final de sua coreografia. O sistema pode, inclusive, 

indicar possíveis dificuldades que cada dançarino poderá ter no momento de execução de 

determinados passos. 

Via Internet, Maria transmite seus resultados para Carmem, que recebe o arquivo, o 

analisa, e apresenta para os demais dançarinos. Em conjunto eles sugerem algumas alterações 

e reenviam o arquivo para a apreciação de Maria. Desta maneira, todos podem colaborar na 

criação de uma coreografia, mesmo estando fisicamente distantes. 

Considere agora outro cenário: a empresa Acme Jogos Eletrônicos LTDA. deseja criar 

um novo jogo. A especialidade da empresa é em criar jogos de simulação de sociedades, tais 

como Sim City ou The Sims. Assim, a Acme deseja aproveitar o know-how já obtido graças à 

experiência de desenvolvimento de jogos nesse estilo. Surge então um dilema: como poderia 

inovar e mesmo assim partir para um projeto não muito arriscado que aproveite todo o 

conhecimento já adquirido ao longo dos anos?  

Marcos, gerente deste projeto, então se lembra que certa vez viu um aplicativo 
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bastante interessante onde vários dançarinos virtuais colaboravam entre si para formar 

coreografias em grupo. Ele então pensou, por que não fazer um jogo onde o usuário seria  o 

DJ e gerente de uma boate? Seu objetivo seria tornar a sua boate popular, aumentando o 

público que a freqüenta. O jogador poderia escolher as músicas que deveriam ser tocadas, 

adicionar efeitos visuais e sonoros, definir a ambientação da pista de dança etc. Os dançarinos 

responderão às escolhas dos usuários a partir da execução e coreografias; quanto mais 

satisfeitos eles estiverem na boate, mais visualmente ricas e interessantes serão as 

coreografias executadas. Caso suas ações sejam aprovadas pelos dançarinos, sua boate atrairia 

mais gente, gerando mais lucros, e, conseqüentemente, permitindo melhores investimentos.  

Imaginemos ainda um último cenário: uma clínica de fisioterapia para crianças com 

problemas de coordenação de movimentos e locomoção utiliza um software especial para 

auxiliar o processo de recuperação de seus pacientes. Esse software exibe em uma tela uma 

série de figuras que, de acordo com os movimentos do paciente, executam movimentos e 

emitem sons específicos, resultando em uma espécie de coreografia associada a uma música 

composta em tempo real.  

Esse sistema é baseado em técnicas de reconhecimento de movimentos, portanto, para 

funcionar, basta que o paciente se posicione em uma sala equipada com câmeras de vídeos 

que detectem seus movimentos. A fisioterapeuta indica os exercícios a serem feitos pela 

criança que por sua vez se sentirá estimulada a realizá-los, pois receberá como resposta do 

sistema diversos estímulos visuais e sonoros, uma espécie de premiação pelo trabalho bem 

feito. Dessa maneira, a criança se diverte enquanto realiza o seu tratamento. 

Todos esses cenários, embora ainda não existentes, são exemplo de situações 

plausíveis. Ainda poderíamos destacar outras áreas que se beneficiariam a partir da junção da 

dança com a informática, como por exemplo, a área educacional. Isso nos leva a concluir que, 

a utilização da dança como mecanismo gerador de novas idéias e aplicativos é, sem dúvida 

nenhuma, algo intrigante e promissor. 

Embora distintas entre si, todas as situações anteriores possuem algo em comum: 

inevitavelmente, é necessário existir um mecanismo que, de alguma maneira represente um 

ambiente de dança, e possibilite a interação entre as diversas entidades que compõem a 

aplicação. Uma vez criado, este sistema poderia ser reutilizado em diversas aplicações.  

Seguindo esta linha de raciocínio, tentamos responder as seguintes perguntas: é 

possível criar uma infra-estrutura que possibilite o desenvolvimento de alguma(s) das 

aplicações acima citadas? Se sim, como? Como desenvolver entidades de software capazes de 

funcionar como dançarinos virtuais? Quais são os requisitos básicos de um problema como 
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este? Quais são as principais dificuldades associadas? Quais os requisitos fundamentais de um 

sistema desta natureza? Após um processo de reflexão, concluímos que seria possível criar 

uma infra-estrutura para viabilizar a concepção de projetos que englobem o conceito de dança 

e execução de coreografias. 

Vale a pena ressaltar que o universo do problema aqui exposto é bastante vasto. 

Existem vários sub-problemas específicos a serem tratados. Dentre estes podemos destacar os 

seguintes: questões referentes à criação de uma representação visual para os dançarinos 

virtuais, seja em duas ou três dimensões; a construção de um repertório de passos de dança; 

mecanismos de sincronização musical, etc. 

Analisando alguns aplicativos relacionados, observamos que os pontos citados acima 

já haviam sido explorados de alguma maneira. Contudo, não encontramos nenhum aplicativo 

que englobasse a Inteligência Artificial, agregando ao problema a idéia de softwares 

inteligentes capazes de, por exemplo, dançar autonomamente.  

Assim sendo, optamos por focar esforços na utilização de computação inteligente, 

mais especificamente em Sistemas Multi-Agentes, que, embora se trate de uma 

funcionalidade pouco, ou até mesmo não explorada por outros sistemas, possui potencial para 

gerar resultados interessantes como, por exemplo, entidades capazes de improvisar e adicionar 

o seu “toque pessoal” à dança.  

Portanto, o objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma infra-estrutura dotada 

das funcionalidades necessárias para, com o menor esforço possível, viabilizar a criação de 

aplicativos computacionais que lidem com a tarefa de criar e executar coreografias baseadas 

na metáfora de agentes inteligentes. 

A infra-estrutura proposta por este trabalho, intitulada de DANCE (Dancer AgeNts 

Computational Environment), é composta pelos seguintes elementos: um framework para a 

criação de aplicações Multi-Agentes, o que torna possível a criação de uma sociedade de 

entidades autônomas, ou agentes, capazes de interagir entre si de modo a resolverem um 

determinado problema, neste caso executar uma coreografia; um módulo de sincronização 

musical, cujo objetivo é identificar determinados eventos musicais importantes em um 

arquivo MIDI (Musical Instrument Digital Interface), e informar a ocorrência dos mesmos 

para as entidades interessadas; e por último, um mecanismo de locomoção baseado em 

SteeringBehaviour, responsável por prover um sistema de movimentação simples, eficiente e 

com resultados próximos aos que seriam obtidos por uma entidade do mundo real. 

O restante desta dissertação está organizado da seguinte maneira: o Capítulo 2 

apresenta alguns aplicativos resultantes da interseção entre computação e dança, identificando 
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algumas situações onde essas duas áreas podem se beneficiar uma da outra; O Capítulo 3 

descreve em maiores detalhes a tarefa a qual nos propusemos tratar, identificando seus 

principais requisitos e dificuldades. No Capítulo 4 discutimos o  estado da arte referente à 

área de Sistemas Multi-Agentes, técnica utilizada para a implementação do projeto e onde 

centramos a maior parte dos nossos esforços. A infra-estrutura de software construída de 

maneira a possibilitar a implementação de um primeiro protótipo é apresentada em detalhes 

no Capítulo 5. No Capítulo 6 encontra-se a descrição do protótipo Discotech, construído a 

partir da infra-estrutura proposta. Por último, o Capítulo 7 contém as conclusões deste 

trabalho, bem como algumas possibilidades de trabalhos futuros. 
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2222 CCCCOMPUTADOR E OMPUTADOR E OMPUTADOR E OMPUTADOR E DDDDANÇAANÇAANÇAANÇA    
 

Nas últimas décadas, a Informática tem se tornado cada vez mais presente na 

sociedade. Podemos encontrar aplicações desde as mais comuns, como sistemas de 

processamento de informação, até as menos esperadas como, por exemplo, robôs capazes 

jogar futebol. Pode-se afirmar que, hoje em dia, é mais difícil encontrar uma área na qual a 

informática não esteja presente do que o contrário.  

Assim sendo, também não deve parecer fora do comum o uso da Informática como um 

novo meio de expressão artística, alcançado graças ao desenvolvimento de aplicativos que 

auxiliam na concepção de um projeto artístico [11] ou outros que podem, por si só, criar arte 

[2]. A união destas áreas, antes tão distantes, vem apenas a enriquecê-las. Por um lado, a 

informática facilita a criação de novos tipos de artes, ou até mesmo a renovação de antigos, 

enquanto as artes disponibilizam novos e ricos ambientes para experimentações 

computacionais.  

Dentre as diversas formas de expressão artística, focaremos esforços na dança, mais 

especificamente no processo de formação e execução de coreografias individuais e/ou em 

grupo. Ferramentas e aplicativos já foram desenvolvidos visando aproximar essas duas áreas 

e, neste capítulo, iremos identificar algumas delas.  

Na seção 2.1 mostraremos alguns aplicativos que trazem a dança para o mundo da 

informática e quais são as características mais importantes em cada um deles. Na seção 2.2 

veremos como a informática pode auxiliar a dança, enquanto a seção 2.3 apresenta uma breve 

crítica sobre os sistemas citados nas duas seções precedentes. Na seção 2.4, discutiremos 

algumas das diferentes vertentes que surgiram no início do presente projeto. E por último, a 

seção 2.5 discute qual seria a direção de pesquisa mais promissora a seguir, baseando-se nas 

idéias apresentados neste capítulo. 

2.1 DANÇA NO COMPUTADOR 
 

A aplicação da dança à Informática resultou, principalmente, no surgimento de 

sistemas voltados para o entretenimento. Essa união contribuiu para o surgimento de um novo 

gênero de aplicativos por nós chamado de Art Games, ou Jogos Artísticos. 

Art Games podem ser vistos como aplicativos cujo objetivo principal não é somente 
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vencer um certo desafio central como em um jogo comum, ou seja, a noção de uma força 

antagônica que deve ser combatida ao longo do jogo pode até mesmo não existir. O objetivo 

principal do usuário é produzir algo artisticamente único e agradável, seja de maneira visual, 

sonora ou uma combinação de ambos. 

Embora neste projeto tratemos apenas de aplicativos que envolvam a dança como 

forma de expressão artística, a idéia de Art Games é bem mais ampla. Diversas outras formas 

de expressão, como por exemplo, artes plásticas, design, etc., também fazem parte deste 

universo. Nas próximas subseções serão mostrados alguns aplicativos que se enquadram nessa 

categoria de Art Games e que acabaram por influenciar o projeto dessa dissertação. 

2.1.1 GLOBZ: APLICATIVOS THE DANCER E MICRO DANCERS 
 

O website GlobZ [25] é especializado na criação de jogos para a Internet utilizando a 

tecnologia Macromedia Flash1. Dentre os diversos jogos disponíveis nesse site, dois deles 

englobam a noção de música e dança, o The Dancer e o Micro Dancers.  

O aplicativo The Dancer permite compor coreografias para um único dançarino virtual 

definido no sistema. A coreografia é montada pela combinação de passos e ritmos 

previamente definidos para os pés, mãos e corpo do dançarino, fazendo com que o usuário 

desempenhe o papel de “coreógrafo”, i.e. seja responsável por criar a coreografia que achar 

mais apropriada para a música sendo tocada. O aplicativo The Dancer pode ser visto na figura 

2.1 (extraída do site www.globz.com).  

 

 

Figura 2.1 Aplicativo “The Dancer” 
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Mesmo não possuindo nenhuma forma de processamento mais avançado (como, por 

exemplo, técnicas de Inteligência Artificial que possibilitem a criação de um dançarino 

autônomo), o The Dancer atinge o objetivo de entreter o usuário devido, principalmente, ao 

seu bom projeto gráfico. Ao usuário é oferecida uma quantidade razoável de passos de dança, 

todos visualmente agradáveis e distintos entre si. 

Talvez as principais limitações desse aplicativo residam no fato do mesmo estar 

sempre restrito a apenas uma única música e um único dançarino. Também não existe 

nenhuma forma de feedback do sistema como reposta a uma determinada ação do usuário, ou 

seja, o aplicativo não é capaz de informar ao usuário quando uma determinada escolha foi boa 

ou ruim. 

O aplicativo Micro Dancers é em essência bastante similar ao The Dancer. Para um 

dado dançarino, o usuário seleciona os passos de dança a serem executados por cada uma das 

partes que compõem o seu corpo. A diferença básica é que, diferentemente do aplicativo 

anterior, é possível adicionar vários dançarinos a uma mesma cena, e fazer com que cada um 

desses dançarinos execute coreografias distintas. O usuário também possui a autoridade para 

agrupar certa quantidade de dançarinos em grupos específicos, fazendo com os mesmos 

executem a mesma coreografia enquanto fizerem parte de um mesmo grupo. O aplicativo 

Micro Dancers pode ser visto na figura 2.2 (também extraída do site www.globz.com).  

 

 
Figura 2.2 Aplicativo “Micro Dancers” 

Este aplicativo se aproxima bastante da idéia de uma danceteria virtual, uma vez que o 

ambiente é composto por diversos dançarinos e o usuário tem a liberdade de fazer com que 

                                                                                                                                                         
1 http://www.macromedia.com/devnet/mx/flash/?promoid=home_dev_fl_082403 
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cada um deles dance de maneira distinta, montando assim, várias coreografias individuais, ou 

em grupo, o que pode gerar um resultado visual bastante diversificado: várias coreografias 

distintas ocorrendo simultaneamente.  

De maneira similar ao aplicativo The Dancer, os dançarinos não possuem nenhuma 

forma de autonomia e inteligência. O processo de formação de grupos, por exemplo, fica 

totalmente a cargo do usuário, ou seja, os dançarinos não possuem mecanismos para se 

agruparem de maneira independente, nem tão pouco decidir sobre qual coreografia executar 

uma vez que façam parte de um mesmo grupo. Contudo, o Micro Dancers também atinge o 

seu objetivo primordial que é entreter o usuário por meio da criação de coreografias de 

maneira simples e divertida. 

2.1.2 JOGOS MUSICAIS 
 

A busca por idéias originais e a necessidade de enxergar novos nichos de mercado têm 

feito com que a indústria de jogos eletrônicos realize, cada vez mais, experimentos com novos 

conceitos que fujam da fórmula básica já utilizada há tantos anos: jogos de plataforma e 

mascotes carismáticos. Dentre essas novas perspectivas, podemos citar o exemplo dos jogos 

musicais como um caso bem sucedido.  

Os jogos musicais se enquadram perfeitamente na definição de Art Games citada 

anteriormente. Por serem voltados para grandes mercados, alguns deles tipicamente 

combinam diferentes gêneros de jogos com a noção musical e/ou de dança, de modo a terem 

um maior apelo para os consumidores. Existem exemplos de jogos de quebra-cabeça musicais 

[38], jogos de ação que compõe efeitos visuais sincronizados com a música [46], e até jogos 

onde várias pessoas podem, simultaneamente, compor músicas [30]. A seguir descreveremos 

brevemente um desses jogos, chamado de REZ [46] (figura 2.3 abaixo). 

REZ foi criado pelo estúdio United Artists da SEGA para o PlayStation 2, e pode ser 

ingenuamente classificado como um jogo de tiro influenciado por toques de arte abstrata e 

música (“shooter musical”). O foco deste jogo definitivamente não é na jogabilidade, mas sim 

na apresentação, o que resultou em um jogo difícil de ser comparado com qualquer outro do 

mercado, sendo aclamado por sua originalidade [45]. Ao se jogar REZ, o objetivo do jogador 

não é apenas destruir objetos como os shooters tradicionais, mas apreciar a experiência 

estética resultante das suas ações.  
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Figura 2.3 Jogo REZ 

A grande inovação do jogo reside no fato da música ambiente e os efeitos sonoros 

acompanharem o jogo de maneira interativa. Cada novo nível se inicia com uma trilha sonora 

simples e, à medida que o jogo avança, essa trilha vai sofrendo modificações de acordo com o 

desempenho do jogador: cada tiro preciso dispara um conjunto de sons sincronizado à trilha 

sonora. Os novos efeitos sonoros são então incorporados à música, compondo assim, uma 

nova trilha sonora. 

Essas alterações musicais também se refletem no cenário do jogo. Todo o ambiente é 

composto por elementos vetoriais simples que se movimentam e sofrem alterações físicas. De 

maneira similar ao que ocorre com a trilha sonora, o jogo é iniciado com gráficos vetoriais 

simples e ritmo lento. À medida que o jogador destrói os desafios, o ambiente vai se tornando 

visualmente mais complexo, passando a ter um ritmo mais frenético. 

Em REZ o jogador cria música enquanto joga. Essa nova música criada em tempo real 

faz com que todos os elementos do jogo permaneçam sincronizados entre si, gerando uma 

espécie de coreografia. O resultado final de se jogar REZ é a criação de uma forma de arte 

digital envolvendo a percepção de vários sentidos. 

As inovações para aplicar a música aos jogos eletrônicos são tamanhas que alguns 

aplicativos propõem até mesmo um novo mecanismo de controle, deixando de lado os 

famosos joysticks, teclados e mouses. Exemplos são os jogos que necessitam de uma espécie 

de tapete com sensores para poderem ser jogados, bastante comuns em arcades; e outros que 

substituem o controle tradicional por representações de instrumentos musicais, como 

tambores e maracas. Exemplos de jogos como esses são: Dance Dance Revolutions Extreme 



                                                                                                                    Computador e Dança 

- 12 - 

[10] e Donkey Konga [14] que podem ser vistos, respectivamente, nas figuras 2.4 e 2.5 

(extraídas do site www.ign.com). 

 

 

Figura 2.4 Jogo Dance Dance Revolution Extreme 

Em aplicativos como esses, o jogador deve sincronizar seus movimentos, seja das 

mãos ou dos pés, com a música sendo tocada. Normalmente, existe uma espécie de indicação 

visual na tela para auxiliar no processo de sincronização. Por exemplo, jogos que utilizam 

tapetes similares ao da figura 4, mostram na tela a seqüência em que o usuário deve pressionar 

as setas sobre o tapete, resultando, assim, em uma dança. Caso ele consiga executar a 

seqüência proposta corretamente ele será premiado com uma maior pontuação.  

 

 

Figura 2.5 Uso de Tambores como Controles em Donkey Konga 

2.2 COMPUTADOR NA DANÇA 
 

Na seção anterior, foram mostrados alguns exemplos de como a dança e a música 



                                                                                                                    Computador e Dança 

- 13 - 

podem ser incorporadas à Informática, resultando em novas formas de entretenimento 

eletrônico. No entanto, esse não é o único ponto de convergência entre a Informática e a 

dança. Nesta seção veremos o que acontece quando a dança encontra a Informática, ou melhor 

ainda, como a Informática pode ser utilizada como ferramenta auxiliar na criação de novas 

formas de expressão artística. 

Muitos dos programas desenvolvidos com o propósito de serem aplicados ao campo 

da dança surgiram como resultados diretos de pesquisas acadêmicas. A seguir serão 

mostrados dois destes sistemas, o DanceSpace [57] e o DanceForm [11], ambos voltados para 

a autoria de coreografias, mas com abordagens bastante distintas. Esses dois sistemas são 

claros exemplos de como a Informática pode ser aplicada à dança. 

2.2.1 DANCESPACE 
 

O DanceSpace [57] foi desenvolvido pelo MIT Media Lab e pode ser descrito como 

um palco interativo capaz de detectar a movimentação de um dançarino e, como resultado, 

criar uma melodia acompanhada de um efeito visual na forma de figuras geométricas que se 

movem de maneira sincronizada com o dançarino.  Para dar uma idéia mais clara da utilização 

do sistema, a figura 2.6 representa uma saída gráfica gerada pelo DanceSpace, enquanto a 

figura 2.7 mostra um dançarino utilizando o sistema (ambas extraídas de [57]). 

 

 

Figura 2.6 Saída gráfica do DanceSpace 

O DanceSpace possui dois módulos principais: um palco interativo, onde serão 

realizados os movimentos de dança, e um aplicativo de visão computacional, responsável pela 

detecção e interpretação dos movimentos.  

O palco é conhecido como IVE (Interactive Visual Environment), e nada mais é do 

que uma sala onde o usuário irá executar os seus movimentos. Os únicos requisitos para o 
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funcionamento do IVE são: iluminação constante e de boa qualidade, e um cenário de fundo 

que não se modifique ao longo da apresentação [57]. Em um dos lados do palco existe uma 

tela onde serão projetadas imagens gráficas e sobre a qual reside uma câmera que permite ao 

sistema IVE detectar os movimentos do usuário.  

 

 

Figura 2.7 Indivíduo utilizando o DanceSpace 

A grande vantagem desse sistema é que o usuário não precisa vestir nenhum 

equipamento especial para poder utilizá-lo. Basta que o mesmo entre na área sensível do palco 

e tudo estará pronto para ser utilizado. Isso evita a necessidade de equipamentos especiais 

utilizados em outras aplicações imersivas, como por exemplo, luvas e capacetes, fazendo com 

que o usuário seja capaz de interagir de maneira mais natural e espontânea com a projeção 

resultante a partir das suas ações. 

A detecção dos movimentos é realizada por um programa de visão computacional em 

tempo real chamado de PFinder (“Person Finder”) [57], voltado para a detecção e 

interpretação de movimentos de uma única pessoa através de uma câmera. O sistema PFinder 

utiliza um modelo estatístico de cor e forma para segmentar uma pessoa presente em um 

cenário de fundo fixo. Inicialmente, é feito um registro do cenário de fundo sem que nenhuma 

pessoa esteja presente. Deste modo, o algoritmo detecta uma grande mudança no momento 

que alguém entre na área sensível da câmera, disparando um processo de construção de um 

modelo para aquela pessoa. 

Quando o dançarino entra no espaço correspondente ao sistema, uma certa quantidade 

de instrumentos musicais é, virtualmente, acoplada a cada um dos seus membros (braços e 

pernas). O dançarino usa os movimentos do seu próprio corpo para improvisar uma música 
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em cima de uma melodia de fundo que permanece tocando ao longo de toda a interação. A 

cabeça do dançarino funciona como um controlador de volume, quanto mais próxima do chão, 

mais baixo será o volume do som resultante. A distância dos braços para o chão determina o 

tom das notas a serem tocadas pelos instrumentos virtuais (uma nota mais alta será tocada 

quando o as mãos do dançarino estiverem acima de sua cabeça, e uma nota mais baixa quando 

estiverem próximas a sua cintura). Essas características fazem com que a música sendo gerada 

varie de acordo com as diferentes pessoas que utilizam o sistema. 

Outra característica interessante do DanceSpace é que, à medida que o dançarino se 

move, seu corpo deixa um rastro multicolorido na tela pertencente ao IVE. Esse rastro pode 

ser visto como uma sombra virtual do dançarino que o acompanha ao longo da apresentação. 

A cor utilizada em um dado instante pode, por exemplo, representar a velocidade com que um 

movimento foi executado. Também são desenhadas pequenas esferas em três dimensões 

representando as mãos, pés, cabeça e centro do corpo do dançarino, funcionando como 

referência para a posição atual deste. Tudo isso é visível ao dançarino, que pode utilizar esses 

recursos para enriquecer ainda mais a sua apresentação. 

O resultado da interação com o sistema é a execução de uma coreografia que irá variar 

de acordo com os elementos do espaço interativo que o dançarino deseje privilegiar. O 

dançarino pode, por exemplo, se concentrar em gerar um determinado efeito musical, ou pode 

estar mais interessado nos gráficos gerados, fazendo com que seu corpo funcione como um 

pincel, ou ainda, pode focar na dança propriamente dita e deixar que o DanceSpace gere a 

música e os gráficos acompanhantes de maneira autônoma [57].  

2.2.2 DANCEFORMS 
 

O DanceForms é uma ferramenta 3D para auxiliar na composição de coreografias 

utilizada tanto por coreógrafos quanto por animadores, artistas de efeitos especiais e designers 

de videogames [11]. Surgiu no início da década de noventa ainda com o nome de LifeForms, 

e foi desenvolvido pelo Departamento de Dança e Ciência da Universidade Simon Fraser no 

Canadá, em conjunto com o coreógrafo Merce Cunningham. Atualmente é desenvolvido pela 

empresa Credo Interactive [11]. 

Ao contrário de técnicas de motion-capture [36], também bastante utilizadas para 

criação de animações computadorizadas, o DanceForms permite a síntese de movimentos e 

não amostragem de movimentos. A síntese permite a criação de movimentos a partir de uma 

ferramenta computacional ao invés do mundo real como acontece com o motion-capture onde 
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sensores são fisicamente acoplados ao corpo de um individuo e captam todos os movimentos 

executados. 

Uma das grandes vantagens do DanceForms é a possibilidade de visualizar 

movimentos complexos quantas vezes forem necessários, permitindo um estudo mais 

detalhado sobre eles. A ferramenta ainda permite que esses movimentos sejam vistos em 

câmera lenta, acelerados ou sob diferentes perspectivas. Essas funcionalidades podem facilitar 

o trabalho do dançarino, pois, quando o coreógrafo deseja testar as possibilidades existentes 

para compor um novo movimento, o dançarino fica liberado da tarefa desgastante de repetir 

um mesmo movimento complexo diversas vezes. A repetição de movimentos só será 

necessária com o intuito de praticar a coreografia já montada, e não mais durante a etapa de 

elaboração. 

Outra utilização bastante interessante do aplicativo é como um dispositivo de 

armazenamento para passos de dança. Um professor pode, por exemplo, gravar em memória 

exercícios dados em classe, e esses exercícios podem ser posteriormente analisados por alunos 

quantas vezes for necessário, tornando fácil a visualização de detalhes a respeito de um 

determinado movimento ou seqüência.  

Em conjunto com o aplicativo também é disponibilizada uma biblioteca de 

movimentos de dança pré-definidos que podem ser re-aproveitados na composição de uma 

nova coreografia. Dentre esses movimentos estão diversos movimentos de dança moderna, 

bem como passos mais tradicionais do balé russo e italiano. Contudo, vale a pena salientar 

que a composição de movimentos é uma tarefa completamente manual, a ferramenta não 

dispõe de nenhum de inteligência ou autonomia para compor coreografias. Cabe ao 

coreógrafo encadear, manualmente, todos os passos que irão compor uma determinada 

apresentação. 

Como pode ser visto nas figuras 2.8 e 2.9, a interface do aplicativo é composta por 

quatro janelas principais: a janela de Studio permite posicionar um dançarino em um 

determinado local da cena; a execução individual do movimento pode ser visto na janela 

Stage; já a janela Score permite ordenar, cronologicamente, os detalhes dos movimentos; e 

por último, a janela Performance permite a visualização completa da coreografia, incluindo 

cores, texturas e músicas que possam ter sido utilizadas.  
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Figura 2.8 Interface do aplicativo DanceForms 

 

 

Figura 2.9 Interface do aplicativo DanceForms 

O aplicativo DanceForms é um grande exemplo de como a Informática pode auxiliar o 

universo da dança. Utilizando os recursos disponibilizados pelo mesmo, a elaboração de 

novas coreografias pode ser transformada em uma tarefa mais simples, tornando o processo 

de concepção de movimentos nunca antes experimentados mais viável. Segundo Merce 

Cunningham, “LifeForms [DanceForms] não está revolucionando a dança mas expandindo-a, 

porque você vê os movimentos de uma maneira que sempre esteve presente, mas que não era 

visível” [37]. 

Esse sistema mostrou-se tão funcional que o coreógrafo Merce Cunningham passou a 

utilizá-lo em praticamente todas as suas coreografias, fazendo com que seu status mudasse de 



                                                                                                                    Computador e Dança 

- 18 - 

uma simples ferramenta para um dispositivo importante no processo de composição. 

Cunningham está principalmente interessado nas possibilidades que surgem quando o 

aplicativo é utilizado como uma espécie de gerador visual de idéias, o que o permite manusear 

movimentos antes nunca experimentados ou então não idealizados [37]. Um fato interessante 

é que, no caso particular de Cunningham, esse aplicativo possibilitou a continuação do seu 

trabalho como coreógrafo mesmo estando fisicamente impossibilitado de dançar devido à sua 

idade avançada.  

2.3 CRÍTICA 
 

Embora bastante distintos entre si, os aplicativos mostrados nas seções 2.1 e 2.2 deste 

capítulo compartilham uma mesma característica fundamental: em todos eles, os dançarinos 

não possuem nenhuma forma de autonomia, ou seja, não possuem nenhum meio para, por si 

só, tomarem alguma decisão que resulte na execução de algum passo de dança. Essa é, sem 

dúvida nenhuma, uma perspectiva promissora, e que poderia agregar valor para todos os 

aplicativos descritos. 

A possibilidade de criar dançarinos autônomos torna viável o surgimento de uma vasta 

gama de novas perspectivas. Pode-se, por exemplo, criar dançarinos capazes de executar 

coreografias em grupo; improvisar e adicionar o seu “toque individual” assim como um ser 

humano; ou ainda criar aplicativos onde o coreógrafo apenas indique o que os dançarinos 

deveriam fazer, ajustando alguns parâmetros, permitindo, assim, que a coreografia final possa, 

eventualmente, emergir a partir das interações entre os mesmos. 

2.4 ALGUMAS OUTRAS POSSIBILIDADES 
 

As seções anteriores apresentaram alguns sistemas já existentes que englobam 

conceitos da Informática aplicados à arte e vice-versa. Contudo, a junção dessas duas áreas 

não se limita apenas a esses aplicativos ou outros similares. Ainda existe muito espaço para 

“exercícios de imaginação”. No prefácio desta dissertação foi dito que, no início deste projeto, 

mais especificamente durante a fase de concepção da idéia, muitas diferentes possibilidades 

foram identificadas. Todas encaminhariam a vertentes distintas em essência, porém que 

compartilhavam o mesmo princípio básico de gerar um software capaz de entreter o usuário 

utilizando características combinadas da Informática, dança e música. A seguir, 

apresentaremos algumas das idéias surgidas durante os primórdios deste projeto. 
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2.4.1 CHATDANCER: APLICATIVO PARA COMPETIÇÃO E CHAT MULTIMÍDIA 
 

O conceito de hipermídia vem sendo construído e testado em cima de quatro pilares 

que representam o novo, ainda que nem tão novo assim, suporte para comunicação: os 

conceitos de multiplicidade, acessibilidade, conectividade e interatividade [35]. O aplicativo 

ChatDancer seria um sistema original que integraria a estes pilares, os conceitos de 

expressividade artística e jogabilidade, permitindo que diferentes usuários se conectassem a 

um ambiente interativo, para dançar, conversar, cooperar e competir, formando comunidades 

virtuais que interagem em torno da dança.  

Cada pessoa por intermédio de um dispositivo (celular ou computador) controlaria um 

dançarino que seria mostrado, junto com os outros simultaneamente conectados, em sua tela 

ou em um grande painel exposto em área pública. Além de compor uma obra de arte 

dinâmica, e se divertir dançando, as pessoas poderiam trocar mensagens com seus parceiros 

de dança.  

 Nesse ambiente, além das tarefas básicas de conexão, controle e exibição, o sistema 

assumiria também o lugar do coreógrafo (ou DJ), criando as possibilidades para que os 

dançarinos exercessem um papel de colaboradores na montagem final da obra. Para tanto, este 

coreógrafo interferiria no ambiente adicionando efeitos sonoros e visuais globais, bem como 

controlando dançarinos artificiais. 

 Na sua montagem final, este grande painel seria itinerante, podendo ser montado em 

shopping centers, clubes noturnos e outros lugares. Os participantes poderiam ser pessoas 

fisicamente presentes no local da instalação, interagindo via celular GSM, ou pessoas 

conectadas a distância. 

 Não há possibilidade de entendimento de um aplicativo de hipermídia sem que se 

lance mão da transdisciplinaridade. Ocorre que, aparentemente, as soluções mais profundas e 

complexas no campo da hipermídia levam em consideração aspectos e implicações tanto 

tecnológicos quanto culturais.  

O aplicativo ChantDancer se situaria nesta fronteira entre as diversas disciplinas, 

visando a construção de um sistema que pudesse revelar um novo conceito de uso da rede. 

Seu conceito parte de aplicações já consagradas na rede, como as salas de chat e os jogos 

interativos, para incorporar a arte de forma efetiva, como meio para a instalação de relações 

sociais complexas no espaço cibernético. 
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2.4.2 SIMDANCE: JOGO DE ARTE E SIMULAÇÃO DE SOCIEDADES 
 

Assim como o ChatDancer, o aplicativo intitulado SimDance, também estaria incluído 

no conceito de hipermídia apresentado na seção 2.4.1, no entanto adicionando um novo 

elemento: a simulação de sociedades. O SimDance consistiria em um ambiente de simulação 

capaz de retratar as diversas interações passíveis de ocorrência em um clube noturno.  

O clube noturno ou boate seria freqüentado por diversas pessoas, nesse caso entidades 

autônomas controladas pelo computador, cada uma possuindo diferentes características e 

objetivos. Essas entidades seriam autônomas o suficiente para decidirem se deveriam 

permanecer ou não em um determinado ambiente. Caberia ao usuário a função de tornar o seu 

espaço o mais agradável possível, tornando-o bastante freqüentado e, conseqüentemente, 

capaz de gerar lucros.  

O usuário também poderia competir, via rede, com outros jogadores. Essa interação 

ocorreria da seguinte maneira: cada usuário deveria tentar construir a melhor boate (mais 

atrativa e capaz de gerar lucros) com o objetivo de atrair a maior quantidade de pessoas. Por 

fim, venceria aquele usuário que fosse capaz de gerenciar a boate mais lucrativa. Dessa 

maneira, a experiência sairia do âmbito individual para atingir o universo da sociabilidade 

entre diferentes usuários. 

É importante salientar que os jogadores não poderiam controlar diretamente as ações e 

as decisões dos freqüentadores das boates. Suas ações se limitariam a configurar o ambiente 

através da adição de efeitos de luzes, seleção de músicas, adição de efeitos sonoros, preço 

cobrado pelo ingresso, bebidas e aperitivos, presença de atrações especiais, etc. Todos esses 

parâmetros teriam um impacto sobre as decisões tomadas pelos indivíduos. Portanto, cada 

usuário deveria tentar encontrar um padrão que satisfizesse o maior número de pessoas. 

Ao tentar melhorar a sua boate, dever-se-ia sempre levar em consideração questões 

como arrecadação de novos recursos. O sistema deveria induzir as entidades a comprarem a 

maior quantidade de produtos enquanto estivessem na boate, como por exemplo, bebidas. Em 

linhas gerais, cada usuário desempenharia, além do papel de DJ, o papel de administrador do 

seu próprio estabelecimento.  

Similarmente ao mundo real, as entidades autônomas presentes no SimDance não 

seriam iguais umas às outras. Existiriam vários “tipos de freqüentadores”, com diferentes 

personalidades. A personalidade destes seria definida por uma série de características, dentre 

as quais se destacariam os objetivos particulares de cada um. Exemplificando, poderiam 
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existir entidades tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. O sexo seria um fator 

determinante na definição do comportamento, das intenções e dos objetivos. Entidades do 

sexo masculino, por exemplo, teriam preferência em permanecer em boates que possuíssem 

um número maior de pessoas do sexo feminino, assim como se interessariam mais por 

bebidas. Uma série de outros parâmetros também auxiliaria no processo de modelagem da 

personalidade de cada indivíduo, como estilos musicais e bebidas preferidas, grau de 

influência sobre outras pessoas, facilidade de ser influenciado, e outros objetivos específicos, 

como beber, namorar, conversar ou fazer novos amigos. 

2.5 DISCUSSÃO: E AGORA, O QUE FAZER? 
 

Os aplicativos SimDance e ChatDancer foram apenas algumas das idéias originadas 

durante o início deste projeto, englobando a noção de dançarinos autônomos discutida na 

seção 2.3. Ainda existiram muitas outras, como por exemplo, um sistema de criação 

automática de coreografias, onde o coreógrafo apenas indicaria alguns passos chaves e o 

próprio sistema criaria o restante da coreografia para os dançarinos; ou um sistema baseado 

em técnicas de detecção de movimentos, capaz de fazer com que os movimentos de um 

dançarino real controlassem indiretamente a coreografia executada por um conjunto de 

dançarinos virtuais. 

O cenário aqui exposto contextualiza a situação em que nos encontrávamos no início 

deste projeto: várias possibilidades distintas entre si, e nenhuma certeza sobre qual delas seria 

a mais promissora. Foi então que, durante esse período de incertezas, tivemos a idéia de tentar 

identificar algumas características em comum entre todos as diferentes possibilidades de que 

dispúnhamos.  

Essa fase de estudo, cujo principal objetivo era elucidar similaridades, culminou na 

identificação de algumas funcionalidades básicas presentes em todos os aplicativos. 

Concluímos que, independente de qual abordagem escolhêssemos, teríamos que, 

necessariamente, desenvolver algum mecanismo que viabilizasse a existência de entidades 

virtuais inteligentes e autônomas capazes de dançar e interagir entre si. O objetivo principal 

dessas interações seria executar coreografias em grupo que estivessem sincronizadas com a 

música tocada em um determinado instante.  

Desse modo, o foco do projeto passou a ser o desenvolvimento de uma infra-estrutura 

computacional para a criação de agentes dançarinos e, conseqüentemente, aplicações 

relacionadas à dança, focando, principalmente, no aspecto multi-agente. 
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Face ao exposto, analisaremos no capítulo seguinte as principais características que 

definem uma coreografia, assim como os requisitos computacionais e as dificuldades 

associadas a essa tarefa. Maiores detalhes sobre a infra-estrutura desenvolvida serão vistos 

mais adiante, no capítulo 5 desta dissertação. 
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3333 AAAA    TTTTAREFAAREFAAREFAAREFA::::    EEEELABORAR E LABORAR E LABORAR E LABORAR E EEEEXECUTAR XECUTAR XECUTAR XECUTAR 

CCCCOREOGRAFIASOREOGRAFIASOREOGRAFIASOREOGRAFIAS    
 

No capítulo anterior foram mostrados alguns exemplos de aplicativos que misturam 

conceitos e técnicas da Informática e da dança. Os mesmos podem ser agrupados de acordo 

com seus objetivos: alguns estão interessados em criar novas formas de entretenimento digital 

utilizando para isso a dança e a música, enquanto outros têm o propósito de auxiliar a 

concepção de coreografias, melhorando a experiência como um todo pelo uso de recursos 

tecnológicos. Atualmente, essas são as duas vertentes a serem seguidas por aplicativos que se 

proponham a unir a Informática à dança. 

Dentre os diversos sistemas que compõem estas vertentes não foi encontrado nenhum 

que trabalhasse com a noção de entidades suficientemente inteligentes para, autonomamente, 

executar uma coreografia. Coreografias estas que poderiam ser tanto de natureza individual, 

ou seja, uma única entidade executando passos de dança determinados apenas de acordo com 

suas próprias intenções, ou de natureza coletiva, constituindo o caso mais interessante de 

coreografias em grupo. 

Portanto, motivados pelo propósito de explorar as possibilidades que poderiam surgir, 

centramos esforços no desenvolvimento de um projeto voltado para a elaboração e execução 

de coreografias por agentes autônomos, por nós batizados de agentes dançarinos. Mais 

especificamente, no desenvolvimento de uma infra-estrutura que viabilizasse a construção de 

aplicativos baseados nesse tipo de entidade. 

Todo este esforço, além de permitir a concepção de um projeto de caráter artístico, 

também torna possível realizar estudos sobre uma sociedade composta por entidades que 

interagem entre si, o que, como será mostrado mais adiante, é o principal objeto de estudo da 

área de Sistemas Multi-Agentes. 

Contudo, antes de prosseguirmos, é necessário identificar as características principais 

da tarefa, ou seja, quais os requisitos necessários para se executar uma coreografia por agentes 

autônomos. O objetivo principal deste capítulo é, portanto, discutir os principais requisitos 

pertencentes ao domínio da aplicação, esclarecendo também as principais dificuldades 

associadas. Iniciaremos, na seção 3.1, com um breve embasamento teórico sobre dança e 
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composição/execução de coreografias. Na seção 3.2, identificaremos algumas características 

chaves da aplicação e as algumas dificuldades. E por último, na seção 3.3, discutiremos os 

requisitos identificados, apresentando algumas conclusões a respeito de cada uma delas. 

3.1 DANÇA E COREOGRAFIA 
 

Coreografia pode ser definida como “a arte de conceber os movimentos e passos que 

vêm compor determinada dança” [12]. A partir dessa definição podemos destacar dois 

elementos fundamentais que caracterizam a tarefa de elaboração de coreografias: coreografia 

é arte e coreografia é uma composição de movimentos.  

O primeiro elemento, a arte, adiciona uma certa subjetividade à atividade, afinal arte é 

um conceito bastante abstrato, representa a concretização de um ideal de beleza e harmonia, 

ideais estes particulares a cada indivíduo. Já o segundo elemento gera um universo de 

possibilidades bastante vasto, pois os vários passos de dança existentes podem ser 

combinados de diversas maneiras. 

A fundamentação teórica do nosso trabalho se refere principalmente aos conceitos 

propostos pela Dança Moderna e alguns de seus principais representantes.  A partir do final 

do século 19 vários coreógrafos de dança moderna iniciaram um estudo mais rigoroso e 

sistemático dos movimentos de dança. A dança moderna surgiu como uma forma de 

desaprovação às padronizações e rigidez técnica da dança clássica, e na época rompeu com as 

regras convencionais da dança. Nesta seção, apresentaremos uma breve discussão sobre 

Dança Moderna e os trabalhos de alguns coreógrafos importantes.  

3.1.1 RUDOLPH VON LABAN 
 

Dentre os inúmeros representantes da Dança Moderna, um dos mais importantes foi 

Rudolph von Laban. Seus trabalhos afirmam a primazia do movimento e da dança sobre a 

música e serviram como meio para a construção de uma fundação teórica para a dança 

moderna [50]. Laban acreditava que a dança deveria estar acessível para todos, sendo uma 

forma de educar.  

Com o objetivo de identificar a base para uma linguagem universal do corpo humano, 

Laban pesquisou a variedade de sistemas expressivos de civilizações antigas e 

contemporâneas, e seus trabalhos privilegiavam a percussão como a mais pura forma de 
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suporte rítmico. A análise do movimento feita por Laban permite o estudo do movimento 

humano por meio do corpo, esforço, forma e espaço. 

Segundo o sistema desenvolvido por Laban para a análise do movimento, o corpo 

humano está inserido em uma cruz dimensional composta pelos eixos vertical, horizontal e 

longitudinal. Ao executar um movimento, o dançarino percorre diversas diagonais, formando 

“anéis” com o seu corpo, que podem ser, por exemplo, um octaedro, um hexaedro, etc.  

A amplitude do movimento do dançarino influencia basicamente três diferentes 

espaços: o próprio espaço interno do dançarino (suas intenções, objetivos, etc.), o espaço 

global, e um último chamado de kinoesfera, que, segundo Laban, é o espaço em que o 

dançarino executa o seu movimento e é capaz de influenciar outros dançarinos. 

Todo movimento é caracterizado por um esforço composto pelos seguintes elementos, 

tempo (rápido ou sustentado), espaço (direto ou indireto), peso (forte ou leve) e fluxo (livre ou 

contido). Este último, o fluxo, é normalmente omitido, seu valor permanecendo subentendido 

como livre. A combinação dos possíveis valores para esses elementos permite definir a 

qualidade do movimento, também conhecida como repertório de ações básicas. Um 

movimento de socar, por exemplo, pode ser caracterizado como tendo um tempo rápido, peso 

forte e espaço direto (focado em um ponto específico), enquanto o movimento de pontuar 

(apontar para um ponto específico no espaço) possuiria tempo rápido, peso leve e espaço 

também direto. 

Uma outra contribuição de Laban foi a criação de um sistema de notação da dança, 

conhecido como Labanotation, publicado em 1928. O sistema é reconhecido no mundo inteiro 

e utilizado em diversas áreas da ciência e da arte e funciona como uma espécie de partitura 

para dança. 

3.1.2 MERCE CUNNINGHAM 
 

Merce Cunningham é outro coreógrafo, cujos trabalhos e idéias se destacaram ao 

longo da fase pós-modernista. Seus trabalhos [40] introduziram uma série de inovações 

revolucionárias em todos os aspectos da dança e coreografia, fazendo uso não apenas de 

movimentos originários de danças populares, mas também de gestos do cotidiano.  

Cunningham propõe uma organização policêntrica do palco na qual cada dançarino se 

torna o centro da sua própria dança. Ele desenvolveu uma técnica de compor coreografias 

baseada em uma improvisação estruturada: cada dançarino deve inventar seu próprio espaço 

como uma função da improvisação dos demais dançarinos ao seu redor. 
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Como visto na seção 2.2.2 do capítulo anterior outra característica marcante dos 

trabalhos de Cunningham é a utilização de recursos tecnológicos como parte integrante da sua 

coreografia. Por exemplo, no trabalho BIPED [40], Cunningham explora a relação entre arte e 

tecnologia. Utilizando um sistema de detecção de movimentos, os movimentos de um 

dançarino são detectados por sensores e geram uma série de linhas e pontos que são 

projetados em uma cortina. Em alguns momentos, o dançarino real parece dançar com a 

animação digital, em outros os dois co-existem independentemente dentro de um mesmo 

espaço. 

3.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA TAREFA 
 

No início da seção anterior apresentamos apenas duas características para uma 

coreografia: arte e composição de movimentos. Esses elementos representam apenas algumas 

das necessidades a serem abordadas por um sistema que se proponha a executar coreografias. 

Ainda existem outros pontos importantes a serem levados em consideração. 

Ao longo desta seção analisaremos mais a fundo as principais características inerentes 

à tarefa de elaboração e execução de coreografias, elucidando também as principais 

dificuldades associadas a cada uma delas.  

3.2.1 REPERTÓRIO DE DANÇA 
 

O coreógrafo tem ao seu dispor uma série de passos e movimentos de dança que 

podem ser combinados de várias maneiras para formar uma apresentação. Adicionalmente, o 

conteúdo de um trabalho de dança engloba um grande espectro de variáveis como, por 

exemplo, a maneira como o corpo do dançarino é utilizado para modificar o espaço ao seu 

redor, tanto em movimento quanto em repouso; os movimentos individuais e a maneira como 

os mesmos são seqüenciados em frases com diferentes qualidades dinâmicas; a relação 

espacial entre os dançarinos e o espaço de dança [60].  

Todas essas variáveis são importantes para qualquer trabalho de dança. Dentro de um 

universo de possibilidades, o coreógrafo deve optar por aqueles movimentos de dança que 

sejam mais significativos, ou seja, que resultem em um maior impacto visual, levando em 

conta não apenas o movimento realizado individualmente, mas também o efeito produzido 

pelo seu encadeamento com os demais. 
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Normalmente, o repertório disponível é bastante vasto, o que gera um grande espaço 

de possibilidades. Além disso, como dito anteriormente, existem várias considerações a serem 

feitas quando se deseja encadear movimentos. Afinal, os movimentos devem ser encadeados 

de maneira a possibilitar o surgimento de uma coreografia satisfatória e capaz de expressar a 

mensagem desejada. O trabalho de encadeamento e composição é similar ao de um 

compositor que escolhe as notas que irão compor uma determinada frase musical. 

Novamente caímos na questão da subjetividade do problema. É muito difícil avaliar 

que passos de dança combinam com quais, qual a seqüência que irá gerar uma apresentação 

mais “bonita”. Além do mais, o próprio conceito de beleza não é bem definido; como se mede 

beleza? A beleza de uma coreografia cresce de acordo com a complexidade dos passos 

utilizados? Ou é proporcional a outras características? Sem dúvida nenhuma, essas são 

perguntas difíceis de serem respondidas, tornando complexo o processo de composição e 

avaliação de uma coreografia. 

3.2.2 DIFERENTES DANÇARINOS, DIFERENTES HABILIDADES 
 

Uma coreografia é influenciada pelas idéias do coreógrafo responsável pela sua 

concepção. Contudo, assim como a execução de outras formas de arte, é evidente que o 

resultado de uma coreografia não deve ser baseado apenas nas intenções de um único 

indivíduo. Os dançarinos que executarão a coreografia também constituem um elemento 

importante.  

Os dançarinos envolvidos provavelmente terão diferentes formações técnicas, 

habilidades, personalidades, e virão de diferentes realidades sociais [60]. Todos esses 

parâmetros influenciarão diretamente na maneira como cada dançarino irá executar os seus 

movimentos, gerando uma identidade individual para a sua dança e definindo a sua 

gestualidade, ou seja, o conjunto de gestos a ser utilizado como meio de expressão. 

O conjunto de diferentes dançarinos definirá a gestualidade do grupo no qual estão 

inseridos. Esta característica nos permite inferir um aspecto importante do processo de 

formação de grupos para a execução de uma coreografia: a escolha dos dançarinos. O 

coreógrafo deve escolher aqueles dançarinos cujas habilidades sejam suficientes para suprir e 

inspirar suas necessidades coreográficas, criando uma instituição que aja como um 

instrumento dedicado à interpretação do seu próprio trabalho [60].  

A escolha dos dançarinos adequados é importante porque uma coreografia é 

extremamente influenciada pela interpretação a qual lhe é dada. Em outras formas de arte esse 
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efeito é bem menos perceptível. Por exemplo, um ator interpretando Hamlet pode interpretar o 

famoso monólogo de várias maneiras, mas o texto irá manter muito do estilo de Shakespeare 

[60]. Já em uma dança, as qualidades dos movimentos de um dançarino podem modificar 

completamente a real intenção do coreógrafo. 

3.2.3 COREOGRAFIA INDIVIDUAL E EM GRUPO 
 

Em uma apresentação de dança é possível identificar duas situações, muitas vezes 

complementares: a coreografia individual que, como o próprio nome diz, é executada por um 

único dançarino; e a coreografia em grupo, executada por vários integrantes de uma mesma 

apresentação. Mas uma não anula a outra. É claro que ambas podem ser combinadas para 

compor uma apresentação. 

Para a coreografia individual, o dançarino leva em consideração apenas o seu próprio 

corpo, seus movimentos. Ele é o centro de todas as atenções. O modo como dança não é 

função dos movimentos de nenhuma outra pessoa. Portanto, nesse tipo de coreografia, o 

dançarino deve encadear seus movimentos apenas em relação aos seus objetivos coreográficos 

e, eventualmente, a música sendo tocada. 

Já o caso da coreografia em grupo, caracteriza-se por ser uma situação mais rica e 

diversificada. Neste cenário, os dançarinos devem executar os seus movimentos também 

como função dos movimentos executados pelos demais, e não apenas em função de si 

próprios. Surge então a necessidade de se preocupar com uma série de outras ações, não 

necessárias no caso da coreografia individual, como, por exemplo, o encadeamento de 

movimentos executados por mais de um dançarino e a sincronia entre os mesmo. Em outras 

palavras, é necessário coordenar ações. 

Em muitos casos, confunde-se a coreografia em grupo com a necessidade de fazer 

com que todos os dançarinos presentes façam os mesmos movimentos, de maneira 

perfeitamente sincronizada. Contudo, nem sempre isso é necessário ou até mesmo desejado. 

Este é apenas um subconjunto da coreografia em grupo, muito explorado pelo balé. Outros 

tipos de dança tendem a organizar os dançarinos de forma menos rígida. Na verdade, tenta-se 

fazer com que a coreografia seja composta por diversos pedaços distintos que juntos formam 

uma única apresentação. 
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3.2.4 ANIMAÇÃO E SINCRONIA MUSICAL 
 

Embora alguns coreógrafos defendam a idéia que música e coreografia devem ser 

criadas independentemente uma da outra, a situação mais comum é estabelecer uma ligação 

entre essas duas formas de expressão artística. Tipicamente, uma coreografia é idealizada 

tendo como base uma música ou vice-versa, fazendo com que as duas se complementem e 

exerçam um maior impacto sobre a audiência. 

Uma abordagem comum é fazer com que movimentos correspondam a eventos 

marcantes em uma música, por exemplo, batidas de instrumentos de percussão. Contudo, o 

elemento que permite estabelecer uma combinação sonora e visual mais efetiva entre som e 

imagem talvez seja o andamento da música. O andamento rege a pulsação rítmica, a estrutura 

da música e, devido a sua natureza temporal, tal dimensão permite uma associação com outras 

formas de expressão que também possuam essa característica, como a dança e a animação. 

Por meio da dança e da animação pode-se dar um caráter material à música. Permitir 

que o espectador tenha a impressão de ter “visto música e ouvido imagens” [49]. Esse 

fenômeno é conhecido como sinestesia, a mistura entre dois ou mais sentidos, nesse caso a 

audição e a visão, e vêm sendo estudado há muito tempo por diversos filósofos, artistas e 

cientistas [49]. 

Um grande exemplo da sincronia que pode existir entre som e imagem pode ser vista 

no filme Fantasia da Disney. Ao contrário de um desenho convencional, Fantasia tem a 

ambição de ser uma verdadeira obra de arte e não uma diversão passageira. Nesse desenho, 

música e imagem formam um todo coeso, nos fazendo imaginar como fizeram para obter uma 

combinação tão harmônica entre a música e as imagens, levando-se em conta que, em muitas 

passagens do filme, a história narrada pelas imagens é muito diversa da imaginada 

originalmente pelo compositor [49]. 

3.3 DISCUSSÃO: REQUISITOS 
 

Ao longo deste capítulo foram apresentadas as principais características relacionadas 

com a tarefa de criar e executar coreografias. Analisando-as foi possível identificar os 

principais requisitos necessários para a construção de uma infra-estrutura computacional que 

permitisse a criação de agentes dançarinos. São essas entidades que, de alguma maneira, 

deverão desempenhar a tarefa descrita neste capítulo. Portanto, os mesmos devem estar 
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munidos de mecanismos que possibilitem a execução das ações cabíveis ao processo de 

execução de coreografias, sejam individuais ou em grupo.  

Baseando-se nos pontos chaves apresentados em cada uma das seções anteriores, e 

levando em consideração o objetivo de construir uma infra-estrutura baseada em agentes 

dançarinos autônomos, obtivemos a seguinte lista de requisitos principais: 

• Raciocínio: esse é um requisito básico. Qualquer tipo de agente, independente de 

para qual tarefa ele tenha sido desenvolvido, deve ser capaz de raciocinar e tomar 

decisões acerca do problema a ele apresentado. Só assim será capaz de agir de 

acordo com seus objetivos, executando ações racionais. No caso particular da 

dança, os agentes poderiam, por exemplo, ser capazes de decidir qual movimento 

executar em um determinado instante, ou se, em um dado instante, devem ou não 

fazer parte de uma coreografia em grupo; 

• Coordenação: na seção 2.3.2 foi dito que, para o caso da execução de coreografias 

em grupo, surge a necessidade de se preocupar com as ações feitas pelos demais 

dançarinos, algo que não é necessário no caso particular da execução de 

coreografias individuais. A coordenação torna possível a execução de uma tarefa 

em grupo, pois, sincroniza as ações das diversas entidades envolvidas, evitando, 

assim, que essas ações interfiram negativamente umas nas outras. No caso da 

dança, os agentes necessitam de meios para coordenarem a execução dos seus 

movimentos, por isso, a coordenação é importante para este projeto; 

• Comunicação: para haver coordenação é necessário algum mecanismo que a 

viabilize. Um desses mecanismos é a comunicação. A comunicação também torna 

possível a interação entre diversas entidades que compõem um mesmo sistema. 

Por meio dela, agentes podem informar as suas intenções, coordenar ações, 

negociar, etc., fazendo com que seja possível compartilhar, eficientemente, a 

execução de tarefas em um grupo; 

• Sincronização musical: como visto na seção 3.2.4, música, animação e dança 

estão intimamente relacionadas devido, principalmente, às suas naturezas 

temporais. Quando se pensa na execução de uma dança, normalmente cria-se uma 

associação direta com uma música. Espera-se que os movimentos de uma dança 

em particular estejam, de alguma forma, sincronizados com alguma música ou 

estilo musical. Dessa forma, torna-se mais fácil para o espectador, apreciar e 
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encontrar algum sentido nos movimentos executados por um dançarino, pois o 

mesmo tem a música como referência; 

• Técnicas de movimentação: a execução de movimentos de dança só é possível se 

a entidade que se propõe a desempenhá-los for capaz de se movimentar. Portanto, 

nada mais natural do que incluir como requisito, um mecanismo de movimentação. 

Idealmente, esse mecanismo de movimentação deve ser o mais próximo possível 

da movimentação de uma entidade no mundo real, dessa maneira, o efeito visual 

obtido seria agradável e fidedigno; 

• Diferenças de habilidades: cada dançarino possui a sua própria gestualidade 

definida a partir de suas habilidades e também, em certo nível, como função da sua 

personalidade. Essas diferenças fazem com que alguns dançarinos sejam mais 

adequados para certos tipos de coreografias ou não, ou seja, nem todos os 

dançarinos possuem a habilidade exigida para uma dada situação. É importante 

levar em consideração essas diferenças de habilidades e personalidades; 

• Identificação de um repertório coreográfico: os dançarinos, assim como o 

coreógrafo, devem possuir conhecimento sobre os movimentos de dança 

disponíveis para compor uma coreografia. O conjunto disponível de passos de 

dança forma o repertório coreográfico, uma espécie de acervo. É a partir desse 

repertório que as coreografias devem ser montadas pelo encadeamento de 

movimentos; 

• Linguagem de representação: os movimentos que compõem um repertório 

coreográfico podem ser representados segundo uma especificação estruturada. 

Possivelmente, essa foi a motivação de Laban para realizar um estudo mais 

aprofundado das qualidades que compõem os movimentos, e quando propôs o 

sistema de notação Labanotation. Uma notação mais formal tornaria, por exemplo, 

mais fácil o processo de aquisição de conhecimento por uma entidade 

computacional, fazendo com que fosse possível aprender novos movimentos a 

partir de interações passadas com outras entidades ou por meio de treinamento; 

• Eficiência: trabalhar com processamento de imagens e arquivos sonoros é uma 

tarefa que exige um bom poder de processamento, bem como aplicativos 

eficientes. Sem eficiência toda a experiência poderá ser comprometida. Por 

exemplo, grandes atrasos entre música e imagem podem dar a impressão que não 
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há sincronia entre os mesmos. Esse é, portanto, um requisito importante quando se 

trata com aplicativos de natureza multimídia. 

Os três primeiros requisitos (raciocínio, coordenação e comunicação), são exatamente 

alguns dos objetos primordiais sob os quais recaem alguns dos estudos da área de Sistemas 

Multi-Agentes. Logo, nada mais natural do que utilizar algumas das técnicas pertencentes a 

essa área no presente projeto.  

Contudo, é importante frisar que todas os requisitos levantados foram levados em 

consideração no momento do estabelecimento do escopo do projeto e, conseqüentemente, na 

construção da infra-estrutura proposta, e não apenas aqueles relacionados a Sistemas Multi-

Agentes.  

Antes de descrever a infra-estrutura DANCE propriamente dita, no próximo capítulo 

será apresentado um pouco do estado da arte sobre Sistemas Multi-Agentes, bem como a sua 

importância para este projeto. 
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Uma vez identificados os principais requisitos referentes à tarefa de execução de 

coreografias por agentes dançarinos, iremos, neste capítulo, apresentar a estratégia utilizada 

para atendê-los. Vale a pena salientar que estamos interessados em um ambiente composto 

por várias entidades autônomas que, eventualmente, poderão se organizar em grupos para 

executar uma determinada coreografia. Fica óbvio, então, a necessidade de mecanismos que 

permitam aos agentes formarem grupos e coordenar ações de maneira eficiente.  

Além disso, também é necessário atender requisitos de eficiência devido à natureza 

multimídia da tarefa. Afinal, a manipulação de sons e imagens é um processo que, 

normalmente, exige um grande poder de processamento.  

Os requisitos identificados no capítulo anterior permitem enquadrar a nossa tarefa 

como uma aplicação pertencente à área de Inteligência Artificial Distribuída, ou, mais 

especificamente, Sistemas Multi-Agentes. Ao longo deste capítulo descreveremos alguns dos 

principais conceitos relevantes desta área. Iniciamos na seção 4.1 com uma descrição do que 

são agentes. Na seção 4.2, definiremos formalmente o que é um Sistema Multi-Agentes e 

como acontecem as interações entre os agentes. Finalmente, na seção 4.3, apresentaremos 

algumas técnicas utilizadas por Sistemas Multi-Agentes para garantir que diversas entidades 

inteligentes possam trabalhar em conjunto de maneira eficiente. 

4.1 AGENTES 
 

Segundo Wooldridge, um agente pode ser definido como um sistema de computador 

situado em algum ambiente, capaz de executar ações de maneira autônoma para atingir seus 

objetivos [61]. Já Ferber [15] propõe uma definição mais detalhada. Segundo ele um agente é 

uma entidade física ou virtual capaz de agir em um ambiente e se comunicar diretamente com 

outros agentes; movido por um conjunto de tendências, na forma de objetivos individuais ou 

uma função de satisfação/sobrevivência a qual tenta otimizar; possuidor de recursos próprios 

e de uma representação parcial do seu ambiente (ou provavelmente nenhuma); capaz de 
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perceber, de maneira limitada, o ambiente no qual está inserido; capaz de oferecer serviços 

baseados em suas habilidades; que pode se reproduzir; e cujo comportamento é direcionado 

para a satisfação dos seus objetivos, levando em consideração os recursos e habilidades 

disponíveis e dependendo de suas percepções, suas representações e a comunicação recebida. 

 A figura 4.1 abaixo demonstra o esquema básico de funcionamento de um agente 

genérico. Um agente é formado basicamente por sensores, responsáveis por perceber as 

modificações do ambiente; atuadores que permitem ao agente agir sobre o ambiente no qual 

está inserido através de suas ações; e uma arquitetura interna, ou mecanismo de deliberação, 

responsável por escolher uma determinada ação, baseado na percepção que o agente possui do 

ambiente. Tipicamente será escolhida aquela ação que o agente acredita que irá produzir o 

melhor resultado. 

 

Figura 4.1 Um agente inserido no seu ambiente 

A arquitetura interna de um agente determinará como o ciclo percepção-deliberação-

ação será executado. Essa arquitetura pode ser reativa (os agentes não armazenam nenhum 

modelo do mundo, baseando a escolha de suas decisões apenas na sua percepção atual do 

ambiente), deliberativa ou cognitiva (agentes possuem um modelo do mundo e escolhem suas 

ações através de um raciocínio lógico deliberativo) ou híbrida (uma combinação das 

anteriores) [48].  

Todo agente possui um conjunto finito de ações disponíveis para serem utilizadas. A 

utilização de uma determinada ação dependerá da satisfação de suas pré-condições, ou seja, 

uma ação só poderá ser executada caso todas as suas pré-condições sejam satisfeitas. Na 

maioria das situações, uma mesma ação pode não gerar o mesmo resultado caso seja utilizada 

mais de uma vez, podendo inclusive falhar. Isso ocorre porque, normalmente, um agente não 

possui controle total sobre o seu ambiente, tendo no máximo uma influência parcial sobre 

este. 

Ambiente 

Ações 

Percepções Sensores 

Atuadores 

Mecanismo 
de 
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A metáfora de agentes será utilizada para criar os dançarinos do sistema ou, como 

batizamos anteriormente, os agentes dançarinos. A idéia aqui é criar entidades com um nível 

de raciocínio e pró-atividade2 suficiente para, por si só, executar coreografias, sem que seja 

necessária a intervenção direta de um ser humano.  

No nosso caso, a existência dos agentes estará associada a um conjunto de outros 

agentes, formando uma sociedade. Uma vez inseridos em uma sociedade, os agentes podem 

interagir uns com os outros das mais diversas maneiras com o intuito de alcançar seus 

objetivos particulares, aqui representados pela execução de coreografias. Dessa maneira, a 

coreografia final irá emergir a partir da interação entre os diversos agentes que compõem o 

ambiente. 

É claro que todas essas interações devem acontecer de maneira controlada, evitando 

assim o caos. É nesse ponto que se encaixam os estudos de Sistemas Multi-Agentes que visam 

possibilitar, e controlar, a existência de uma sociedade de agentes autônomos que interagem 

entre si. Na próxima seção, apresentaremos algumas das principais noções de Sistemas Multi-

Agentes. 

4.2 SISTEMAS MULTI-AGENTES 
 

Sistemas Multi-Agentes permitem que vários agentes se organizem e/ou cooperem 

entre si de modo a resolver um problema de maneira distribuída. Existem várias definições 

possíveis para Sistemas Multi-Agentes. Dentre elas, uma das mais completas é a proposta por 

Ferber [15]: o termo Sistema Multi-Agente é aplicado a um sistema que compreende os 

seguintes elementos:  

• Um ambiente E, onde podem ocorrer interações entre os agentes e o próprio 

ambiente;  

• Um conjunto O de objetos. Esses objetos são situados, o que possibilita associar 

qualquer objeto com uma posição em E, e passivos, podendo ser percebidos, 

criados, destruídos e modificados por agentes;  

• Um grupo A de agentes, objetos específicos (A ⊆⊆⊆⊆ O) representando as entidades 

ativas do sistema;  

• Relações (R) que ligam os objetos (e portanto os agentes) uns aos outros;  

                                                 
2 Agentes inteligentes são capazes de “tomar a iniciativa” (pró-atividade) de modo a satisfazerem seus 

objetivos de projeto. 
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• Operações (Op) de que possibilitam a um agente perceber, produzir, consumir, 

transformar e manipular objetos de O;  

• E operadores, cujo objetivo é representar a aplicação das operações e a reação do 

mundo às tentativas de modificá-lo (leis do universo). 

Para atingir seus objetivos, os agentes muitas vezes têm que interagir uns com os 

outros. Diz-se que dois ou mais agentes interagem entre si quando é estabelecida uma relação 

dinâmica entre os mesmos através de um conjunto de ações recíprocas, e.g. agente 1 executa 

uma ação A que faz com que o agente 2 execute uma ação B. Essas ações, por sua vez, 

exercem influência sobre o futuro comportamento dos agentes [15].  

Por meio do conjunto de possíveis interações, os agentes se tornam entidades sociais 

capazes de se organizarem em grupos, visando a resolução de problemas complexos. Uma 

situação de interação pode ser definida como um conjunto de comportamentos resultantes de 

um agrupamento de agentes que devem agir buscando a satisfação dos seus objetivos, 

observando sempre os recursos disponíveis e suas habilidades individuais [15].  

A execução de uma coreografia pode ser vista como um exemplo de interação definida 

pelo conjunto de comportamentos dos diferentes agentes que compõem o sistema, nesse caso 

os dançarinos e coreógrafos; seus objetivos, executar uma coreografia, ou então criá-la no 

caso do coreógrafo; suas diferentes habilidades e sempre observando a limitação de recursos, 

como por exemplo, número de dançarinos disponíveis, para o caso do coreógrafo. Podemos, 

portanto, propor a existência de um Sistema Multi-Agente formado por agentes dançarinos 

que interagem entre si com o objetivo de criar e executar coreografias. 

É claro que a existência de vários agentes autônomos interagindo entre si em um 

mesmo ambiente também gera certos problemas. Podem, por exemplo, ocorrer situações de 

conflito por causa de um certo recurso; ou ainda, um agente pode não possuir habilidades 

suficientes para resolver um determinado problema. Tudo isso torna necessária a adoção de 

técnicas especiais para reger as diversas interações que possam surgir. 

Outro ponto importante é: não se pode partir do pressuposto que o conceito de 

benevolência3 é verdade absoluta em Sistemas Multi-Agentes. Agentes que compõem o 

ambiente normalmente possuem um conjunto distinto, e potencialmente conflitante, de 

objetivos, ou seja, possuem interesses próprios aos quais desejam satisfazer. Como um agente 

não pode “obrigar” outro a fazer aquilo que deseja, é necessário prover mecanismos que 

                                                 
3 Por benevolência entende-se a vontade ou predisposição para se ajudar alguém quando solicitado 
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permitam aos agentes negociar, cooperar e coordenar atividades. Na próxima seção faremos 

uma breve apresentação sobre cada um desses tópicos. 

4.3 TRABALHANDO EM CONJUNTO 
 

Em uma sociedade composta por agentes com interesses próprios, a habilidade de 

estabelecer acordos é extremamente importante. Sem essa capacidade seria impossível fazer 

com que os agentes funcionassem como uma sociedade. Uma das maneiras para se 

estabelecer acordos entre agentes autônomos é através de técnicas de negociação.  

Segundo Wooldridge, uma negociação é composta por quatro elementos principais 

[61]: 

• Um conjunto de negociação, representando o espaço de possíveis propostas que 

um agente pode fazer; 

• Um protocolo, que define as propostas válidas que os agentes podem fazer como 

uma função das negociações anteriores; 

• Uma coleção de estratégias, uma para cada agente, que determina quais propostas 

os agentes farão; 

• Uma regra que determina qual é o acordo estabelecido e quando um acordo é 

encerrado. 

Normalmente, uma negociação acontece em uma série de rodadas onde cada agente 

faz uma proposta ao final de cada turno. Essas propostas são definidas pela sua estratégia, 

devem ser retiradas do conjunto de negociação do agente e devem ser legais (como definido 

pelo protocolo). Caso um acordo seja estabelecido, como definido pela regra do acordo, o 

processo de negociação é encerrado. 

Para poderem trabalhar em conjunto, muitas vezes os agentes devem estar em um 

estado de cooperação mútua. Agentes estão em situação de cooperação quando uma das 

seguintes condições é verdadeira [15]: 

• A adição de um novo agente permite aumentar o nível de performance do grupo de 

maneira significativa; 

• As ações dos agentes servem para evitar ou resolver conflitos atuais ou em 

potenciais.  

Caso a primeira condição seja satisfeita, pode-se dizer que o sistema está em situação 

de total colaboração. Nesse caso as ações efetuadas por um agente não interferem nas 

executadas por outros. Em cenários como esse, a adição de novos agentes é considerada uma 
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ajuda para o grupo como um todo, pois haverá mais entidades habilitadas a compartilhar a 

tarefa, e nenhuma delas irá executar ações que interfiram umas com as outras. Por outro lado, 

caso a adição de um agente não melhore a performance do grupo, a segunda condição ainda 

permite reconhecer a existência de cooperação. Nesse caso, os agentes estão cooperando para 

garantir que a redução em desempenho não seja tão acentuada e o sistema está em uma 

situação de resolução de conflitos. 

Quando diversos agentes trabalham em conjunto, é necessário gerenciar uma série de 

tarefas adicionais que não são diretamente produtivas, mas servem para melhorar o modo 

como as atividades são desempenhadas. Ações de coordenação podem ser definidas como o 

conjunto de tarefas suplementares que devem ser executadas em um Sistema Multi-Agentes, 

as quais não seriam necessárias caso existisse apenas um único agente [32]. 

Mecanismos de coordenação são essenciais quando os agentes possuem atividades que 

interagem entre si, i.e. são interdependentes. Exemplos de tais atividades são: duas pessoas 

tentando sair por uma mesma porta, uma secretária que necessita da assinatura do seu chefe 

para enviar um documento, robôs empilhando e desempilhando caixas em um estoque, etc. O 

problema básico a ser resolvido é como fazer com que agentes possam agir simultaneamente, 

organizando suas ações no tempo de modo que as ações não interfiram negativamente umas 

nas outras.  

De acordo com Ferber [15], ações devem ser coordenadas quando um dos seguintes 

casos ocorrer: 

• Agentes necessitam de informações e resultados que apenas outros agentes podem 

fornecer; 

• Recursos são limitados, fazendo com que eles tenham que ser compartilhados de 

maneira otimizada; 

• Quando tentamos otimizar custos, reduzindo ações ineficazes e/ou redundantes; 

• Quando desejamos permitir que agentes possuidores de objetivos distintos, porém 

interdependentes, cooperem entre si para alcançarem seus objetivos particulares.  

Estabelecendo novamente uma relação com a dança, os agentes dançarinos podem, por 

exemplo, negociar entre si com o objetivo de compartilhar uma tarefa a qual apenas um 

agente não seria capaz de realizar sozinho, neste caso a execução de uma coreografia em 

grupo. Essa negociação teria como principal objetivo a formação de um grupo capaz de 

desempenhar a tarefa proposta devendo levar em consideração parâmetros como habilidade 

mínima requerida, número máximo e mínimo de dançarinos, etc. Uma vez formado o grupo, 
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os agentes estariam em uma situação de cooperação mútua, sendo, portanto, importante 

coordenar suas ações.  

Para poderem interagir, negociar, cooperar e coordenar ações é necessário que os 

agentes possam informar, de alguma maneira, as suas intenções e objetivos. Uma das técnicas 

utilizadas para esse fim é a comunicação. Na próxima seção definiremos o que é comunicação 

em Sistemas Multi-Agentes, e como esta pode ocorrer.  

4.4 COMUNICAÇÃO 
 

Agentes também podem ser capazes de se comunicar. É por meio da comunicação que 

divulgam suas intenções, solicitam serviços, ou seja, interagem. A comunicação é o 

mecanismo base para permitir que interações sociais aconteçam. Sem comunicação, o agente 

não é nada mais do que um indivíduo isolado. Podemos enxergar a comunicação como um 

tipo especial de ação cujo objetivo principal é, geralmente, tentar influenciar um outro agente, 

fazendo com que ele acredite em algo ou concorde em executar uma determinada ação. 

Assim como no mundo real, a interação entre agentes requer um mecanismo de 

comunicação. O mecanismo mais expressivo é a troca de mensagens. A capacidade de 

comunicação de um agente habilita a troca de informações com outros agentes, sendo 

composta por uma etapa de percepção (recepção de mensagens) e outra de ação (envio de 

mensagens). Por exemplo, um agente que deseje obter uma determinada informação poderia 

enviar uma mensagem para um outro agente que julgue capaz de atendê-lo. O segundo agente, 

por sua vez, enviaria de volta uma nova mensagem contendo a resposta para solicitação 

recebida. A comunicação pode permitir aos agentes coordenarem suas ações e 

comportamento, resultando em sistemas mais coerentes [28]. 

Existe um requisito fundamental que deve ser satisfeito para que uma troca de 

mensagens resulte no estabelecimento de uma interação eficiente: uma linguagem comum e 

estruturada [28]. Atender a este requisito permite utilizar agentes que sejam capazes de 

entender o que se deseja comunicar, evitando possíveis ambigüidades. Uma estratégia é fazer 

com que agentes se comuniquem pela troca de mensagens estruturadas seguindo dois 

formatos de linguagem: a linguagem externa e a linguagem interna.  

A linguagem interna, ou linguagem para representação do conhecimento, representa o 

conteúdo propriamente dito da mensagem, ou seja, ela especifica como a informação a ser 

transmitida será codificada. Exemplos de linguagens internas são KIF [24], FIPA-SL [21]e a 

própria linguagem natural. Já a linguagem externa define um formato padrão para a 
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mensagem, definindo os campos que devem fazer parte da mensagem (e.g. destinatário, 

identificador de conversação, e tipo da mensagem). Exemplos de linguagens externas são 

KQML [34] e FIPA-ACL [18]. Para que a comunicação entre agentes seja possível, é 

necessário utilizar linguagens interna e externa compatíveis. 

A linguagem externa FIPA-ACL especifica um padrão bem estruturado e coeso de 

parâmetros, todos seguindo o formato tipo-valor. Abaixo segue uma lista dos principais 

campos definidos: 

• Performative: indica qual a intenção que o emissor deseja alcançar através do 

envio da mensagem4; 

• Sender: agente emissor da mensagem; 

• Receivers: lista de agentes receptores da mensagem; 

• Content: conteúdo real da mensagem, ou seja, a informação incluída na 

mensagem, representado na linguagem interna utilizada; 

• Language: sintaxe utilizada para representar o conteúdo da mensagem (linguagem 

interna); 

• Ontology: conjunto de símbolos, seus significados e relacionamentos, utilizados 

no conteúdo de uma mensagem. 

As linguagens externas FIPA-ACL e KQML compartilham o fato de terem sido 

baseadas nos conceitos da teoria dos Atos de Fala [51] e [3]. Essa teoria trata a comunicação 

como uma ação, baseando-se na idéia que ações de fala são executadas por agentes da mesma 

maneira que um outro tipo de ação qualquer com o objetivo de modificar o estado do mundo. 

Um ato de fala possui três aspectos importantes: ato locucionário, ato de fazer um discurso ou 

emitir uma mensagem; efeito ilocucionário, ação a ser executada; e efeito perlocucionário, 

real efeito do ato comunicativo sobre o mundo. Idealmente, o efeito ilocucionário deve ser 

igual ao perlocucionário. 

Embora ambas sejam similares no que diz respeito à estrutura, representando cada ato 

de fala como uma performativa, FIPA-ACL apresenta algumas vantagens com relação a 

KQML. Dentre estas se destaca como principal o fato de FIPA-ACL possuir um conjunto 

menor e mais conciso de performativas (em um total de 20 performativas), todas com 

semântica precisamente definida [18]. Isto faz com que FIPA-ACL se destaque como 

principal opção para a implementação de linguagens externas em sistemas multi-agentes. 

                                                 
4 Uma lista completa de todas as performativas definidas pela FIPA, bem como seus significados e 

semânticas, pode ser encontrada em [REF].  
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Um outro conceito importante quando se fala de compartilhamento de conhecimento é 

o de ontologia [61]. Uma ontologia define a terminologia a ser utilizada quando os agentes 

trocam mensagens sobre um determinado domínio. Essa terminologia irá descrever como o 

domínio será descrito pelos os agentes, fazendo com que os mesmos possam identificar, de 

maneira não ambígua, o conjunto de termos a serem utilizados durante todo o processo de 

comunicação, seus significados e relacionamentos [61]. 

4.5 ALGUMAS FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS 

MULTI-AGENTES 
 

Observando-se que muitas das características básicas dos Sistemas Multi-Agentes são 

independentes de aplicação, começaram a surgir frameworks
5 para construção de aplicativos 

dessa natureza, facilitando, assim, o processo de desenvolvimento. Tais ferramentas oferecem 

as funcionalidades básicas necessárias (e.g. comunicação, controle do ciclo de vida dos 

agentes, etc.), permitindo ao desenvolvedor se preocupar apenas com a parte que lhe 

interessa: a estrutura dos agentes. 

Nesta seção serão apresentados dois frameworks existente no meio acadêmico: o SACI 

[27] e o JADE [29] e [5]. 

4.5.1 SACI (SIMPLE AGENT COMMUNICATION INFRASCTRUCTURE) 
 

O SACI (Simple Agent Communication Infrasctructure) foi desenvolvido em Java e 

com o principal propósito de ser de fácil utilização. Nesse framework os agentes se organizam 

em sociedades, onde podem interagir e se comunicar utilizando a linguagem externa KQML 

[34]. A plataforma SACI é descentralizada e agentes e sociedades podem estar distribuídos 

entre diferentes hosts. 

Cada sociedade SACI possui um facilitador responsável por manter o funcionamento 

da mesma. Para isso, o facilitador oferece os seguintes serviços: 

• Registro e desregistro de agentes na sociedade: ao entrar na sociedade, os 

agentes registram nome e localização no facilitador; 

                                                 
5 De maneira geral, um framework pode ser entendido como uma estrutura de suporte sobre a qual 

alguma outra coisa é construída, no nosso caso, Sistemas Multi-Agentes. 
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• Atribuição de identificadores únicos aos agentes: uma vez registrado na 

sociedade, o agente recebe do facilitador um identificador único que servirá 

como o seu endereço para recebimento de mensagens; 

• Páginas amarelas e páginas brancas: agentes podem anunciar suas 

habilidades ou fazer consultas para encontrar agentes com certa habilidade 

desejada. 

A sociedade também é responsável por disponibilizar o serviço de comunicação entre 

agentes. Não há comunicação entre sociedades, mas um agente pode fazer parte de mais de 

uma sociedade. Para encontrar o destinatário de uma mensagem, esse serviço utiliza as 

informações de localização de agentes oferecidas pelo facilitador (páginas brancas e páginas 

amarelas). Todo o processo é transparente para o agente, não importando, por exemplo, se o 

agente com o qual ele deseja se comunicar está no mesmo host ou não. 

Para criar um agente deve-se utilizar a classe Agent. Essa classe oferece ao 

programador vários métodos para controlar o ciclo de vida de um agente, como entrar e sair 

em sociedades e mudança de hosts. Ao definir um novo agente, o programador deve criar um 

método principal com a implementação do comportamento desejado. 

Outra classe importante ao se implementar um agente SACI é Mbox, através da qual 

mensagens são enviadas e recebidas pelos agentes. Uma instância dessa classe é criada e 

repassada ao agente no momento em que ele se registra em uma sociedade, o que significa 

que, para cada sociedade em que um agente estiver cadastrado, ele terá uma instância de 

MBox correspondente (para comunicação apenas naquela sociedade). O agente pode enviar ou 

receber mensagens de maneira assíncrona ou síncrona. 

O SACI também disponibiliza algumas ferramentas para administração das 

sociedades. As ferramentas são: 

• Launcher Demon: sua principal finalidade é permitir que agentes e sociedades 

sejam criados em ambientes distribuídos. Em cada host de um ambiente 

distribuído SACI deve existir um Launcher Demon ativo. A partir de um 

Launcher Demon é possível iniciar agentes ou sociedade em outro Launcher 

Demon remoto; 

• Agent Launcher: é basicamente um cliente gráfico para o Launcher Demon. A 

partir do Agent Launcher é possível iniciar agentes locais ou remotos; 

• SACI Menu: ferramenta gráfica (figura 4.2) que centraliza todas as 

funcionalidades administrativas do ambiente SACI. Através dela é possível 
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conectar com Launcher Demon remoto, iniciar agentes e sociedades e ainda 

monitorar o funcionamento do ambiente (mensagens trocadas, yellow pages, 

agentes ativos, etc). 

 

 

Figura 4.2 Ferramenta SACI Menu 

4.5.2 JADE (JAVA AGENT DEVELOPMENT FRAMEWORK) 
 

Em linhas gerais, JADE (Java Agent DEvelopment Framework) pode ser visto como 

um framework que facilita o desenvolvimento de aplicações multi-agentes distribuídas em 

Java. É composto principalmente de um ambiente de execução, onde residem os agentes; uma 

biblioteca de classes que programadores podem utilizar para desenvolver seus agentes; e um 

conjunto de ferramentas gráficas que permitem monitorar e administrar a atividade de agentes 

em execução. 

JADE talvez seja a realização, ou implementação, mais difundida da arquitetura 

abstrata [17] proposta pela FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents), destacando-se, 

portanto, como um dos frameworks mais utilizados atualmente.  

A FIPA é uma organização internacional preocupada em difundir a indústria de 

agentes inteligentes através da definição de especificações para o desenvolvimento de 

aplicações que suportem interoperabilidade entre agentes e aplicações baseadas em agentes 

[22].  

JADE é composta basicamente por dois módulos: bibliotecas de desenvolvimento de 

agentes e um ambiente de execução (plataforma) necessário para controlar o ciclo de vida dos 
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agentes. Além desses dois módulos fundamentais, JADE oferece uma série de ferramentas 

gráficas para auxiliar no processo de depuração. 

Assim como em SACI, a plataforma JADE pode ser distribuída entre vários hosts. A 

unidade de distribuição no JADE é um container, que é simplesmente uma instância de JADE 

rodando em uma JVM (Java Virtual Machine) de um host.  

Em uma plataforma JADE há sempre um único container principal responsável por 

centralizar certos serviços. Esse container abriga dois tipos especiais de agentes, criados 

automaticamente quando a plataforma é inicializada: o AMS (Agent Management System) e o 

DF (Directory Facilitator). O primeiro provê o serviço de nome da plataforma, ou seja, 

garante que a cada agente é atribuído um nome único, e também representa a autoridade 

maior de toda a plataforma, pode-se, por exemplo, criar/destruir agentes em containers 

remotos por meio de solicitações ao AMS. Já o DF disponibiliza o serviço de páginas 

amarelas pelo qual um agente pode encontrar outros agentes que ofereçam um determinado 

serviço. Os demais containers (caso existam) simplesmente se conectam ao container 

principal. A figura 4.3 abaixo mostra o relacionamento que pode existir entre containers e 

plataformas (figura extraída de [9]). 

 

Figura 4.3 Containers e plataformas 

Agentes JADE são implementados como subclasses da classe Agent, fornecida pela 

biblioteca JADE. Essa classe oferece vários métodos para interação com a plataforma. 
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Portanto, ao herdar dessa classe, os agentes desenvolvidos já estão habilitados a interagir com 

o ambiente JADE. Dentre as funcionalidades acessíveis através da classe Agent, pode-se 

destacar a seguintes: 

• Comunicação direta com o AMS e o DF através de chamadas de método, 

permitindo um acesso mais fácil aos serviços providos pelos mesmos. Vale 

ressaltar que esses dois agentes são também acessíveis através de envio de 

mensagens, como definido no padrão FIPA; 

• Envio e recebimento de mensagens de maneira assíncrona. 

Para o envio de mensagens, JADE usa a linguagem externa FIPA-ACL [18] por meio 

da classe ACLMessage. Como linguagem interna, JADE oferece um suporte especial para 

FIPA-SL [21], porém qualquer outra linguagem pode ser usada. A biblioteca JADE também 

fornece um mecanismo para a definição de ontologias: a classe BasicOntology. 

Especializando essa classe o usuário pode definir ontologias específicas para sua aplicação. 

Uma ontologia JADE permite o automático reconhecimento do conteúdo de uma mensagem, 

ou seja, ela transforma o conteúdo de uma informação textual (expressa na linguagem interna) 

em classes que representam de maneira mais abstrata essa informação.  

Os agentes JADE são compostos por várias tarefas (multitask) chamadas behaviours, 

que são implementadas pelo usuário como especializações da classe Behaviour. Cada 

funcionalidade ou serviço oferecido por um agente deve ser implementado como um 

behaviour. Um escalonador, interno à classe Agent e escondido do usuário programador, 

automaticamente alterna entre os diversos behaviours de um agente de maneira não 

preemptiva. 

JADE oferece, ainda, um suporte avançado a conversações complexas na forma de um 

conjunto de classes que implementam padrões de interação comuns para realizar tarefas 

específicas tais como negociação, leilões e delegação de tarefas. Essas classes são derivadas 

da classe Behaviour e podem ser usadas para implementar facilmente alguns dos 

protocolos de interação definidos pela FIPA [20]. 

Como já foi dito, JADE oferece um pacote de ferramentas para auxiliar no processo de 

desenvolvimento e também para simplificar a administração da plataforma. As ferramentas 

disponíveis são as seguintes: 

• Remote Management Agent: console gráfico para administração e controle da 

plataforma. Múltiplas instâncias podem ser abertas (em diversos hosts), JADE 
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garante a coerência entre elas. Essa ferramenta permite ativar as outras ferramentas 

descritas abaixo; 

• Dummy Agent: é um agente, com interface gráfica, utilizado para depuração. 

Usando essa interface é possível compor mensagens ACL e mandá-las para outros 

agentes de modo a observar como eles reagem ou respondem à mensagem; 

• Sniffer Agent: é um agente capaz de interceptar mensagens ACL provenientes de 

agentes quaisquer da plataforma. As mensagens são mostradas graficamente 

usando uma notação similar à dos diagramas de seqüência de UML. Sua finalidade 

é analisar o comportamento de uma sociedade como um todo; 

• Introspector Agent: permite analisar o ciclo de vida de um agente, as mensagens 

trocadas por ele e seus behaviours em execução; 

• DF GUI: é uma interface completa para administração do DF padrão de JADE. 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo deste capítulo foi apresentado um pouco do estado da arte referente à área de 

Sistemas Multi-Agentes, descrevendo algumas das técnicas mais importantes para o 

desenvolvimento deste projeto e, quando possível, fazendo um paralelo com a tarefa de 

execução de coreografias. 

Recapitulando, foi visto que agentes são entidades autônomas que possuem objetivos 

próprios e executam ações voltadas para a satisfação desses objetivos. Esses agentes estão 

inseridos em uma sociedade, podendo interagir uns com os outros de modo a compartilharem 

tarefas, recursos e informações.  

Para poderem interagir eficientemente, e eventualmente cooperarem entre si, os 

agentes devem seguir uma série de estratégias bem definidas, onde se destacam a negociação 

e a coordenação. Por último, foi mostrado que a comunicação é um dos mecanismos que 

possibilita o estabelecimento das interações entre diversos agentes.  

Com base em todos esses conceitos, reafirmamos a idéia de utilizar a metáfora de 

agentes autônomos para a modelagem dos dançarinos pertencentes ao nosso sistema. 

No próximo capítulo será apresentada a infra-estrutura construída para a criação de 

agentes dançarinos, seus principais módulos e a maneira como os mesmos foram 

implementados
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Neste capítulo será descrita a infra-estrutura proposta, intitulada de DANCE (Dancer 

AgeNts Computational Environment). Serão apresentadas as soluções encontradas para 

atender os requisitos identificados na seção 3.3 (raciocínio, coordenação, comunicação, 

sincronização musical, movimentação, diferentes habilidades dos dançarinos, repertório 

coreográfico, linguagem de representação para movimentos de dança e eficiência), como 

essas soluções foram implementadas e também o escopo da infra-estrutura. 

A infra-estrutura DANCE é composta por três módulos principais: um framework para 

a criação de aplicações Multi-Agentes, um módulo de sincronização musical, e por último, 

um mecanismo de locomoção.  

Todos os módulos citados foram implementados de modo que pudessem ser utilizados 

no problema da dança e execução de coreografias. Porém, com pouco ou até mesmo nenhum 

esforço, esses módulos podem ser aproveitados por outros domínios de problemas que 

necessitem das funcionalidades providas por eles. Portanto, além de construirmos ferramentas 

voltadas para a nossa aplicação, também as fizemos gerais o suficiente para serem facilmente 

reaproveitadas. 

O restante deste capítulo está organizado da seguinte maneira: iniciamos, na seção 5.1, 

com a especificação do escopo da infra-estrutura, identificando dentre os requisitos listados na 

seção 3.3., aqueles que são essenciais. Na seção 5.2 é feita uma apresentação do framework 

para aplicações multi-agentes intitulado FAMA (Framework para Aplicações Multi-agentes); 

Já a seção 5.3 apresenta a solução encontrada para o problema do sincronismo musical através 

das funcionalidades da API DirectMusic; Na seção 5.4 será explicada a técnica de Steering 

Behaviors (Comportamentos de Navegação), utilizada para permitir a movimentação dos 

agentes e, conseqüentemente, a execução das coreografias; Por último, a seção 5.5 contém a 

especificação da linguagem XMSL (eXtensible Movements Synchronization Language ) para 

a criação e especificação de um repertório de dança. 

5.1 ESCOPO DA INFRA-ESTRUTURA 
 

Desenvolver uma infra-estrutura capaz de atender a todos os requisitos identificados 

no capítulo 3, e recapitulados no início deste capítulo, seria uma tarefa complexa. Assim, 
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resolvemos identificar os requisitos fundamentais da aplicação, sem os quais não seria 

possível construir o mínimo necessário para resolver a nossa tarefa, e obtivemos a seguinte 

lista: 

• Raciocínio: os agentes dançarinos devem ser capazes de raciocinar acerca da 

tarefa de execução de coreografias, tendo, por exemplo, a capacidade de decidir 

qual o melhor movimento a ser executado em um dado instante, ou decidir se deve 

participar ou não de um grupo; 

• Coordenação: para que seja possível executar coreografias em grupo, é necessário 

que os agentes possam coordenar os seus movimentos, ou seja, suas ações; 

• Comunicação: a comunicação permite, dentre outras coisas, que os agentes 

interajam entre si e coordenem suas ações, sendo, portanto, imprescindível para 

este projeto; 

• Sincronização musical: normalmente, uma coreografia é executada pelos 

dançarinos de maneira sincronizada com uma determinada música. Se a infra-

estrutura aqui proposta se propõe a disponibilizar um ambiente onde agentes 

possam desempenhar coreografias, é natural associá-las a um sistema de sincronia 

musical; 

• Movimentação: dançarinos pulam, andam, correm, giram, etc., com o objetivo de 

compor um movimento artístico capaz de expressar algum sentimento ou idéia. 

Essas ações só são possíveis se as entidades forem capazes de se movimentar. 

Então, é bastante óbvio afirmar que, para executar coreografias, é necessário 

disponibilizar um mecanismo de movimentação; 

• Diferentes habilidades dos dançarinos: diferentes pessoas possuem diferentes 

habilidades, assim como personalidades. Este requisito permite a criação de um 

sistema mais próximo do seu correspondente no mundo real, o que faz com que o 

resultado final se torne mais interessante e diversificado; 

• Eficiência: de nada adiantaria criar uma infra-estrutura cujo objetivo é possibilitar 

a construção de aplicativos com um tom artístico se o mesmo não pudesse ser 

executado com a velocidade mínima requerida. Portanto, a eficiência é um item 

bastante importante a ser observado. 

Os dois requisitos restantes (construção de um repertório coreográfico e a 

especificação do mesmo por uma linguagem de representação formal), embora também 

importantes, não representavam características tão fundamentais como as demais, e acabarão 



                                                                                                                 Infra-estrutura DANCE 

- 49 - 

por receber um nível de prioridade mais baixo que os listados acima. Mesmo assim eles ainda 

chegaram a ser estudados, porém, devido a problemas de restrição de tempo, não foram  

adicionados a infra-estrutura DANCE.  

As pesquisas realizadas com o objetivo de atender esses dois requisitos resultaram na 

especificação de uma linguagem baseada em XML, chamada de XMSL e também em um 

aplicativo capaz de interpretá-la, o Virtual Dancer [7] e [8]. Portanto, mesmo não sendo parte 

integrante da infra-estrutura DANCE, eles serão descritos em maiores detalhes na seção 5.5. 

5.2 FAMA: FRAMEWORK PARA APLICAÇÕES MULTI-AGENTES 
 

Nos capítulos anteriores, foi mostrado que a tarefa de formação de coreografias e 

passos de dança por um computador pode ser enquadrada como um problema da área de 

Inteligência Artificial Distribuída, mais especificamente, de Sistemas Multi-Agentes. 

Também foi mostrado que no meio acadêmico existem várias ferramentas disponíveis para 

construções de Sistemas Multi-Agentes, como por exemplo, JADE [29] e SACI [27] todas 

desenvolvidas a partir da linguagem Java, que, como é sabido, não é conhecida por possuir 

alto nível de desempenho.  

No entanto, um dos principais requisitos da infra-estrutura proposta é a eficiência, pois 

o presente projeto tem a necessidade de trabalhar com animações gráficas e processamento de 

arquivos sonoros, tarefas que, por si só, exigem altos níveis de desempenho. Por esse motivo, 

a utilização da linguagem Java tornou-se inviável. Dessa maneira, optamos por desenvolver 

uma solução própria baseada em C++, fato que também nos habilitaria a trabalhar diretamente 

com a API DirectX da Microsoft [42], permitindo o desenvolvimento de aplicações gráficas 

para o ambiente Windows de maneira bastante eficiente. O único problema em potencial com 

essa opção era a inexistência de uma ferramenta para construção de Sistemas Multi-Agentes 

em C++ capaz de atender as nossas necessidades. 

Após diversos estudos de viabilidade, optamos por desenvolver o nosso próprio 

framework para construção se Sistemas Multi-Agentes. Esta decisão resultou no surgimento 

do framework FAMA a ser descrito nesta seção. 

Embora a decisão de implementar o framework para aplicações multi-agentes em C++ 

tenha surgido como uma necessidade para o problema abordado por essa dissertação, optamos 

por conceber o FAMA como um framework genérico, que pudesse vir a ser utilizado por  

outros projetos envolvendo Sistemas Multi-Agentes e C++, independente de sua natureza. 
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5.2.1 ESTRUTURA DO FAMA 
 

O framework FAMA foi desenvolvido com base nas especificações da FIPA. Dentre 

as diversas especificações disponibilizadas pela FIPA, as mais importantes para esse trabalho 

foram a FIPA Abstract Architecture Specification [17], FIPA ACL Message Structure 

Specification [18] e a FIPA Communicative Act Library Specification [19]. Essas 

especificações permitiram identificar os elementos básicos que viriam a compor a estrutura do 

framework.  

Um dos primeiros passos para a implementação do framework FAMA foi um estudo 

detalhado dos recursos e da estrutura da plataforma JADE. Foi feita uma associação entre as 

definições da arquitetura abstrata da FIPA e o modo como as mesmas foram realizadas em 

JADE, o que nos permitiu identificar os pontos essenciais da arquitetura e o modo como os 

mesmos poderiam ser implementados de maneira eficiente. Assim sendo, a estrutura do 

framework FAMA foi enormemente influenciada pela ferramenta JADE, de onde foram 

aproveitadas algumas idéias que viabilizaram a sua implementação. 

Assim como em JADE, o framework FAMA é composto de uma série de classes-base 

que podem ser estendidas e/ou utilizadas por programadores para implementar aplicações 

multi-agentes. Dentre essas classes, podemos destacar como mais importantes as classes 

Container, Agent, AID, Behavior, WhitePages, YellowPages e 

ACLMessage.  

A figura 5.1 mostra um diagrama de classes simplificado do FAMA (o diagrama 

completo pode ser encontrado no Apêndice B deste documento). Como pode ser visto, a 

estrutura do framework FAMA é, em linhas gerais, a seguinte: os agentes da aplicação, 

representados pela classe Agent, são formados por um AID, que é um identificador único; 

um conjunto de comportamentos (objetos da classe Behavior) que especificam o que o 

agente deve fazer durante o seu ciclo de execução, e como; e uma fila de mensagens 

(MessageQueue), onde serão depositadas as mensagens (ACLMessages) endereçadas ao 

agente. Todos os agentes residem em um espaço lógico chamado de Container, também  

responsável por controlar a execução da plataforma. O Container ainda fornece dois 

serviços especiais para a localização de agentes e/ou serviços: o serviço de páginas brancas 

(WhitePages) e o serviço de páginas amarelas (YellowPages). As próximas subseções 

irão esclarecer um pouco mais sobre a estrutura do framework FAMA, bem como seu 

funcionamento. 
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Figura 5.1 Diagrama de classes simplificado do FAMA. 

 

Vale a pena salientar que o objetivo desta seção é apresentar as principais 

funcionalidades do FAMA, dando uma visão geral sobre suas principais características. 

Maiores detalhes sobre as principais classes que compõe o framework, e como utilizá-lo, 

podem ser encontrados no Apêndice A desta dissertação. 

5.2.2 AMBIENTE DE EXECUÇÃO DE AGENTES 
 

Assim como JADE, o framework FAMA não se limita a prover apenas uma API para 

a criação de aplicações multi-agentes. A intenção é também fornecer um ambiente para a 

execução dessas aplicações, fazendo com que o projetista não precise se preocupar com 

questões de baixo nível, como, por exemplo, sistema de entrega de mensagens, execução dos 

agentes, etc. Dessa maneira, pode-se focar todos os esforços apenas nos requisitos da 

aplicação, sem se preocupar com questões básicas de infra-estrutura. 

A principal classe que compõe o ambiente de execução do FAMA é a classe 

Container. Um objeto da classe Container funciona como uma espécie de espaço 

lógico onde os agentes irão residir enquanto permanecerem inseridos no sistema e também 

provê todos os mecanismos de baixo nível responsáveis pelo funcionamento do ambiente de 

execução, dentre os quais podemos destacar: 
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• Iniciar a execução da plataforma; 

• Controlar o ciclo de execução dos agentes; 

• Realizar a entrega de mensagens entre os agentes; 

• Possibilitar o acesso aos serviços de páginas brancas e páginas amarelas (maiores 

detalhes na seção 5.2.5). 

Normalmente, o projetista de uma aplicação multi-agentes deverá apenas utilizar a 

classe Container, não necessitando realizar nenhum espécie de modificação.  

Como essa primeira versão do framework FAMA não lida com questões de 

distribuição de agentes por diversas máquinas, a classe Container foi implementada de 

acordo com o padrão de projeto Singleton [23], especificando que apenas uma única instância 

dessa classe pode existir em um determinado momento. Futuras versões do FAMA permitirão 

a criação de uma plataforma distribuída e, conseqüentemente, a existência de mais de um 

Container. 

5.2.3 CRIAÇÃO DE AGENTES 
 

Os agentes representam as entidades chaves no framework FAMA. São essas 

entidades que irão, efetivamente, desempenhar as tarefas necessárias para resolver os 

problemas pertinentes ao domínio no qual estão inseridos, e para isso, poderão estabelecer 

acordos, negociar, coordenar atividades, etc. 

Todo e qualquer tipo de agente presente no framework deve ser implementado como 

uma instância de uma subclasse de Agent. Especializando a classe Agent os agentes 

desenvolvidos herdam uma série de funcionalidades comuns e necessárias a todos os tipos de 

agentes, como por exemplo, mecanismos para registro no sistema, envio e recebimento de 

mensagens, etc., fazendo com que o projetista se abstraia de tais funcionalidades e permaneça 

focado apenas no desenvolvimento dos agentes necessários à aplicação. A principal 

preocupação do projetista será definir o(s) comportamento(s) do agente e as operações 

necessárias para iniciar a sua execução. 

De modo a permitir que cada agente possa ser identificado de maneira eficiente, é 

atribuído um identificador único a todos os agentes que compoem o sistema. Essa 

identificação é feita por um objeto da classe AID, que é composto das seguintes informações: 

o nome do agente, tipicamente fornecido pelo próprio projetista no momento de criação do 

agente; um ID único em toda a plataforma atribuído pelo serviço de páginas brancas no 
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momento em que o agente for registrado, garantindo assim a unicidade de valor para esse 

campo; e também o seu status corrente. Como será visto na seção 5.2.5, é através do AID que 

os agentes poderão localizar uns aos outros, possibilitando a troca de mensagem entre eles. 

Durante o seu ciclo de execução, um agente pode passar por um dos seguintes estados: 

Iniciado, Ativo, Suspenso ou Esperando. O estado Iniciado especifica que o 

agente foi criado, no entanto o mesmo ainda não se registrou junto ao serviço de páginas 

brancas, portanto ainda não possui um identificador válido impossibilitando-o de se 

comunicar com outros agentes. O estado Ativo indica que o agente já está registrado junto 

ao serviço de páginas brancas, possuindo, portanto um identificador válido. Esse é o único 

estado que permite a execução dos comportamentos associados aos agentes. Quando o agente 

se encontra no estado Suspenso sua execução se encontra temporariamente parada, ou seja, 

nenhum comportamento para esse agente será executado. Por último, o estado Esperando 

indica que o agente se encontra bloqueado esperando por algo, tipicamente, uma mensagem, e 

acordará assim que uma determinada condição seja atingida. A figura 5.2 abaixo mostra todos 

os estados pelos quais um agente pode passar durante o seu ciclo de vida, bem como as 

transições possíveis. 

Esperando

Ativo

Suspenso

Iniciado
registrar

aguardarativar

suspenderreiniciar

criar

destruir

 

Figura 5.2 Ciclo de vida de um agente. 

5.2.4 EXECUÇÃO DE TAREFAS POR MEIO DE COMPORTAMENTOS 
 

Um agente funcional deve ser capaz de desempenhar alguma tarefa e/ou oferecer 

algum serviço para os demais agentes que compõem uma aplicação multi-agente. A tarefa a 

ser executada por um determinado agente é especificada como sendo composta por um ou 

mais comportamentos. Cada agente possui uma lista interna e privada onde são armazenados 
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todos os comportamentos associados ao mesmo. Um comportamento nada mais é do que um 

algoritmo, cuja função é implementar as tarefas do agente, especificando, por exemplo, quais 

ações devem ser executadas como resposta a um determinado evento externo proveniente do 

ambiente ou de outra entidade.  

A adição de um comportamento pode ser feita em qualquer instante e não apenas 

durante a inicialização do agente. Pode-se, por exemplo, fazer com que o resultado da 

execução do processamento de um comportamento seja justamente a adição de outro 

comportamento qualquer. 

No framework FAMA, um comportamento é implementado como uma subclasse da 

classe abstrata Behavior. Cada classe que estenda a classe Behavior deve implementar o 

método action(), que define a operação a ser executada quando o comportamento está em 

execução e o método done(), que especifica se um comportamento está completo e deve ser 

removido da lista de comportamentos atualmente associados ao agente.  

Em um mesmo instante um determinado agente pode possuir vários comportamentos 

diferentes executados concorrentemente. Exemplificando, um agente pode ter, em um mesmo 

instante, dois comportamentos em execução, um que o permita percorrer o ambiente e outro 

que processe o recebimento de mensagens encaminhadas ao agente.  

Um escalonador implementado pela classe Agent é responsável por selecionar o 

próximo comportamento a ser executado dentre os comportamentos ativos (comportamentos 

passíveis de execução). Este escalonador trabalha de maneira não-preemptiva, ou seja, uma 

vez que um comportamento inicie a sua execução ele permanecerá com o controle da 

execução até que a ação prevista para aquele instante seja encerrada (o método action() 

retorne). Ao final da execução da ação, o escalonador verificará se o comportamento foi 

concluído (método done() retornando true), e, em caso afirmativo, o comportamento é 

retirado da lista de comportamentos ativos. Do contrário, será re-escalonado para uma 

próxima execução. 

Como todos os comportamentos são executados concorrentemente, deve-se evitar o 

uso de loops infinitos ou operações longas dentro do método action() para evitar que um 

único comportamento permaneça sempre com o controle da execução, não dando chance para 

os que os demais sejam executados. 

A figura 5.3 demonstra o ciclo de execução de um agente com relação aos seus 

comportamentos. 
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SIM

NÃO

SIM
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Figura 5.3 Ciclo de execução de uma agente e seus comportamentos 

5.2.5 SERVIÇOS DE PÁGINAS BRANCAS E PÁGINAS AMARELAS 
 

Seguindo a especificação apresentada pela arquitetura abstrata da FIPA [17], o 

framework FAMA é dotado dos serviços de páginas brancas e páginas amarelas. Por meio 

desses dois serviços especiais os agentes do sistema são capazes de localizar, dinamicamente, 

outros agentes que estejam presentes na aplicação.  

O serviço de páginas brancas permite que agentes sejam localizados a partir do seu 

nome ou identificador. Já o serviço de páginas amarelas permite localizar agentes que 

forneçam um determinado serviço. Para entender a funcionalidade desses dois serviços, pode-

se fazer uma analogia direta com o funcionamento de uma lista telefônica: quando uma 

pessoa deseja localizar o telefone e/ou o endereço de outra tendo em mãos apenas o nome da 

pessoa, essa busca será feita nas páginas brancas da lista telefônica. Por outro lado, quando se 
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deseja descobrir informações sobre pessoas ou empresas que oferecem um determinado 

serviço, realiza-se uma busca nas páginas amarelas da mesma lista telefônica. 

Como já foi dito na seção 5.2.3, um agente só poderá fazer uso efetivo dos recursos do 

framework a partir do momento que for registrado junto ao serviço de páginas brancas e 

receber um identificador único. Assim sendo, o projetista deve realizar o registro de um 

agente imediatamente após o mesmo ter sido criado. 

A classe WhitePage implementa o serviço de páginas brancas descrito e, para tanto, 

mantém internamente uma lista de todos os agentes atualmente registrados no sistema. O 

acesso a essa lista é feito de maneira supervisionada pelo framework através de métodos para 

registrar um novo agente e métodos para buscar o identificador de um agente específico 

fornecendo-se apenas o seu nome ou identificador.  

Adicionalmente ao serviço de localização de agentes, a entidade de páginas brancas 

também funciona como um serviço de nomes. O objetivo é garantir que seja atribuído um 

identificador único a cada agente registrado no sistema, permitindo assim, a sua localização 

de forma eficiente e livre de possíveis inconsistências.  

O serviço de páginas amarelas é implementado no FAMA através da classe 

YellowPage. Essa classe provê métodos para registrar um novo serviço, apagar um registro 

de um serviço e buscar os identificadores dos agentes que forneçam um determinado serviço. 

Tipicamente, um agente registra um serviço no momento em que o mesmo se tornar 

disponível para os demais agentes do sistema, seja no instante de sua criação, ou após a 

adição de um determinado comportamento. 

5.2.6 MECANISMO DE COMUNICAÇÃO 
 

No framework FAMA, as mensagens a serem trocadas pelos agentes são 

encaminhadas como objetos pertencentes à classe ACLMessage. Sempre que um agente 

desejar enviar uma mensagem para um outro ele deve instanciar um objeto da classe 

ACLMessage e preencher os campos de acordo com os parâmetros desejados.  

Todo processo de troca de mensagens é realizado de maneira assíncrona. Cada agente 

possui uma fila de mensagens onde serão depositadas as mensagens a ele endereçadas. 

Embora o sistema informe ao agente toda vez que uma nova mensagem é incluída na sua 

caixa de mensagens, cabe ao projetista do agente determinar quando uma mensagem será 

recuperada e processada. 
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Atualmente, o framework FAMA utiliza apenas uma única linguagem para descrever o 

conteúdo das mensagens, batizada de FOL (FAMA Object Language)6. A linguagem FOL 

permite que o conteúdo de uma mensagem seja estruturado de acordo com alguns campos 

pré-definidos pelo projetista do sistema através da concepção de uma nova classe voltada para 

esse fim. 

O funcionamento da linguagem FOL baseia-se na existência de uma superclasse 

chamada de Content, a partir da qual devem ser criadas especializações particulares a um 

determinado domínio. As especializações da classe Content incluem o vocabulário 

necessário para viabilizar a troca de mensagens entre agentes pertencentes a uma determinada 

aplicação. Esse vocabulário se traduz em um conjunto de tuplas, no formato nome-valor, 

especificadas como propriedades da classe especializada. Cabe ao projetista definir qual o 

vocabulário necessário para a sua aplicação. 

A solução adotada permite definir, de maneira limitada, uma ontologia para o domínio 

ao qual o sistema diz respeito, uma vez que os termos importantes ao domínio são todos 

especificados, faltando apenas a definição das relações entre os mesmos, funcionalidade essa 

que deverá ser disponibilizada em futuras versões do framework.  

A utilização da linguagem FOL tem se mostrado bastante adequada, pois, embora não 

possua sintaxe tão formal quanto à linguagem FIPA-SL, também não é tão ambígua e não 

estruturada como a linguagem natural. E, além disso, ainda permite a definição da 

terminologia do domínio cujas mensagens se referem, assemelhando-se, portanto, à definição 

de uma ontologia simples. 

As figuras 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 exemplificam um diálogo hipotético entre três agentes A 

e B e C utilizando o formato de mensagens do FAMA. Nesse exemplo, os agentes A e B 

fazem, cada um, uma proposta de venda de um determinado carro ao agente C. Por sua vez, o 

agente C irá avaliar as propostas recebidas e escolher a melhor. Faz-se necessária a definição 

de uma nova subclasse de Content contendo os termos importantes para essa conversação, 

que são: text, car_name, num_seats, price e engine. 

 

                                                 
6 Em versões futuras, pretendemos disponibilizar suporte para a linguagem interna FIPA-SL. 



                                                                                                                 Infra-estrutura DANCE 

- 58 - 

 

  :performative  PROPOSE 

  :sender   Agent A 

  :receiver   Agent C 

  :content 

    :text   my-proposal 

    :car_name  van_1 

    :num_seats 10 

    :price   20000 

    :engine  2.0 

  :language   FOL 

 

Figura 5.4 Mensagem enviada pelo agente A contendo a sua proposta 

 

 

  :performative  PROPOSE 

  :sender   Agent B 

  :receiver   Agent C 

  :content 

    :text   my-proposal 

    :car_name  van_2 

    :num_seats 12 

    :price   25000 

    :engine  2.5 

  :language   FOL 

 

Figura 5.5 Mensagem enviada pelo agente B contendo a sua proposta 

 

 

  :performative  ACCEPT_PROPOSAL 

  :sender   Agent C 

  :receiver   Agent B 

  :content 

    :text   proposal-accepted 

  :language   FOL 

 

Figura 5.6 Resposta do agente C a proposta feita pelo agente B 
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:performative  REJECT_PROPOSAL 

:sender    Agent C 

:receiver   Agent A 

:content 

   :text   proposal-rejected 

:language   FOL 

 

Figura 5.7 Resposta do agente C a proposta feita pelo agente A 

5.3 ALGORITMO DE SINCRONIZAÇÃO MUSICAL 
 

Até o presente momento falamos apenas sobre a infra-estrutura básica para a 

construção dos agentes que irão compor o sistema aqui proposto. No entanto, nada foi 

mencionado com relação ao aspecto musical da aplicação, mas esse é um aspecto fundamental 

do projeto (ver seção 5.1). Fica claro, então, a necessidade de desenvolver um módulo que 

permita realizar a sincronização entre uma coreografia e uma música. 

Talvez a melhor opção para lidar o problema musical acima apresentado seja utilizar 

arquivos no formato MIDI [39]. Esse tipo de arquivo é mais simples para se trabalhar, e, 

embora não possua a mesma qualidade sonora de um som digital propriamente dito (CD, 

WAV, MP3, etc.), possui uma série de vantagens que o tornam bastante utilizados quando se 

deseja realizar processamento de arquivos sonoros. Iniciaremos, portanto, com uma breve 

explicação sobre o padrão MIDI. Após esta descrição, entramos em detalhes sobre o 

algoritmo de sincronização musical desenvolvido. 

5.3.1 O FORMATO MIDI 
 

O formato MIDI, ou Musical Instrument Digital Interface, é um protocolo para 

comunicação digital que possibilita o controle e a interconexão de instrumentos musicais em 

tempo real. Diferentemente de arquivos de áudio, MIDI não transmite informações sonoras, 

mas apenas informações de controle (comandos) que devem ser processadas pelo dispositivo 

receptor da mensagem. Um exemplo de dispositivo receptor seria um sintetizador cujo 

objetivo, como o próprio nome diz, é sintetizar, ou seja, produzir sons. 

O conteúdo das mensagens MIDI corresponde à especificação MIDI e engloba uma 

linguagem comum que provê informações sobre eventos, como por exemplo, note-on (indica 
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a nota a ser tocada), note-off (indica liberação da tecla correspondente à nota), informações 

temporais, mensagens exclusivas do sistema (informações gerais aos sistemas), etc. 

Uma das grandes vantagens do sistema MIDI é a possibilidade de usar computadores 

para editar e executar seqüências MIDI, pois, além da alta capacidade de armazenamento, os 

computadores permitem modificar parâmetros musicais de maneira precisa, simples e 

eficiente. Isso fez com que as aplicações baseadas em MIDI tenham evoluído da simples 

interconexão de instrumentos, ao domínio de controle eletrônico de sistemas de iluminação, 

inteligência artificial, aplicações educacionais e jogos [41]. 

No entanto, sistemas computacionais baseados em arquivos MIDI costumavam 

demandar esforços significativos devido à necessidade de realizar acessos ao nível de 

hardware. Mas hoje em dia o advento de algumas APIs para processamento e execução de 

arquivos MIDI tornou esse trabalho um pouco mais simples. Dentre essas APIs podemos 

destacar DirectMusic da Microsoft [42] e JavaSound da Sun [31].  

A próxima seção apresentará um pouco da API DirectMusic, cujos recursos 

permitiram implementar o algoritmo de sincronização utilizado por esse projeto. 

5.3.2 A API DIRECTMUSIC 
 

DirectMusic é um dos módulos que compoem a API  DirectX e em conjunto com 

DirectSound, fornece vários mecanismos para execução interativa e processamento de 

arquivos sonoros. A utilização de DirectMusic, assim como de toda a API DirectX, permite a 

criação de aplicativos multimídia de alta performance para a plataforma Windows. Por utilizar 

recursos nativos do próprio sistema operacional Windows, sua interface é pouco amigável, o 

que dificulta o processo de desenvolvimento por pessoas não familiarizadas com ela. Desse 

modo, normalmente, constrói-se uma abstração a mais de software para servir de interface 

entre a API nativa DirectX e o aplicativo que a utiliza.  

Toda a API DirectX, e conseqüentemente a DirectMusic, é baseada na tecnologia 

conhecida por Component Object Model (COM). Essa tecnologia define uma série de objetos 

acessíveis via um conjunto padrão de interfaces. Para o caso particular de DirectMusic, esses 

objetos disponibilizam mecanismos para executar arquivos MIDI, aplicar efeitos de som 

diversos como, por exemplo, posicionamento 3D, além de permitir a execução simultânea de 

múltiplos arquivos sonoros de diversos tipos, dentre outras coisas. 
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5.3.3 FERRAMENTAS DIRECTMUSIC 
 

Uma característica bastante importante, e útil, é o fato da API DirectMusic permitir a 

criação de um mecanismo para processamento de arquivos chamado de ferramenta (tool) 

[13].  

Uma ferramenta DirectMusic é um objeto que intercepta mensagens e as trata de 

alguma maneira, podendo alterar a mensagem e então repassá-la para uma próxima 

ferramenta, liberá-la, ou enviar uma nova mensagem baseada na informação da mensagem 

antiga. Por questões de otimização, uma ferramenta pode especificar qual tipo de notificações 

está interessada em interceptar. Uma lista completa de todas as notificações interceptáveis por 

uma ferramenta DirectMusic pode ser encontrada em [13]. 

A própria API DirectMusic utiliza, internamente, o conceito de ferramenta para 

executar suas funções. Para o caso particular da execução de arquivos MIDI, existe uma 

ferramenta padrão (que normalmente é a última a receber mensagens) responsável por 

converter as mensagens recebidas para o formato MIDI padrão e enviá-las para o sintetizador 

MIDI de modo a serem, efetivamente, sintetizadas.  

Outras ferramentas podem ser facilmente criadas por desenvolvedores e adicionadas a 

uma determinada aplicação, provendo, assim, funcionalidades adicionais. A próxima seção 

descreverá como o conceito de uma ferramenta DirectMusic foi aplicado no desenvolvimento 

do algoritmo de sincronização musical, bem como seu funcionamento e  estrutura. 

5.3.4 FERRAMENTA PARA SINCRONIZAÇÃO 
 

A execução de músicas e o processo de animação são, claramente, operações baseadas 

em informações temporais, requerendo, portanto, a utilização de algum tipo de temporizador 

responsável por executar os diversos eventos no instante correto.  

Para se obter animações de qualidade de maneira eficiente e simples, o ideal é fazer 

com que todas as animações e eventos temporais estejam sempre baseados no mesmo 

temporizador, uma vez que o processo de sincronizar temporizadores diferentes é bastante 

tedioso e propenso a erros [41].  

Optamos por construir o algoritmo de sincronização musical como uma ferramenta 

DirectMusic. Desse modo, o sistema de animação seria baseado no mesmo temporizador 

utilizado para a execução dos arquivos MIDI, simplificando assim o processo de animação. 
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O algoritmo implementado baseia-se no andamento (tempo) e nas configurações de 

resolução de um arquivo MIDI comum para alcançar o nível de sincronização desejado. Em 

todos os arquivos MIDI, o tempo base utilizado divide uma batida musical em pequenas 

frações de batida chamadas de ticks, sendo o número de ticks por batida dependente do 

andamento da música.  

Baseado nessas informações, foi criado uma ferramenta DirectMusic capaz de 

interceptar mensagens referentes à batida e ao compasso da música, funcionando como um 

detector de marcadores temporais. Quando um evento de batida ou compasso é identificado, a 

ferramenta informa, a quem estiver registrado, que um evento acabou de acontecer, delegando 

o processamento do mesmo para essas outras entidades. A figura 5.8 esquematiza o 

funcionamento geral da ferramenta. 

Uma vez selecionado o arquivo MIDI sobre o qual será feito o processamento, o 

mecanismo do próprio DirectX irá habilitar todas as ferramentas atualmente criadas7, 

permitindo que as mesmas possam interceptar e processar mensagens. 

 

Sequenciador MIDI Ferramenta de Sincronização Sintetizador

Entidade 1

Entidade 2

Entidade 3

Mensagem
MIDI

Mensagem
MIDI

Evento de batida /
compasso aconteceu

 

Figura 5.8 Funcionamento da ferramenta de sincronização musical 

A ferramenta de sincronização lidará apenas com mensagens de batida e compasso8, 

portanto, no momento de sua criação é informado que essa ferramenta responderá apenas a 

notificações do tipo GUID_NOTIFICATION_MEASUREANDBEAT. Quando a execução 

do arquivo MIDI for iniciada, a ferramenta irá interceptar qualquer mensagem do tipo acima 

citado antes que a mesma chegue ao sintetizador e notificará todas as entidades registradas 

que um evento de batida ou de compasso aconteceu.  

                                                 
7 Existe mais de uma porque o DirectX possui ferramentas padrões criadas automaticamente 
8 Unidade métrica musical constituída de tempos agrupados em porções iguais, como por exemplo, de 

dois em dois (compasso binário), de três em três (compasso ternário), etc. 
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Caberá a cada uma das entidades fazer o processamento devido dessa notificação 

enviada pela ferramenta. Para o caso particular de geração de animações a partir de 

sincronismo musical, pode-se instruir uma entidade a, por exemplo, mudar a imagem 

corrente, resultando assim em uma animação sincronizada com a música sendo tocada.  

Cabe ao projetista do sistema decidir o que fazer como resultado do acontecimento de 

um evento. Portanto, a ferramenta de sincronização musical desenvolvida é genérica o 

suficiente para permitir a sua utilização em qualquer aplicativo que necessite sincronização 

musical.  

A ferramenta foi implementada como uma classe C++, chamada de SyncTool. Essa 

classe permite criar um objeto baseado na classe IDirectMusicTool, nativa da API 

DirectMusic, especializando-a. É de sua responsabilidade alocar e inicializar recursos, 

interceptar mensagens, registrar entidades a serem notificadas, e também liberar recursos 

quando o processamento houver sido encerrado. 

Outras classes importantes são as classes CMusicManager e CMusicSegment. 

Em conjunto, elas possibilitam a execução de segmentos DirectMusic, servindo como uma 

interface para acessar os recursos de carregamento e execução de arquivos sonoros 

disponibilizados pelo DirectX. A figura 5.9 abaixo contém um diagrama de classes 

simplificado do módulo de sincronização musical. 

IDirectMusicTool

SyncToolCMusicSegment CMusicManager

 

Figura 5.9 Diagrama de classes para a ferramenta de sincronização 

5.4 MECANISMO DE MOVIMENTAÇÃO 
 

Na seção 5.1 deste capítulo identificamos o desenvolvimento de um mecanismo de 

movimentação como sendo um requisito básico da infra-estrutura DANCE. Para o caso de 

uma aplicação computacional de execução de coreografias, deve-se tentar fazer com que os 

movimentos sejam fluidos, evitando movimentos robóticos. Quanto mais naturais forem esses 
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movimentos individuais, mais interessante será o resultado final. Por exemplo, caso uma 

entidade computacional necessite dobrar em uma esquina, seria mais interessante realizar um 

movimento próximo a uma curva, ao invés de fazê-la percorrer um ângulo reto. 

 Tendo esse requisito de naturalidade em mente, buscamos algum mecanismo de 

movimentação capaz de propiciar a criação de agentes cujos movimentos não fossem tão 

“mecânicos”, e sim um pouco mais próximos da movimentação de uma entidade do mundo 

real.  

Após uma etapa de estudos sobre diversas possibilidades, a escolha recaiu sobre 

steering behavior ou em português, comportamentos de navegação. As técnicas de steering 

behaviors tentam fazer com que agentes autônomos possuam a habilidade de navegar ao redor 

do seu ambiente de maneira realista e improvisada [44], sendo um padrão para a indústria de 

jogos eletrônicos. 

Essa técnica é especialmente interessante para criar entidades computacionais capazes 

de dançar por dois motivos principais: permite que a execução de movimentos seja feita de 

maneira natural e, acima de tudo, eficientemente; e simplifica a composição de novos 

movimentos, pois, como será visto mais adiante, todas as operações são realizadas como uma 

simples adição de vetores. 

Nas próximas seções serão explicados os conceitos básicos relacionados a steering 

behaviors, bem como o mecanismo utilizado para permitir a aplicação desses conceitos. 

5.4.1 PERSONAGENS AUTÔNOMOS 
 

O primeiro passo para estabelecer a necessidade de utilizar steering behaviors é 

identificar um tipo de entidade que necessite das funcionalidades oferecidas por essa técnica. 

Em muitas aplicações multimídia interativas, como por exemplo, jogos e aplicativos de 

realidade virtual, é necessário que sejam criados alguns seres que, embora não sejam 

diretamente controlados por uma pessoa, sejam capazes de se movimentar de maneira realista, 

contribuindo assim para a criação de um ambiente mais verossímil. Esse tipo de ser é bastante 

utilizado na prática e é conhecido como um Personagem Autônomo.  

Personagens autônomos tipicamente representam os personagens não-controláveis que 

fazem parte de uma estória ou jogo, sendo dotados de certa capacidade de improvisação. 

Segundo Craig Reynolds [44], “um personagem autônomo deve combinar alguns aspectos de 

um robô autônomo com algumas habilidades de um ator em um teatro improvisado. Esses 
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personagens geralmente não são robôs reais, e certamente não são atores humanos, mas 

compartilham algumas propriedades de cada um desses”. 

A cada personagem autônomo está associado um comportamento responsável por 

garantir a execução de ações realistas. Para o caso de ações referentes à movimentação, esse 

comportamento pode ser dividido em três camadas [44]: 

• Seleção de ação: personagem identifica uma mudança no ambiente, resultando na 

seleção de um objetivo a ser cumprido; 

• Navegação (steering): decomposição do objetivo em sub-objetivos simples que 

correspondem a um comportamento de navegação; 

• Locomoção: articulações necessárias para garantir que os comportamentos de 

navegação sejam atingidos. 

A figura 5.10 abaixo (extraída de [44]) demonstra a hierarquia existente entre as três 

camadas explicadas. Descreveremos apenas as duas últimas camadas da hierarquia 

apresentada, pois essas camadas podem ser desenvolvidas de maneira geral o suficiente para 

serem aplicadas a qualquer domínio, diferentemente da camada de seleção de ação.   

 

Seleção de ação: estratégia, objetivos, planejamento

Navegação: determinação do caminho

Locomoção: animação, articulação

 

Figura 5.10 Hierarquia para comportamentos de locomoção 

5.4.2 LOCOMOÇÃO: UM MODELO SIMPLES DE ENTIDADE 
 

O modelo de locomoção utilizado é baseado na idéia de uma entidade idealizada, que, 

devido a sua simplicidade e generalidade, pode ser facilmente aplicado a, por exemplo, 

qualquer entidade que se locomova, desde um cavalo até um submarino [44]. Esse modelo de 
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veículo é baseado em uma aproximação do conceito físico de ponto de massa, resultando em 

um modelo simples e computacionalmente barato.  

A definição formal de ponto de massa afirma que esse modelo físico é definido por 

duas propriedades, massa e posição. Adicionalmente, o modelo utilizado também define uma 

terceira propriedade correspondente à velocidade cujos valores são modificados pela 

aplicação de forças. Forças estas geralmente provenientes do próprio veículo, como por 

exemplo, a força gerada pelo motor de um automóvel, sendo, portanto, limitadas a um valor 

máximo, aqui chamado de força_máxima. Analogamente, um veículo também possui uma 

velocidade máxima determinada pelo parâmetro velocidade_máxima. Finalmente, o modelo 

também possui um parâmetro que especifica a orientação da entidade em um determinado 

espaço de coordenadas de duas ou três dimensões. A figura 5.11 resume os parâmetros que 

compõem a definição de um veículo simples. 

Baseado no modelo de entidade simples definido, o funcionamento da camada de 

locomoção é bastante simples: a cada etapa da simulação a camada de navegação irá gerar 

uma steering force (força de navegação) que será repassada para a camada de locomoção. 

Essa força é aplicada ao ponto de massa do veículo, resultando em uma aceleração cujo valor 

é igual a steering force dividida pela massa do veículo. A aceleração é então adicionada à 

velocidade antiga do veículo, produzindo uma nova velocidade (que poderá ser truncada pelo 

valor especificado no parâmetro máxima_velocidade) que será adicionada à posição atual do 

veículo para gerar a sua nova posição.  

 

 

massa    escalar 

posição   vetor 

velocidade  vetor 

força_máxima  vetor 

vel_máxima  vetor 

orientação  vetor 

 

Figura 5.11 Modelo de um veículo simples 

Na próxima seção, será visto um pouco mais sobre a camada de navegação (steering), 

e como o valor correspondente a steering force é calculado antes de ser enviado para a 

camada de locomoção. 
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5.4.3 STEERING BEHAVIORS (COMPORTAMENTOS DE NAVEGAÇÃO) 
 

A camada de navegação é responsável por gerar as forças do tipo steering force 

necessárias para a execução de um determinado comportamento de locomoção. Após a 

finalização do processamento dessa camada é gerado um vetor correspondente à steering 

force necessária para atender a execução do comportamento desejado. Esse vetor é então 

encaminhado para a camada de locomoção que irá modificar a posição do veículo baseado no 

valor do vetor recebido, como foi explicado na seção anterior. 

Existem vários tipos de steering behaviors individuais, cada um com objetivos 

distintos, mas todos baseados na mesma filosofia de gerar um comportamento realista baseado 

apenas em cálculos matemáticos. Dentre os diversos tipos de steering behavior, podemos 

citar9: 

• Seek (procurar): veículo irá perseguir um determinado alvo estático, mas sem 

parar de se locomover quando chegar ao alvo; 

• Pursuit (perseguição): similar a seek, no entanto o alvo agora é um outro 

personagem capaz de se mover, e não um alvo estático; 

• Arrival (chegada): também similar a seek, no entanto o veículo diminui 

gradativamente a sua velocidade até eventualmente parar quando atingir o alvo; 

• Obstacle avoidance (evitar obstáculos): veículo se movimentará pelo ambiente 

evitando possíveis colisões com obstáculos; 

• Wander (vaguear): tipo de navegação randômica onde o veículo irá percorrer o 

ambiente como se estivesse “perambulando”; 

• Avoid Neighbors: permite que o agente não colida com outros agentes próximos a 

ele; 

• Leader following: comportamento de grupo que faz com que um conjunto de 

veículos siga um determinado líder, sem ultrapassá-lo. 

A figura 5.12 mostra um esquema de como seria realizado o movimento de seek 

descrito anteriormente. Observando a figura, pode-se verificar que, nesse caso, a entidade 

possui uma velocidade atual quase perpendicular ao trajeto que seria feito caso o seu vetor 

velocidade fosse o desejado pelo comportamento de seek. A função da camada de navegação 

é calcular uma força de steering, levando em consideração os vetores velocidade atual e 

                                                 
9 Animações para esses e outros steering behavior podem ser encontradas em www.red.com/cwr/steer/ 
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velocidade desejada, que permita a entidade executar o movimento desejado. O resultado do 

processamento será um vetor força cujo valor fará com que a entidade execute a trajetória 

descrita pela figura. 

Velocidade
Atual

Velocidade
Desejada (Seek)

Caminho para Seek

Alvo  

Figura 5.12 Diagrama para seek 

A obtenção de um comportamento realista pode não depender apenas da utilização 

individual desses comportamentos de navegação. Esses comportamentos podem ser 

combinados entre si de modo a gerarem comportamentos mais interessantes e similares com a 

sua contra-parte do mundo real. A combinação de steering behaviors pode ser alcançada de 

maneira bastante simples, bastando calcular a força individual de cada um dos 

comportamentos, e depois, somá-las para obter um único valor. Esse valor único será então 

enviado para a camada de locomoção. Pode-se, por exemplo, fazer com que um determinado 

veículo siga um líder ao mesmo tempo em que evita colisão com obstáculos e outras 

entidades.  

5.4.4 BIBLIOTECA OPENSTEER 
 

A utilização de steering behaviors como um módulo da infra-estrutura DANCE foi 

possível graças à utilização da biblioteca OpenSteer [43]. Esta biblioteca, implementada em 

C++, possui código aberto e é formada por uma série de componentes que auxiliam na 

concepção de personagens autônomos em jogos e outros tipos de simulações multi-agentes. 

Esses agentes podem representar personagens (humanos, animais, etc.), veículos (carros, 

aviões, etc.) ou qualquer outro tipo de agente móvel.  

OpenSteer provê um conjunto de steering behaviors definidos em termos de um 

agente móvel ou personagem autônomo. Por questões de flexibilidade, a integração das 

classes pertencentes à biblioteca pode ser feita via herança ou construção de camadas de 
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interface. No caso particular deste projeto, optamos por utilizar o mecanismo de herança. 

Desse modo, um dançarino é também um agente móvel como definido pela biblioteca. 

Na organização atual do OpenSteer, sua principal biblioteca de steering behaviors está 

contida na classe SteerLibraryMixin. Esta classe contém métodos correspondentes a 

uma grande variedade de steering behaviors e podem ser aplicados a uma classe que suporte o 

modelo de entidade descrito pela seção 5.4.2. Maiores detalhes sobre a estrutura da biblioteca 

podem ser encontrados em [43].  

5.5 PROJETO VIRTUAL DANCER E LINGUAGEM XMSL 
 

Paralelamente ao projeto de construção da infra-estrutura DANCE, também iniciamos 

um outro projeto chamado de Virtual Dancer [7] e [8], cujo objetivo principal era atender aos 

requisitos de construção de um repertório coreográfico e a especificação do mesmo por uma 

linguagem de representação formal citados na seção 3.3. Ao final deste projeto paralelo, 

conseguimos obter os resultados desejados, mas, por questões de tempo, não houve a 

possibilidade de integrá-lo à infra-estrutura DANCE. 

Em linhas gerais, o projeto Virtual Dancer propõe uma linguagem baseada em XML, 

capaz de descrever de maneira intuitiva, movimentos de dança que podem ser associados a 

avatares, bem como um aplicativo, desenvolvido em Java, capaz de interpretar essa 

linguagem e gerar como resultado um avatar em VRML (Virtual Reality Modeling Language) 

[4] capaz de dançar de maneira sincronizada com qualquer arquivo MIDI. 

A linguagem proposta por esse projeto, chamada de eXtensible Movements 

Synchronization Language (XMSL), é baseada no padrão XML (eXtensible Markup 

Language) [6] e tem como principal objetivo separar o processo de criação de animações 3D 

em dois módulos distintos, um estrutural e outro dinâmico.  

O módulo estrutural define a aparência do avatar, utilizando para isso um conjunto de 

tags especificas de XMSL responsáveis por subdividi-lo em partes (e.g. cabeça, braço 

esquerdo, perna direita, etc.). Esse módulo contém elementos e propriedades para a criação 

dos personagens no mundo virtual, sendo composto por três tags principais: doc, avatar e 

part. A tag doc é a raiz da linguagem, sendo útil para agrupar uma ou mais personalidades 

definidas através da tag avatar. A tag part define cada parte articulada do boneco, sendo seu 

conteúdo escrito em VRML.  

Os elementos definidos pelas tags avatar e part possuem uma propriedade 

denominada name, responsável por rotulá-los. Adicionalmente, as propriedades x, y e z de 
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avatar, definem sua posição inicial no cenário. A figura 5.13 contém um trecho de código 

referente a um módulo estrutural. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 <doc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

 xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.cin.ufpe.br/~dmc3/virtualdancer/xmsl.xsd"> 

 <avatar name="ball" x="0" y="0" z="0"> 

  <part name="body"> 

   Transform { translation 0 0 0  

              children [ Shape {  

        geometry Sphere { radius 1 }  

        appearance Appearance { material Material { diffuseColor 1 0 0 } } 

    }  ]  } 

  </part> 

  <part name="head">  

    Transform { translation 0 1.4 0 

              children [ Shape {  

        geometry Sphere { radius 0.6 } 

        appearance Appearance { material Material { diffuseColor 1 0 0 } } 

           }  ]  }  

  </part> . . .  

 </avatar> 

/doc> 

Figura 5.13 Parte de um arquivo estrutural definido em XMSL 

 

 O módulo comportamental, assim como o estrutural, é definido a partir de elementos e 

propriedades. Nesse módulo estão definidas as informações referentes aos movimentos e 

ações suportados pelo modelo proposto.  O código comportamental possui dois elementos 

principais: move e coreography. O primeiro elemento é responsável por definir as unidades 

mínimas de movimento e o segundo utiliza essas unidades para montar as coreografias do 

personagem 3D. A figura 5.14 apresenta um exemplo de arquivo comportamental  

 O elemento move é composto por um atributo name utilizado para rotular o 

movimento, e possui dois elementos filhos, Key e KeyValue, responsáveis por definir, 

respectivamente, as frações de tempo dos movimentos (variando de 0 a 1) e a posição que 

determinado objeto irá ocupar em cada um desses instantes. O significado desses dois campos 

é similar a dos campos Key e KeyValue do nó positionInterpolator de VRML [Guynup, 

2000]. Os valores para esses elementos são delimitados por abre e fecha colchetes ([ ]) e 

números reais separados por vírgulas (,). 
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 Como exemplo, as linhas de 5 a 8 da figura 5.14 especificam um movimento 

denominado upLeftHand fracionado em dois instantes, 0 e 1, onde no instante 0, o objeto a ser 

associado estará posicionado nas coordenadas x=0.6, y=-1.3 e z=0, e no instante 1, na posição 

x=0.6, y=-1.1 e z=0. Esse movimento poderia ter sido fracionado em uma maior quantidade 

de instantes (ex. [0 0.3 0.6 1] ), possibilitando o desenvolvimento de unidades de movimento 

muito mais complexas e precisas. Por questões de simplicidade, manteve-se apenas dois 

instantes no exemplo analisado. 

 O elemento coreography é composto pelo atributo type e por mais dois elementos 

filhos, partRef e moveRef. O atributo type define a forma de sincronização da coreografia com 

a música, que pode ser: de acordo com o ritmo da música (type = 0); ou de acordo com a 

batida de algum instrumento de percussão (type = 1). Os elementos partRef e moveRef 

associam à coreografia um determinado elemento part, que deve estar definido no modelo 

estrutural, e um ou mais elementos move do próprio modelo comportamental.  

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 <doc xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

 xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.cin.ufpe.br/~dmc3/virtualdancer/xmsl.xsd"> 

 <behavior> 

  <move name="upLeftHand">  

    <key>[0,1]</key>  

    <keyValue>[0.6 -1.3 0,0.6 -1.1 0] </keyValue>  

  </move> 

  . . . 

    < coreography type="0"> <partRef ref="leftHand"/>  

    <moveRef ref="upLeftHand"/>  

    <moveRef ref="downLeftHand"/>  

    <moveRef ref="upLeftHand"/>  

    <moveRef ref="downLeftHand"/>  

  </coreography>  

 </behavior> 

</doc> 

Figura 5.14 Parte de um arquivo comportamental definido em XMSL 

O projeto Virtual Dancer também engloba um aplicativo Java responsável por gerar o 

arquivo contendo o avatar dançarino propriamente dito. Para isso, o aplicativo deve receber 

como entrada o arquivo XMSL representando o avatar e o conjunto de movimentos e também 

o arquivo MIDI ao qual os movimentos do dançarino deverão ser sincronizados. O resultado 
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do processamento dos arquivos de entrada será um outro arquivo em VRML contendo um 

avatar capaz de dançar, de maneira sincronizada, com a música selecionada pelo usuário. 

O principal resultado obtido com o projeto paralelo Virtual Dancer foi o 

desenvolvimento de uma linguagem baseada em XML capaz de descrever, formalmente, um 

repertório de movimentos de dança e posteriormente associá-los a qualquer avatar 

desenvolvido.  

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste capítulo descrevemos a infra-estrutura DANCE, seus principais módulos, a 

funcionalidade de cada um deles, e como os mesmos foram implementados. No próximo 

capítulo, descreveremos uma aplicação construída com o objetivo de validar a infra-estrutura 

aqui proposta. Contudo, antes de continuarmos, vale a pena fazer algumas ressalvas 

importantes acerca do que foi apresentado neste capítulo: 

• Como dito na seção 5.2.1, muitas das funcionalidades implementadas na 

construção do framework FAMA foram baseadas nos recursos da plataforma 

JADE. Isso aconteceu, pois, assim como o framewrk FAMA, JADE também é 

baseado na arquitetura abstrata da FIPA, o que nos permitiu identificar maneiras 

eficientes de implementar alguns dos recursos exigidos pela arquitetura abstrata da 

FIPA. JADE é um dos frameworks mais utilizados hoje em dia para a construção 

de Sistemas Multi-Agentes e já é um produto bastante sólido, sendo, portanto, 

confiável; 

• Ao implementar o módulo de sincronização musical, tínhamos ao nosso dispor 

outras ferramentas além do DirectX, muitas delas, inclusive, de utilização mais 

simples, como a API Maximmum MIDI [41]. Contudo, optamos por utilizar a API 

DirectX devido, principalmente, a questões de eficiência. Como já dito 

anteriormente, essa API utiliza recursos nativos do sistema operacional Windows o 

que justifica a sua alta performance; 

• A principio, quando identificamos a necessidade de utilizar steering behavior para 

a o mecanismo de movimentação, cogitamos a possibilidade de implementar tudo 

“do zero”. No entanto, encontramos na literatura referências à biblioteca 

OpenSteer, que após um período de análise, mostrou-se eficiente e adequada. Não 

havia, portanto, a necessidade de “reinventar a roda”, uma vez que dispúnhamos 
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de uma API robusta e altamente adaptável ao nosso problema. Resolvemos, então, 

aproveitá-la, poupando esforços desnecessários; 

• O leitor pode se perguntar por que o projeto de especificação de uma linguagem 

não foi feito utilizando as mesmas tecnologias usadas para desenvolver a infra-

estrutura, o que facilitaria a sua integração. O fato é que, em C++, não 

dispúnhamos das mesmas facilidades oferecidas pela linguagem Java, e, como 

estávamos interessados em especificar uma linguagem, preferimos utilizar uma 

linguagem que nos permitisse concentrar a maior quantidade possível de esforços 

apenas na especificação da linguagem e não em aspectos técnicos. 
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De modo a testar as funcionalidades e a eficiência da infra-estrutura DANCE, bem 

como explorar a natureza multi-agente do problema (mencionada na seção 2.5) 

desenvolvemos uma aplicação chamada de Discotech, cujo principal objetivo é validar os 

módulos da infra-estrutura (FAMA, mecanismo de locomoção e o algoritmo de 

sincronização) a partir de uma aplicação constituída por agentes dançarinos. 

As funcionalidades da infra-estrutura seriam avaliadas positivamente se, ao final da 

fase de implementação, conseguíssemos construir um aplicativo onde agentes dançarinos 

fossem capazes de desempenhar as seguintes tarefas: 

1) Formar grupos para executar coreografias; 

2) Dançar de maneira sincronizada com a música, tanto individualmente quanto 

coletivamente; 

3) Executar movimentos que correspondessem aos passos de dança de uma 

coreografia; 

4) Coordenar seus movimentos com os de outros agentes no momento da execução 

de uma coreografia em grupo. 

Como já fora frisado diversas vezes nos capítulos anteriores, um requisito fundamental 

do projeto é a eficiência (ver seções 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3). Esse foi o principal motivo por termos 

escolhido a linguagem C++ em detrimento a, por exemplo, Java. A linguagem C++, além de 

possuir melhor desempenho que Java, ainda nos habilitaria a trabalhar diretamente com a API 

para a criação de aplicações multimídia para a plataforma Windows, DirectX [42] (Na seção 

5.3 foi mostrado um exemplo de utilização desta API).  

Mantendo a coerência, também utilizamos a API DirectX para desenvolver a aplicação  

Discotech. Contudo, trabalhar diretamente com DirectX é um processo não trivial, 

principalmente por se tratar de uma biblioteca de baixo nível que utiliza código nativo do 

sistema operacional Windows. Portanto, utilizamos uma camada de software intermediária 

entre a aplicação e a API DirectX. Essa camada foi o motor Forge16V [47], desenvolvido a 

partir do projeto de uma dissertação de mestrado do próprio Centro de Informática (CIn) da 

UFPE.  
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Optamos por desenvolver um protótipo que, além de servir como mecanismo de 

validação para a infra-estrutura proposta, também englobasse algumas das características 

comuns às possíveis direções de projeto identificadas na seção 2.4. Desse modo, poderíamos 

criar um ambiente de experimentações que nos permitisse implementar diversas 

possibilidades, e verificar, na prática, a sua viabilidade, ao invés de nos atermos apenas a 

idéias abstratas. Dessa maneira, o protótipo Discotech também pode ser utilizado como ponto 

de partida para a construção de aplicações mais complexas. 

A seção 6.1 deste capítulo fornece uma descrição geral do Discotech, apresentando o 

seu funcionamento e principais características, enquanto a seção 6.2 explica a estrutura das 

principais classes utilizadas; A seção 6.3 descreve os dois tipos de agentes dançarinos que 

compõem o sistema, os agentes líderes e os agentes seguidores. A seção 6.4 discute em 

detalhes o processo de formação de grupos utilizado, e sua necessidade; e por último, na seção 

6.5 é feita uma análise dos resultados obtidos com a implementação desse protótipo. 

6.1 DESCRIÇÃO GERAL DO PROTÓTIPO 
 

A idéia do protótipo é construir um ambiente que simule uma boate virtual composta 

por diversos dançarinos. No início da simulação os dançarinos percorrem o ambiente, 

dançando individualmente de maneira sincronizada com a música sendo tocada. Em um 

determinado momento, o usuário pode inserir na boate um tipo especial de agente dançarino, 

cujo objetivo é tentar formar um grupo para executar uma coreografia por ele proposta. Para 

tanto, este agente deve percorrer a boate “convidando” os demais dançarinos a participarem 

da sua coreografia. Uma vez formado o grupo, a coreografia é então executada.  

Baseado no exposto foram identificados os seguintes elementos chaves: 

• Ambiente de dança: local onde serão inseridos os agentes que irão compor uma 

instância particular da simulação. Uma vez inserido no ambiente de dança, os 

agentes poderão interagir entre si de acordo com os seus objetivos; 

• Agentes dançarinos líderes: agentes que, além de executarem coreografias, 

tentariam convencer os demais dançarinos a participarem de uma coreografia em 

grupo; 

• Agentes dançarinos seguidores: agentes cujo principal objetivo é executar 

coreografias, seja de modo individual ou em grupo, possuindo capacidades 

distintas uns dos outros; 
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Para podermos prosseguir, é importante descrever as principais suposições feitas com 

relação à participação dos agentes dançarinos em coreografias. São elas: 1) assim como no 

mundo real um mesmo dançarino não pode estar executando mais de uma coreografia 

simultaneamente, um agente também não poderá fazer parte de mais de um grupo em um 

mesmo instante de tempo. 2) De maneira similar, também assumimos que um mesmo grupo 

só pode executar uma única coreografia em um dado momento, ou seja, não se pode associar 

mais de uma coreografia a um mesmo grupo. 

As seções seguintes contêm uma descrição mais detalhada sobre os principais 

componentes do projeto, especificando, também, a maneira como eles se relacionam. 

6.2 ESTRUTURA DO APLICATIVO DISCOTECH 
 

Nesta seção serão descritas algumas das principais classes que compõem o Discotech. 

Como pode ser visto na figura 6.1, o protótipo utiliza classes especificadas pela infra-estrutura 

DANCE (Agent, Behavior, SyncTool, AbstractVehicle e 

SteerLibraryMixin), pelo motor Forge16V (GameState), assim como classes 

desenvolvidas especialmente para o protótipo (DancerAgent, LeaderDancer, 

FollowerDancer, LeaderBehavior, FollowerBehavior e DanceBehaviour). 

É claro que estas não são as únicas classes utilizadas pelo protótipo. Para dispor das 

funcionalidades providas pela infra-estrutura DANCE e pelo motor Forge16V, ainda é 

necessário utilizar várias outras classes auxiliares, como por exemplo, classes para envio e 

recebimento de mensagens (no caso do framework FAMA) e classes para controlar a 

execução do motor e desenhar os objetos na tela (no caso do Forge16V). Contudo, por 

questões de simplicidade, essas classes foram omitidas do diagrama da figura 6.1. 

O ambiente de dança, ou boate, é representado por um objeto da classe 

DanceEnvironment. Essa classe define métodos para iniciar a execução do protótipo, 

inserir agentes dançarinos e controlar variáveis de configuração do ambiente (maiores 

detalhes sobre estas variáveis serão vistos na seção 6.4.1). 
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Figura 6.1 Diagrama de classes para o protótipo Discotech 

Os agentes dançarinos são implementados como objetos pertencentes à classe 

LeaderDancer, no caso de agentes líderes, ou FollowerDancer, no caso de agentes 

seguidores (as diferenças entre esses dois tipos de agentes serão exploradas na seção 6.3). 

Ambas são especializações da classe abstrata DancerAgent. Essa classe possui todo o 

código comum aos agentes dançarinos, principalmente no que diz respeito à implementação 

dos métodos abstratos definidos pela classe AbstractVehicle, o que permite classificar 

um agente dançarino como uma entidade de locomoção definida na seção 5.4.2, habilitando, 

portanto, o uso de steering behaviours para a locomoção. 
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A classe DancerAgent também herda da classe Agent definida pelo framework 

FAMA (herança múltipla de C++). Assim, um agente dançarino tem acesso a todos os 

mecanismos de envio e recebimento de mensagens, adição e remoção de comportamentos, 

etc. 

A cada agente dançarino são adicionados dois comportamentos: um que permite a 

locomoção pelo ambiente e a execução de passos de dança, DanceBehavior, e outro que 

depende do tipo do agente, podendo ser um objeto da classe LeaderBehavior ou 

FollowerBehavior.  

O comportamento descrito pela classe DanceBehavior é baseado nas primitivas 

básicas de steering behaviors definidas pela classe SteerLibraryMixin. Os movimentos 

originados por esse comportamento podem ser aplicados diretamente ao agente dançarino, 

pois, como foi mostrado acima, o mesmo atende às necessidades exigidas pelo mecanismo de 

locomoção (ser uma especialização da classe AbstractVehicle).  

Os outros dois comportamentos (LeaderBehavior e FollowerBehavior) 

especificam o mecanismo de negociação necessário para a execução de coreografias em 

grupo. Esse processo será explicado em maiores detalhes na seção 6.4. 

6.3 DESCRIÇÃO DOS AGENTES DANÇARINOS 
 

O sistema é composto por um conjunto de n agentes dançarinos, { }nAAAN ,...,, 21=  

que podem ser líderes ou seguidores (maiores detalhes nas seções 6.3.1 e 6.3.2). Todos esses 

agentes são capazes de se comunicar, negociar e estabelecer acordos, funcionalidades estas 

que viabilizam a formação de um grupo coeso que trabalha na direção de um objetivo comum: 

executar coreografias em grupo.  

Em uma mesma instância da simulação pode existir um número qualquer de agentes. 

No entanto, por questões de desempenho e também com o intuito de não tornar a simulação 

visualmente confusa, esse valor foi pré-fixado em um número máximo de 50 (cinqüenta) 

dançarinos simultâneos. 

As entidades ativas do sistema são representadas pelos agentes dançarinos líderes e 

pelos agentes dançarinos seguidores. Os dois tipos de agentes são capazes de executar passos 

de dança. A diferença básica entre os agentes dançarinos e os agentes coreógrafos é que os 

últimos são os responsáveis por iniciar o processo de negociação para formação de grupos. 

Como será visto adiante, a formação de grupos é regida por um protocolo de negociação 



                                                                                                  Validação: Aplicativo Discotech 

- 79 - 

específico, e, uma vez formado um grupo que possua as capacidades necessárias, pode-se 

finalmente executar a tarefa proposta, nesse caso, uma coreografia. 

No presente protótipo, os agentes foram desenvolvidos como sendo formas 

geométricas simples, mais especificamente círculos, eliminando, assim, a necessidade de 

construir sprites
10 complexos para representá-los. A mesma simplificação foi feita para os 

passos de dança: ao invés de desenvolver vários sprites para os diferentes passos de dança, 

optamos apenas por fazer os agentes mudarem de cor de acordo com o resultado do algoritmo 

de processamento da música. Como será discutido na seção 6.5, essa simplificação não 

compromete o resultado final alcançado por esse projeto. 

6.3.1 AGENTES LÍDERES 
 

Os agentes líderes são agentes cuja função primordial é formar grupos para executar 

uma determinada coreografia. Seu papel é justamente anunciar a presença de uma tarefa 

(coreografia) e tentar encontrar agentes seguidores que sejam capazes, e que desejem, 

executar a coreografia oferecida.  

Uma coreografia pode ser vista como uma tarefa a ser executada, mas que, para tal, é 

necessário formar um grupo, pois um único agente não é capaz de executá-la sozinho. Desse 

modo, a execução da tarefa demanda a formação de uma coalizão entre agentes [59], [33] e 

[52]. Uma coalizão pode ser definida como um grupo de agentes que decidiram cooperar entre 

si, com o intuito de executar uma determinada tarefa em comum [52]. Uma vez formada a 

coalizão, a coreografia pode, então, ser executada. 

Baseado nas idéias apresentadas em [52], cada coreografia é composta por um vetor 

de capacidades { }c

n

c

c ccC ,...,1=  que descrevem a tarefa. No nosso caso, essas capacidades são 

as seguintes: número necessário de dançarinos, nível de dificuldade e duração em ciclos da 

coreografia. Como será mostrado na seção 6.4, estes são justamente os parâmetros levados 

em consideração para avaliar se um determinado agente dançarino pode ou não fazer parte da 

coalizão que executará uma determinada coreografia.  

                                                 
10 Recurso bastante utilizado em jogos eletrônicos, um sprite é um objeto gráfico bidimensional que se 

move pela tela sem deixar rastros. É composto por uma seqüência de imagens, usualmente retangulares, que 

definem a movimentação de um determinado elemento. 
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6.3.2 AGENTES SEGUIDORES 
 

Cada agente seguidor possui um vetor de capacidades { }a

n

aa

a cccC ,...,, 21=  [52]. Os 

elementos deste vetor são representados por um número real não-negativo e podem ser 

consumíveis ou não-consumíveis. Fazendo uma analogia com o mundo real, uma habilidade 

consumível seria o fôlego: quando uma pessoa está fazendo um exercício físico o seu fôlego 

diminui com o passar do tempo, ou seja, o fôlego de uma pessoa é consumido com o passar do 

tempo. Já um exemplo de habilidade não-consumível seria a inteligência de um indivíduo.  

Cada capacidade é uma propriedade intrínseca do agente seguidor que quantifica a sua 

habilidade de desempenhar uma determinada ação.  Para este protótipo, foram identificadas as 

seguintes capacidades: habilidade, entusiasmo, ambas não-consumíveis, e energia que é uma 

capacidade consumível. Todas essas capacidades foram adicionadas com o intuito de atender 

ao requisito de diferentes habilidades identificado na seção 3.3. 

Como veremos nas seções seguintes, essas capacidades desempenham um papel 

fundamental no processo de formação de grupos. Por hora, segue uma descrição do que cada 

uma dessas habilidades representa. 

A capacidade chamada de habilidade indica o nível de aptidão para dança que um 

determinado agente possui. Quanto maior o valor desse atributo, mais habilidoso o mesmo 

será, permitindo que ele possa participar de coreografias mais complexas. O entusiasmo é 

uma medida que indica quão “animado” o agente está em um determinado momento. O nível 

de entusiasmo determina a vontade que o agente possui para fazer parte de uma coreografia 

em grupo. Quanto mais entusiasmado o agente estiver, mais facilmente ele optará por entrar 

em um grupo. Essa capacidade funciona como o entusiasmo de um ser humano que esteja, por 

exemplo, em uma boate: caso o indivíduo esteja desanimado, provavelmente ficará em um 

local mais reservado, conversando ou dançando sozinho. No entanto, caso o mesmo esteja 

muito entusiasmado, sua vontade será de estar o mais próximo possível de algum grupo e, 

provavelmente, dançar de acordo com as pessoas que compõem esse grupo.  

Como dito anteriormente, essas duas habilidades são não-consumíveis, contudo seus 

valores não permanecem imutáveis ao longo da simulação. Eles poderão aumentar ou 

diminuir de acordo com o grupo que o agente possa, eventualmente, fazer parte. A 

modificação dos valores funciona da seguinte maneira: caso o agente entre em um grupo onde 

todos são bastante habilidosos, sua habilidade tenderá a crescer um pouco, uma vez, que, 

teoricamente, o agente terá que se esforçar mais para acompanhar seus companheiros, 
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passando, portanto, por uma espécie de treinamento. No entanto, caso o agente entre em um 

grupo onde a maioria dos outros agentes não seja habilidosa, sua habilidade tenderá a 

diminuir um pouco, uma vez que ele não se sentirá motivado a se superar no que diz respeito 

a suas habilidades de dança. Raciocínio análogo pode ser utilizado para o caso do entusiasmo, 

caso o agente faça parte de um grupo onde a maioria dos agentes esteja “desanimada”, seu 

entusiasmo decrescerá um pouco, mas caso ele entre em um grupo onde a maioria esteja 

“animada”, seu entusiasmo tenderá a crescer. Vale a pena salientar que o agente não possui 

meios para descobrir se sua habilidade e/ou entusiasmo irão aumentar ou diminuir após entrar 

em um grupo, uma vez que não é possível saber os valores das capacidades dos demais 

agentes que compõem o grupo de antemão. Esses valores apenas serão conhecidos no 

momento em que o agente concordar em participar do grupo, portanto, é um risco que o 

mesmo deverá correr. 

A última capacidade que caracteriza um agente seguidor é a sua energia que, 

diferentemente das capacidades anteriores, é uma capacidade consumível. Um ponto da 

energia será consumido a cada ciclo da simulação enquanto o agente estiver fazendo parte de 

uma coreografia em grupo. Assim sendo, um agente seguidor só poderá fazer parte de uma 

coreografia caso possua energia suficiente para permanecer durante todo o tempo necessário. 

Para recuperar a sua energia um agente seguidor deverá permanecer fora de uma coreografia, 

o que faz com que um ponto de energia seja recuperado a cada ciclo. 

Ao longo da simulação, os agentes seguidores receberão propostas para entrar em um 

determinado grupo e executar coreografias. Contudo, nem todas as propostas serão 

interessantes, portanto, o agente dançarino deve possuir algum mecanismo que o permita 

julgar a qualidade de uma proposta, e decidir se deve, ou não, participar de um grupo.  

Com isso em mente, desenvolvemos os agentes seguidores como sendo agentes 

baseados em utilidade [48], ou seja, agentes racionais que seguem o Princípio da 

Maximização da Utilidade [48]. Esse princípio afirma que, sendo racionais, os agentes devem 

sempre tentar maximizar a sua função de utilidade.  

Uma função de utilidade é uma equação matemática que associa um número real a 

cada estado do mundo. Esse número real descreve o grau de contentamento, ou “felicidade”, 

por se estar nesse estado [48]. Na seção 6.4.1 serão mostradas as funções de utilidade 

utilizadas pelos agentes seguidores e como elas são avaliadas durante o processo de formação 

de grupos. 
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6.4 COMPARTILHANDO TAREFAS PARA EXECUÇÃO DE UMA 

COREOGRAFIA 
 

O mecanismo utilizado para o compartilhamento de tarefas e formação de grupos 

utilizado neste projeto foi baseado no protocolo Contract-Net [55]. O Contract-Net (CNET) é 

um protocolo de alto-nível para alcançar uma cooperação eficiente entre solucionadores de 

problemas capazes de se comunicar [56] e [54]. Talvez devido à sua simplicidade, o Contract-

Net tornou-se o protocolo mais implementado e estudado no campo de resolução distribuída 

de problemas [REF]. 

Como o próprio nome sugere, esse protocolo utiliza como base a metáfora de 

contratos. Em linhas gerais, seu funcionamento é o seguinte: uma entidade reconhece a 

existência de uma tarefa e faz o anúncio da mesma para as demais entidades do sistema, 

passando a agir como gerenciador da tarefa. As demais entidades recebem o anúncio da tarefa 

e, sendo capaz de executá-la, oferecem seus serviços para a entidade gerenciadora. O 

gerenciador da tarefa então escolherá aquelas entidades mais capacitadas para executar a 

tarefa e as informa através de uma mensagem de concessão, estabelecendo assim, o contrato.  

No nosso caso particular, o protocolo para compartilhamento de tarefa, que neste caso 

é uma coreografia, funciona da seguinte maneira: o agente líder reconhece a existência de 

uma coreografia e faz o anúncio de sua existência para os agentes seguidores localizados 

próximos a ele. Quando os agentes seguidores recebem o anúncio, verificam se são capazes 

de executá-la, e, em caso afirmativo, se realmente desejam executá-la. Por último, comunicam 

sua decisão para o agente líder que emitiu a proposta. Esse ciclo continua até que seja 

formado um grupo contendo o número necessário de agentes capazes de executar a 

coreografia. 

A figura 6.2 mostra um diagrama de atividades representando o processo de formação 

de grupo e execução de coreografias utilizado pelos agentes líderes. A explicação detalhada 

sobre esta atividade será realizada na seção seguinte. 
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Figura 6.2 Diagrama de atividades para formação de grupos. 

6.4.1 PROCESSO PARA FORMAÇÃO DE GRUPOS 
 

O processo para formação de grupos tem início quando um agente líder é inserido no 

sistema. O agente líder deve percorrer o ambiente de dança fazendo propostas para os agentes 

seguidores, de modo a tentar convencê-los a participar do grupo. De tempos em tempos o 

agente líder identifica se existe algum agente dançarino localizado próximo a ele 

(determinado por um raio máximo de visão pré-definido). Caso haja, o mesmo fará uma 

proposta para esse(s) agente(s), e aguardará uma resposta. 

O usuário pode parametrizar o ambiente de dança de modo a privilegiar a formação de 

coreografias ou a execução de passos individuais de dança através de dois parâmetros: 
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alone_reward e group_reward (estas são as variáveis de configuração do ambiente 

mencionados na seção 6.2). O primeiro parâmetro define de quanto será a recompensa que o 

agente seguidor receberá a cada ciclo que permanecer sozinho na simulação, enquanto o 

segundo parâmetro é utilizado para computar o valor da recompensa total que os agentes 

líderes oferecem aos agentes seguidores no momento da efetivação de uma proposta. 

A proposta feita pelo agente líder é enviada através de uma mensagem com a 

performativa PROPOSE e é composta pelos seguintes campos: emissor, receptores e 

conteúdo (especificados pelo padrão FIPA_ACL [18]). A figura 6.3 mostra um exemplo de 

mensagem contendo uma proposta11, cujo conteúdo é escrito em FOL (descrita na seção 

5.2.6). 

Quando o agente líder envia uma proposta, sua intenção é a seguinte: “Bom, aqui está 

a minha proposta e, caso você a aceite, a sua recompensa será de x pontos!”. Uma vez enviada 

a proposta, o agente líder aguardará que todos os agentes dançarinos receptores da mensagem 

enviem suas respectivas respostas, sejam elas positivas ou negativas.  

 

 

  :performative  PROPOSE 

  :sender    leader1 

  :receiver   dancer1, dancer2, dancer3, dancer4,    

       dancer5, dancer6 

  :content 

    :text   Come dance with me! 

    :cycles  30 

    :difficulty 10 

   :reward  30 

 

Figura 6.3 Exemplo de mensagem PROPOSE. 

A recompensa oferecida (reward) pode ser vista como um “incentivo monetário” para 

que o dançarino decida participar de um grupo. Seu valor é calculado com base em dois 

parâmetros, a dificuldade da coreografia sendo oferecida pelo agente coreógrafo, e no fator 

                                                 
11 É importante ressaltar que o campo text não é entendido pelo agente. Ele é utilizado apenas pelo 

projetista para depurar a troca de mensagem entre os agentes. O processo de tomada de decisão é baseado apenas 

na performativa da mensagem e nos demais campos definidos pela linguagem FOL. 



                                                                                                  Validação: Aplicativo Discotech 

- 85 - 

group_reward, apresentado anteriormente. A equação 6.1 mostra como o valor da 

recompensa é calculado. 

difficultyycoreographrewardgroupreward _*_=  

Equação 6.1 Cálculo do parâmetro reward. 

Quando um agente seguidor recebe uma proposta, a primeira verificação feita é se 

possui energia suficiente para executar a coreografia sendo proposta. Um agente seguidor terá 

energia suficiente para participar de uma coreografia caso o valor da capacidade energia seja 

maior ou igual à duração em ciclos da coreografia, uma vez que um ponto de energia é 

consumido a cada ciclo. Caso o agente não possua energia suficiente, uma mensagem com a 

performativa REJECT_PROPOSAL será enviada para o agente coreógrafo informando que o 

agente dançarino não possui energia suficiente para entrar no grupo. Um exemplo dessa 

mensagem pode ser visto na figura 6.4 abaixo. 

 

 

  :performative  REJECT_PROPOSAL 

  :sender   dancer1 

  :receiver   leader1 

  :content 

   :text  Sorry! Not enough energy! 

 

Figura 6.4 Mensagem REJECT_PROPOSAL informando energia insuficiente. 

 

No entanto, caso o agente seguidor possua energia suficiente para participar da 

coreografia, o próximo passo será analisar a proposta e determinar se irá aceitá-la, juntando-se 

ao grupo, ou se deverá rejeitá-la e permanecer sozinho. Sendo racional, o agente sempre 

optará pela opção que o deixe mais “feliz”, ou seja, aquela que maximize a sua utilidade [48]. 

Portanto, será calculada a utilidade para o caso do agente entrar no grupo, e a utilidade caso o 

agente decida permanecer sozinho. Esse processo de decisão é baseado nas equações 6.2 e 6.3 

mostradas abaixo.  

 

factoralonecyclesnumrewardaloneneutilityAlo _*)_*_(=  

Equação 6.2 Utilidade de permanecer sozinho. 
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factorgrouprewardoffereduputilityGro _*_=  

Equação 6.3 Utilidade de entrar em um grupo. 

O cálculo da utilidade de cada um dos estados é bastante intuitivo. O agente seguidor 

determinará se a recompensa total que iria receber caso permanecesse sozinho é maior do que 

a recompensa oferecida pelo agente líder. Caso esse teste se verifique, o agente optará por 

permanecer sozinho. Para obter essa informação, basta multiplicar a recompensa que o agente 

receberia a cada ciclo, caso permanecesse sozinho (especificado pelo valor da variável 

alone_reward), pelo tempo total da coreografia (especificado pela variável num_cycles).  

Observado as equações 6.2 e 6.3, pode-se ver que ainda existem dois fatores 

multiplicativos que devem ser levados em consideração no cálculo das utilidades: 

alone_factor e group_factor. Esses dois fatores são parâmetros extras, adicionados de modo 

que as capacidades habilidade e entusiasmo dos agentes seguidores também tenham um papel 

decisivo no processo de decisão. Ajustes nos valores desses fatores terão influência direta na 

coreografia. As equações 6.4 e 6.5 descrevem como o valor desses fatores é determinado. 

 

enthusiasmagentabilityagentfactoralone _/__ =  

Equação 6.4 Cálculo de alone_factor. 

 

abilityagententhusiasmagentfactorgroup _/__ =  

Equação 6.5 Cálculo de group_factor. 

Da maneira que as equações acima foram definidas, quanto mais entusiasmado um 

determinado agente estiver em um dado momento, menor será a sua vontade de permanecer 

sozinho, uma vez que agent_enthusiasm é diretamente proporcional ao group_factor e 

inversamente proporcional ao alone_factor. Raciocínio análogo pode ser utilizado para o caso 

da habilidade, quanto mais habilidoso for o agente, maior será a sua vontade de permanecer 

sozinho. 

Para melhor esclarecer as equações utilizadas, a seguir tem-se um exemplo de uma 

situação de interação entre um agente líder e um agente seguidor: supondo a existência de um 

agente líder leader1 cuja coreografia a ser oferecida possui dificuldade 10 e duração de 30 

ciclos, e que o usuário modificou os valores dos parâmetros alone_reward e 
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group_reward ambos para 50 pontos. Então, de acordo com a equação 6.1, a recompensa 

a ser oferecida aos agentes dançarinos será de: 150030*50 ==reward . 

Assume-se também a existência de um agente seguidor dancer1, possuindo um 

nível de entusiasmo igual a 10 e um nível de habilidade igual a 5. Quando esse agente 

receber a proposta de Leader1 irá determinar a utilidade para o estado onde permaneceria 

sozinho e a utilidade para o estado onde participaria do grupo. De acordo com as equações 6.2 

e 6.3, esses valores são, respectivamente: 

factoralonefactoralonealoneutility _*1500_*30*50_ ==  e 

factorgroupfactorgroupgrouputility _*500_*10*50_ ==  

Se os fatores alone_factor e group_factor não fossem considerados, o 

agente dançarino optaria por permanecer sozinho, uma vez que a utilidade utility_alone 

é maior do que utility_group. Contudo, com base nos valores desses parâmetros para o 

agente em questão, obteríamos os seguintes resultados: 750)10/5(*1500_ ==aloneutility  e 

1000)5/10(*500_ ==grouputility . Desse modo o agente seguidor dancer1, decidiria 

participar do grupo devido aos valores que o mesmo possui para as capacidades entusiasmo e 

habilidade.  No caso, onde, por exemplo, os valores para esses dois parâmetros fossem 

invertidos, o agente dançarino optaria por permanecer sozinho.  

Isso demonstra que a inclusão dos fatores alone_reward e group_reward gera 

uma diversidade ainda maior de situações de formação de grupo, já que os valores dessas 

habilidades são modificados de acordo com as características dos grupos que os agentes 

dançarinos venham, eventualmente, a fazer parte. 

Após a conclusão do processo de análise da proposta explicado anteriormente, o 

agente seguidor deverá comunicar a sua decisão ao agente líder emissor da proposta. Para o 

caso onde a proposta será aceita, o agente seguidor enviará uma mensagem 

ACCEPT_PROPOSAL informando que deseja entrar no grupo, caso contrário, enviará uma 

mensagem REJECT_PROPOSAL, informando que não irá participar do grupo, pois isso não 

o deixaria mais “feliz”. As figuras 6.5 e 6.6 demonstram exemplos de mensagem dos tipos 

acima citados. 

 

 



                                                                                                  Validação: Aplicativo Discotech 

- 88 - 

 

  :performative  ACCEPT_PROPOSAL 

  :sender    dancer2 

  :receiver   leader1 

  :content 

   :text  I will dance with you! 

 

Figura 6.5 Mensagem ACCEPT_PROPOSAL informando desejo de participar do grupo. 

 

 

  :performative  REJECT_PROPOSAL 

  :sender    dancer3 

  :receiver   leader1 

  :content 

   :text  Reward too low! 

 

Figura 6.6 Mensagem REJECT_PROPOSAL rejeitando a proposta. 

É importante ressaltar que, o fato de o agente dançarino ter aceitado a proposta feita 

por um agente líder e enviado uma mensagem com a performativa ACCEPT_PROPOSAL, 

não é suficiente para garantir sua participação no grupo. Sua participação deverá ser 

confirmada pelo agente líder que coordena a coreografia desejada. Essa confirmação faz-se 

necessária, pois pode acontecer o caso onde o agente líder já tenha obtido o número 

necessário de dançarinos para executar a coreografia no momento que receber uma mensagem 

ACCEPT_PROPOSAL proveniente de algum agente seguidor.  

O cenário acima descrito é possível, pois o agente líder envia a proposta para todos os 

agentes seguidores próximos a ele, independentemente de quantos dançarinos ainda sejam 

necessários, ou seja, o número de receptores da proposta pode ser maior que o número de 

dançarinos necessários. Assim sendo, um agente seguidor apenas fará parte de um grupo 

quando receber uma mensagem com a performativa INFORM, confirmando a sua aceitação 

no grupo.  

Para a situação onde o agente líder já tenha formado o grupo, será enviado como 

resposta uma mensagem REFUSE, significando que o grupo já está completo e que, embora 

tenha recebido uma proposta, o agente seguidor não poderá mais fazer parte do grupo. 

Exemplos dessas duas mensagens podem ser vistas nas figuras 6.7 e 6.8. 
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  :performative  INFORM 

  :sender    leader1 

  :receiver   dancer2 

  :content 

    :text   You dance with me! Wait! 

   :colorGroup blue 

 

Figura 6.7 Mensagem INFORM reservando agente. 

 

 

  :performative  REFUSE 

  :sender    leader1 

  :receiver   dancer4 

  :content 

   :text  Sorry! I am not available anymore! 

 

Figura 6.8 Mensagem REFUSE “descartando” agente. 

Uma vez aceito no grupo o agente dançarino permanecerá em um estado de 

“reservado para o grupo” e mudará a sua cor para aquela indicada na mensagem INFORM 

recebida, de modo a indicar que o mesmo faz parte do grupo. Enquanto estiver nesse estado, o 

agente seguidor ignorará toda e qualquer nova proposta que possa eventualmente receber de 

outros coreógrafos, mas continuará dançando sozinho. 

O agente líder continuará a sua busca por agentes seguidores até que consiga formar 

um grupo. Quando conseguir formá-lo, o líder informará a todos que é chegado o momento de 

iniciar a execução da coreografia enviando uma mensagem INFORM (figura 6.9) contendo a 

posição inicial que cada um dos dançarinos deve assumir.  

A partir do momento que todos os agentes seguidores tenham assumido suas 

respectivas posições iniciais, o agente líder passará a coordenar a ação de cada um dos 

agentes. A coordenação é alcançada graças ao envio de mensagens individuais para cada 

seguidor, informado a posição que o mesmo deve assumir em um determinado instante. Esse 

tipo de mensagem (mostrada na figura 6.10) é então processada pelos seguidores, resultando 

na execução de um determinado passo de dança.  
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  :performative  INFORM 

  :sender    leader1 

  :receiver   dancer1 

  :content 

    :text  Here is your position! 

   :pos  (340,500) 

 

Figura 6.9 Mensagem INFORM contendo a posição inicial do agente. 

 

  

  :performative  INFORM 

  :sender    coreographer1 

  :receiver   dancer1 

  :content 

    :text  coreography-step 

   :nextPos (380,500) 

 

Figura 6.10 Mensagem de coordenação. 

O processo de coordenação continua até que a coreografia se encerre, ou seja, quando 

for alcançado o número total de ciclos especificados para a coreografia. Nesse momento o 

agente líder enviará uma mensagem informando o fim da coreografia para todos os agentes 

seguidores (figura 6.11), fazendo com que o grupo seja desfeito e os agentes dançarinos 

voltem a assumir o seu padrão de cor original, indicando que os mesmos não estão mais 

fazendo parte de um grupo. 

 

 

  :performative  INFORM 

  :sender    coreographer1 

  :receiver   dancer1, dancer5, dancer6 

  :content 

   :text  coreography-done 

 

Figura 6.11 Mensagem para desfazer grupo. 
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6.5 DISCUSSÃO: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Nesta seção faremos uma breve avaliação dos resultados obtidos com a construção do 

protótipo multi-agente Discotech, tanto no que diz respeito às características e recursos do 

próprio aplicativo, quanto às conclusões que o mesmo nos permitiu adquirir acerca da infra-

estrutura DANCE. 

6.5.1 INFRA-ESTRUTURA DANCE 
 

Recapitulando o que foi dito no início deste capítulo, o protótipo Discotech foi, desde 

o início, concebido como um mecanismo a partir do qual seria possível testar e validar as 

funcionalidades providas pela infra-estrutura DANCE, especialmente no que diz respeito à 

natureza multi-agente da aplicação.  

Para tanto, a partir dos recursos disponibilizados pelo framework FAMA para 

construção de Sistemas Multi-Agentes, foram desenvolvidos agentes dançarinos, mecanismos 

de negociação para formação de coalizões e coordenação. Adicionalmente, esses agentes 

deveriam ser capazes de executar movimentos sincronizados com a música sendo tocada, o 

que permitiria avaliar os dois módulos restantes da infra-estrutura DANCE (sincronismo 

musical e movimentação). 

Os resultados obtidos ao final da implementação do protótipo mostraram-se 

satisfatórios, pois conseguimos criar uma aplicação multi-agente capaz e atender bem as 

principais características almejadas (execução de coreografias, individuais e coletivas, 

sincronizadas com uma determinada música de maneira coordenada) utilizando os recursos 

disponibilizados pelo o framework FAMA. 

Com relação ao algoritmo de sincronização implementado, o mesmo mostrou-se 

bastante adequado para a tarefa de dança. A detecção de eventos de batida e compasso em 

uma música permite que os agentes dançarinos executem passos de dança com um nível de 

sincronismo satisfatório, pois, normalmente, músicas em geral são fortemente caracterizadas 

por esses dois tipos de eventos. Um exemplo disto é quando um grupo de pessoas tenta 

acompanhar uma música qualquer com palmas ou batidas de pé. Tipicamente, esses 

movimentos estão sincronizados com os eventos de batida que se destacam na música.  

A mesma avaliação positiva pode ser estendida para o mecanismo de movimentação 

baseado em steering behaviors. Utilizando essa técnica de movimentação, padrão em diversos 

outros aplicativos, como por exemplo, jogos eletrônicos, conseguimos fazer com que os 
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agentes dançarinos se locomovessem ao longo do ambiente e executassem movimentos de 

dança de maneira suave, eficiente e com um nível de realismo satisfatório para os padrões 

almejados. 

6.5.2 APLICATIVO DISCOTECH 
 

O Discotech também foi desenvolvido de modo que o mesmo pudesse ser utilizado 

como ponto de partida para o desenvolvimento de qualquer uma das possibilidades 

enumeradas no início desta dissertação (ver seção 2.4). Com este protótipo, conseguimos 

desenvolver uma solução simples e flexível para a tarefa de execução de alguns passos de 

dança e a formação de coreografias em grupo por entidades autônomas. 

A flexibilidade do protótipo é especialmente ressaltada pelo fato de um desenvolvedor 

ser capaz de alterar, substituir ou estender qualquer um dos diferentes mecanismos utilizados 

pela parte multi-agente do aplicativo. Pode-se, por exemplo, implementar um outro algoritmo 

para formação de grupos, ou para coordenação da coreografia, da mesma maneira que se pode 

também adicionar outros tipos de agentes ou alterar as capacidades dos agentes pré-existentes. 

Outro ponto que merece uma discussão mais detalhada é a solução utilizada para a 

representação gráfica dos agentes dançarinos e dos passos de dança individuais: círculos que 

mudam de cor de acordo com a música e a coreografia executada. Essa solução não prejudica, 

de forma alguma, a aplicabilidade do protótipo Discotech, nem tão pouco da infra-estrutura 

construída. Tanto o motor Forge16V quanto as imagens utilizadas podem ser substituídas, a 

qualquer momento, por uma solução mais complexa, como por exemplo, modelos em três 

dimensões. A construção de um ambiente visualmente mais complexo e rico demandaria 

esforços apenas na substituição da estrutura gráfica atual. A infra-estrutura básica já está 

construída. 

Além do mais, o objetivo principal da construção do presente protótipo não era 

construir algo visualmente complexo, como por exemplo, avatares humanos, dotados de 

membros que se movimentam de acordo com a música. Essa tarefa está completamente fora 

do escopo inicial desta pesquisa devido, principalmente, à sua complexidade, sendo mais 

aplicável a pesquisas referentes às áreas de computação gráfica, design ou realidade virtual. 
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7777 CCCCONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃOONCLUSÃO    
 

Trabalhar com uma idéia original tem suas vantagens e desvantagens. Como 

vantagens podemos citar a liberdade para explorar um universo ainda pouco conhecido, e 

explorado, sem estar preso a nenhum viés pré-estabelecido, assumindo, portanto, uma postura 

de pioneirismo. Por outro lado, esta mesma liberdade tem um preço alto. É muito fácil se 

perder no meio de tantas possibilidades e na falta de referências. Afinal, do mesmo modo que 

a falta de opções pode ser frustrante, o excesso também é. Agregue a tudo isso o desejo de 

construir um software capaz de entreter, com ambições de evoluir a um estágio tal que possa 

ser considerado arte, e o resultado será uma verdadeira confusão. Embora um pouco 

assustador, foi mais ou menos nesse cenário que embarcamos quando iniciamos este projeto.  

O universo da dança é bastante complexo. Existem muitas variáveis a serem levadas 

em consideração, muito subjetivismo envolvido. Mesmo assim, unir dança e computação, 

duas áreas tão distintas é um trabalho possível. Como foi mostrado no início desta dissertação, 

existem várias aplicações que comprovam a congruência entre essas áreas, gerando 

aplicativos que têm o potencial de fornecer uma experiência única de entretenimento, seja de 

maneira direta (aplicativos que trazem a dança para o computador), ou que, pelo menos, 

possibilitam enriquecê-la (aplicativos que trazem o computador para a dança).  

O que pretendíamos com este trabalho era explorar ainda mais as possibilidades que 

poderiam surgir a partir da junção da dança com a informática. Portanto, motivados por esses 

ideais, e cientes dos desafios, resolvemos embarcar nesta jornada.  

7.1 RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

O ponto crucial que permitiu a concepção deste projeto foi a decisão em centrar 

esforços naquilo que era comum a todas as diferentes vertentes por nós imaginadas durante a 

fase de concepção da idéia. Deste ponto em diante, foi possível identificar elementos chaves 

que viabilizaram o andamento do projeto e a concepção da infra-estrutura DANCE. 

Como já mencionado ao longo desta dissertação, centramos esforços principalmente 

no aspecto de desenvolver uma infra-estrutura que permitisse a criação de entidades 

autônomas capazes de dançar. Privilegiamos, portanto, os estudos relacionados à aplicação da 

Inteligência Artificial Distribuída, mais especificamente, Sistemas Multi-Agentes.  Esse fato é 
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justificável por dois motivos básicos: primeiro, dentre as diversas formas com que à 

Informática pode se juntar à dança, esse aspecto de inteligência é, sem dúvida, o menos 

explorado pelas aplicações e pesquisas já existentes; segundo, essa é a área da Informática que 

mais dominávamos, então, nada mais óbvio do que tentar aplicar nossos conhecimentos a 

solução do problema de execução de coreografias por agentes autônomos. 

Ao final do trabalho, podemos afirmar que os resultados obtidos foram satisfatórios. 

Todos os módulos que compõem a infra-estrutura DANCE atingiram seus objetivos 

individuais, como foi comprovado pelo protótipo DiscoTech desenvolvido. Em suma, nossos 

objetivos foram alcançados. 

O framework FAMA mostrou-se uma ferramenta útil na construção dos nossos 

agentes dançarinos, indo, inclusive, além da idéia original de construir agentes específicos 

para este projeto. O framework é geral o suficiente para permitir a criação de agentes 

inteligentes em C++ para aplicações de diversas naturezas, disponibilizando para o projetista 

classes gerais para a definição de novos tipos de agentes, e ainda uma plataforma de execução 

responsável por lidar com questões de baixo nível, como controle do ciclo de execução e 

mecanismos de troca de mensagens. 

O mesmo principio de generalidade pode ser estendido para o algoritmo de 

sincronização musical desenvolvido. Este pode ser reutilizado (bastando apenas poucos 

esforços de adaptação) por aplicações que necessitem de um sincronismo musical baseados 

em eventos de batida e marcação, possibilitando, assim, a criação de animações que possam, 

em tempo real, se sincronizar com arquivos no formato MIDI.  

Já a opção por utilizar técnicas de steering behaviors para construir o modelo de 

locomoção dos agentes e, conseqüentemente, execução de coreografias, se mostrou uma 

escolha bastante correta. Esse mecanismo nos forneceu a flexibilidade e a performance 

desejada para criar agentes capazes de se locomoverem de maneira próxima ao natural, e com 

um baixo custo. Além do mais, essa é uma técnica consolidada para a construção de 

personagens autônomos, fato que nos proporcionou um grande suporte de literaturas 

relacionadas. 

7.2 TRABALHOS FUTUROS 
 

Embora os nossos principais objetivos tenham sido alcançados, é claro que ainda 

existe muito espaço para trabalhos futuros e possíveis melhorias. Talvez a primeira tarefa que 

poderia ser feita seria incorporar a linguagem XMSL à infra-estrutura. Isso permitiria 
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construir, efetivamente, um repertório complexo de passos de dança facilmente re-

aproveitável, especificado sob uma linguagem formal baseada em XML. Essa nova 

funcionalidade tornaria a infra-estrutura DANCE ainda mais diversificada, pois, permitiria 

que diversas pessoas pudessem especificar seus próprios movimentos de dança em um 

formato padrão e eventualmente compartilhá-los entre si. 

Com relação ao framework FAMA, trabalhos futuros poderiam se concentrar em três 

frentes: construção de uma plataforma distribuída, permitindo que agentes possam estar 

distribuídos em diversas máquinas distintas interconectadas por meio de uma rede; criar 

ferramentas gráficas que auxiliem no processo de depuração do sistema construído, como as 

existentes na plataforma JADE [29] e [5]; e, por último, permitir a utilização de linguagens 

internas padrões no meio acadêmico, dentre as quais podemos citar FIPA-SL. 

Contribuições por parte de outros ramos da informática também seriam bem vindas. 

Pessoas ligadas com a Computação Musical poderiam aperfeiçoar o algoritmo de 

sincronização musical, permitindo, por exemplo, que sejam identificados eventos especiais de 

apenas alguns instrumentos, ou ainda, modificá-lo por completo para permitir a utilização de 

outros tipos de arquivos sonoros, como WAV e MP3. Já a área de Computação Gráfica 

poderia se ater ao problema de criação de agentes dançarinos em três dimensões, compostos 

por articulações e movimentos complexos.  

Todos esses trabalhos futuros permitiriam a evolução deste projeto ao patamar 

daquelas idéias identificadas na seção 2.4 desta dissertação, além de muitas outras. O limite 

seria ditado apenas pela imaginação das pessoas envolvidas com o projeto. 
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AAAAPÊNDICE PÊNDICE PÊNDICE PÊNDICE A:A:A:A:    UUUUTILIZANDO TILIZANDO TILIZANDO TILIZANDO OOOO    

FFFFRAMEWORK RAMEWORK RAMEWORK RAMEWORK FAMAFAMAFAMAFAMA    
 

Nesse anexo serão descritos os passos necessários para a construção de uma aplicação 

multi-agente utilizando o framework FAMA. A seção I especifica como criar novos agentes 

particulares a uma aplicação; Na seção II será mostrado como criar e associar novos 

comportamentos aos agentes, elucidando também a maneira como os mesmos são executados; 

A seção III explica o que são, e como utilizar os serviços de páginas brancas e páginas 

amarelas; A seção IV mostra como é feita troca de mensagens pelos agentes do FAMA, 

descrevendo as principais classes que devem ser utilizadas para esse fim; Na seção V será 

mostrado um exemplo de aplicação de compra e venda de livros, explicando os 

comportamentos necessários para desenvolver os agentes; E por último, a seção IV mostra 

como registrar os agentes criados e como iniciar a execução de uma aplicação multi-agente. 

I. CRIANDO AGENTES 
 

A classe Agent é a classe básica para a criação de um agente no framework FAMA. 

Para criar seus próprios agentes o usuário deverá especializá-la preocupando-se 

principalmente em implementar o método setup() que é responsável por fazer a 

configuração inicial do agente. Esse método é geralmente utilizado para alocar recursos, 

adicionar um comportamento inicial e anunciar os serviços que o agente provê, caso haja 

algum. Embora não seja obrigatório, deve-se adicionar pelo menos um comportamento inicial 

de modo a construir um agente funcional.  

Todo o agente é identificado através de um objeto da classe AID. Os objetos do tipo 

AID contêm os seguintes campos, name, ID e status. O campo name especifica o nome do 

agente, ID é um identificador único atribuído ao agente pelo serviço de páginas brancas 

(maiores detalhes na seção III) e o status indica o estado atual do agente que pode ser, ativo, 

bloqueado, suspenso ou esperando. Para que um agente possa acessar o objeto AID associado 

a ele, basta utilizar o método getAID() da classe Agent. 
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Nas figuras A.1 e A.2 abaixo, podemos visualizar, dentre outras coisa, o método 

setup() definido para os agentes pertencentes as duas classes chamadas de BuyerAgent 

e ServerAgent, respectivamente. O método setup() da classe BuyerAgent apenas 

adiciona o um comportamento chamado RequestPerformer ao agente através do método 

addBehavior(). Já o método setup() da classe ServerAgent adiciona dois 

comportamentos ao agente, OfferRequestServer e PurchaseOrderServer, além 

de registrar o serviço provido pelo agente junto ao serviço de páginas amarelas do framework. 

Maiores detalhes sobre criação de comportamentos e registro de serviços serão vistos nas 

seções seguintes. 

A classe Agent também define um método chamado takeDown(). Ao contrário do 

método setup(), esse método é executado imediatamente antes do agente deixar a 

aplicação, sendo, por tanto, utilizado para realizar alguma operação de limpeza do agente, 

liberar recursos ou qualquer outra operação que deva ser executada antes do agente encerrar a 

sua execução, e além do mais, sua implementação não é obrigatória. A classe BuyerAgent 

mostrada na figura A.1, define o método takeDown() fazendo com que uma mensagem 

seja impressa informando que o agente saiu do sistema. 

 

 

 BuyerAgent::BuyerAgent(string ln) : Agent(ln) { 

  // Construtor apenas invoca o construtor da classe Agent passando  

  // como parâmetro o nome do agente 

 } 

 

 void BuyerAgent::setup() { 

  // Criação do comportamento RequestPerformer 

  RequestPerformer *request = new RequestPerformer(this); 

  // Adição do comportamento criado a lista de comportamento do 

  // agente 

  this->addBehavior(request); 

 } 

  

 void BuyerAgent::takeDown() { 

  cout<<endl<<this->getAID()->getName()<<" saiu do sistema!"<<endl; 

 } 

Figura A. 1 Trecho da classe BuyerAgent 
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 ServerAgent::ServerAgent(string ln, int price, string title) 

         : Agent(ln) { 

  // Construtor recebe como parâmetro o nome e o preço do livro a 

  // ser vendido e também invoca o construtor da super classe 

  // passando como parâmetro o nome do agente 

  this->price = price; 

  this->bookTitle = title; 

 } 

 

 void ServerAgent::setup() { 

  // Cria e adiciona ao agente comportamento OfferRequestServer 

  OfferRequestServer *offer = new OfferRequestServer(this,  

               price, bookTitle); 

  this->addBehavior(offer); 

   

  // Cria e adiciona ao agente comportamento PurchaseOrderServer 

  PurchaseOrderServer *purchase = new PurchaseOrderServer(this); 

  this->addBehavior(purchase);  

   

  // Cria um descritor para o serviço de venda de livros e o 

  // cadastra junto ao serviço de páginas amarelas do sistema 

  Container *cont = Container::getTheContainer(); 

  ServiceDescription *sd = new ServiceDescription(); 

  sd->setAID(this->getAID()); 

  sd->setName("Seller"); 

  sd->setType("book-selling"); 

  cont->addService(sd); 

 } 

 

 Figura A. 2 Trecho da classe ServerAgent 

II. CRIANDO COMPORTAMENTOS 
 

Comportamentos representam as ações que os agentes deverão desempenhar ao longo 

de sua existência. Um desenvolvedor que deseje implementar uma tarefa específica a ser 

desempenhada por um agente deve definir uma ou mais subclasses da classe Behavior, 

instanciá-las e adicionar esses objetos à lista de comportamentos do agente.  
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A adição de um comportamento a um agente é bastante simples, como demonstrado 

nos métodos setup() das figuras A.1 e A.2, basta utilizar o método addBehavior() da 

classe Agent. É importante salientar que um comportamento pode ser adicionado sempre que 

necessário e não apenas no método setup() de Agent. 

Normalmente, um comportamento precisa acessar algum método ou propriedade 

pertencente ao agente ao qual está associado de modo a poder realizar a sua tarefa. Assim 

sendo, objetos do tipo Behavior possuem a propriedade myAgent que identifica o agente 

ao qual o comportamento está atualmente associado. O valor dessa propriedade pode ser 

especificado via construtor, como pode ser visto nas figuras A.1 e A.2, ou através do método 

setAgent(). 

Cada classe estendendo Behavior deve, obrigatoriamente, implementar o método 

action() que define as operações a serem executadas quando o comportamento está em 

execução, e também o método done() que retorna true quando o comportamento for 

concluído, indicando que o mesmo pode ser removido da lista de comportamentos ativos 

mantida pelo agente.  

Através da implementação do método done() pode-se criar, de maneira bastante, 

simples dois casos particulares de comportamentos: comportamentos cíclicos e 

comportamentos de execução única. Comportamentos cíclicos são aqueles que não concluem 

nunca, ou seja, permanecem prontos para a execução enquanto o agente ao qual estejam 

associados esteja ativo. Comportamentos desse tipo são obtidos fazendo com que o método 

done() sempre retorne false. Analogamente, comportamentos de execução única são 

aqueles cujo método action() é executado uma única vez, e são obtidos fazendo com que 

o método done() retorne sempre true. 

A figura A.3 abaixo demonstra o código correspondente a um comportamento 

genérico chamado BasicBehavior. Esse comportamento é composto por três passos, 

sendo cada um deles executado individualmente a cada vez que o comportamento for 

executado e de acordo com a variável step, declarada como um membro da classe e 

inicializada com 0. De acordo com o método done(), esse comportamento continuará em 

execução até que a variável step receba o valor 3. 
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 void BasicBehavior::action() { 

  switch (step) { 

  case 0: 

   // Executa passo 1 

   step++; 

   break; 

  case 1: 

   // Executa passo 2 

   step++; 

   break; 

  } 

 } 

 

 bool BasicBehavior::done() { 

  return step == 2; 

 } 

 

Figura A. 3 Descrição do comportamento BasicBehavior 

III. UTILIZANDO OS SERVIÇOS DE PÁGINAS BRANCAS E PÁGINAS 

AMARELAS 
 

O framework FAMA disponibiliza dois serviços especiais cujos objetivos principais 

são a localização de agentes por nome e localização de agentes por serviços. Esses serviços 

são, respectivamente, páginas brancas e páginas amarelas e estão ambos acessíveis para o 

projetista a partir de métodos da classe Container. 

O serviço de páginas brancas armazena todos os agentes presentes no sistema em um 

determinado momento. Um agente só pode acessar os recursos do framework após ter 

realizado o seu registro junto ao serviço de páginas brancas. Como já explicado na seção I, é 

através do processo de registro que o agente recebe o seu identificador único do sistema, 

representado por um objeto do tipo AID. Uma vez de posse do seu AID, o agente passa para o 

status de ativo e dá início a seu ciclo de execução.  

Para registrar um agente, basta invocar o método registerAgent(Agent *a) da 

classe Container que recebe como parâmetro o agente a ser registrado. De maneira similar, 



                                                                             Apêndice A: Utilizando o Framework FAMA 

- 101 - 

para desregistrar um agente basta invocar o método deregisterAgent(Agent *a), 

também da classe Container. 

Caso um agente deseje disponibilizar um serviço para os demais agentes do sistema 

ele deve primeiro registrar esse serviço junto ao serviço de páginas amarelas. Apenas após 

esse registro é que o serviço poderá ser localizado pelos outros agentes. Para registrar um 

serviço o agente deve primeiro criar uma descrição do mesmo, que nada mais é do que um 

objeto da classe ServiceDescription cujos principais campos são o nome do serviço, o 

tipo e o AID do agente que o está oferecendo. Uma vez criado o descritor do serviço o agente 

poderá registrá-lo invocando o método addService(ServiceDescription *sd). 

Caso o agente não deseje mais oferecer um determinado serviço, ele pode removê-lo através 

do método deleteService(ServiceDescription *sd). A figura A.4 abaixo 

demonstra um exemplo de como criar um descritor de um serviço e como registrá-lo. 

 

 

 // Cria um descritor para o serviço chamado “Seller” e do  

 // tipo “book-selling” 

 ServiceDescription *sd = new ServiceDescription(); 

  

 // this é o apontador para o agente que está oferecendo o serviço 

 sd->setAID(this->getAID()); 

 sd->setName("Seller"); 

 sd->setType("book-selling"); 

 

 // Obtém um apontador para o Container e adiciona o serviço criado 

 Container *cont = Container::getTheContainer(); 

 cont->addService(sd); 

 

Figura A. 4 Criando e registrando um descritor de serviço 

Como será visto na seção seguinte, caso um agente deseje se comunicar com outro ele 

deve primeiro obter primeiro o AID do agente com o qual ele deseja se comunicar. O 

processo de obtenção do AID de um agente pode ser feito basicamente de três maneiras: 

1) Realizar uma busca pelo nome do agente junto ao serviço de páginas 

brancas utilizando o método searchAgent(string name) da classe 

Container, que retorna o AID do agente com o nome especificado pelo 

parâmetro name, caso haja algum, ou NULL em caso contrário; 
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2) Realizar uma busca pelo ID do agente junto ao serviço de páginas brancas 

utilizando o método searchAgent(int id) da classe Container , 

que retorna o AID do agente com o ID especificado pelo parâmetro ID, 

caso haja algum, ou NULL em caso contrário; 

3) Buscar junto ao serviço de páginas amarelas os AIDs dos agentes que 

ofereçam um determinado serviço, utilizando o método 

searchService(ServiceDescription *sd) da classe 

Container, que retorna um vetor de AID contendo os AIDs de todos os 

agentes que forneçam o serviço especificado pelo parâmetro sd. 

 

Exemplos de como obter o AID de agentes serão vistos detalhadamente na próxima 

seção. 

IV. ENVIANDO E RECEBENDO MENSAGENS 
 

Agentes podem enviar e receber mensagens. Quando um agente desejar enviar uma 

mensagem para outro, deve criar uma mensagem como instância da classe ACLMessage e 

depois enviá-la através do método send() da classe Agent. A entrega da mensagem 

propriamente dita ficará a cargo do framework que se encarregará de encaminhá-la para cada 

um dos agentes definidos como receptores. 

Cada agente possui uma caixa de entrada onde são colocadas as mensagens 

endereçadas para o mesmo. A partir dessa caixa de entrada o agente poderá recuperar e, 

conseqüentemente, processar as mensagens de seu interesse.  

 Mensagens trocadas pelos agentes do framework estão de acordo com o formato 

FIPA-ACL [18], e contêm os seguintes campos: 

• Sender: emissor da mensagem; 

• Receivers: lista de receptores; 

• Performative: performativa da mensagem indicando a intenção da mensagem 

enviada pelo emissor; 

• Content: conteúdo da mensagem propriamente dita; 

• Language: sintaxe usada para expressar o conteúdo da mensagem; 

• Ontology: ontologia associada ao conteúdo da mensagem; 
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• Parâmetros para controle da conversação: conversation-id, reply-with, in-

reply-to, reply-by. 

 

Como dito na seção anterior, os AIDs dos receptores de uma mensagem podem ser 

adquiridos basicamente de duas maneiras: através de uma busca por nome ou id nas páginas 

brancas ou através de uma busca por serviços nas paginas amarelas. Os métodos 

searchAgent() e searchService() da classe Container desempenham, 

respectivamente, essas funções. A figura A.5 demonstra a criação e o envio de uma 

mensagem onde o(s) AID(s) do(s) receptor(es) foram obtidos via uma busca nas páginas 

amarelas, enquanto a figura A.6 representa o mesmo exemplo mas com uma busca pelo nome 

do agente nas páginas brancas. 

 

 

 ACLMessage *cfp = new ACLMessage(CFP); 

 Container *c = Container::getTheContainer(); 

   

 ServiceDescription *sd = new ServiceDescription(); 

 sd->setType("book-selling"); 

  

 Vector_AID receivers = c->searchService(sd); 

 for (it = receivers.begin(); it != receivers.end(); it++) 

  cfp->addReceiver(*it); 

 

 cfp->setSender(myAgent->getAID()); 

 cfp->setContent("AIMA"); 

 cfp->setConversationID("book-trade"); 

  

 myAgent->send(cfp); 

 

Figura A. 5 Exemplo 1 de envio de mensagem. 
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 ACLMessage *cfp = new ACLMessage(CFP); 

 Container *c = Container::getTheContainer(); 

   

 ServiceDescription *sd = new ServiceDescription(); 

 sd->setType("book-selling"); 

 

 AID* receiver = c->searchAgent(“Seller A”); 

 

 cfp->addReceiver(receiver); 

 cfp->setSender(myAgent->getAID()); 

 cfp->setContent("AIMA"); 

 cfp->setConversationID("book-trade"); 

 

 myAgent->send(cfp); 

 

Figura A. 6 Exemplo 2 de envio de mensagem. 

Uma vez enviada uma mensagem, o framework a insere automaticamente na caixa de 

mensagem privada do(s) agente(s) receptor(es). Um agente pode retirar mensagens da sua 

caixa de mensagens através do método receive(). Esse método possui duas versões: uma 

que não recebe nenhum parâmetro e retorna a primeira mensagem da caixa de mensagem, 

removendo-a, ou NULL caso a caixa de mensagem esteja vazia; e uma outra que recebe como 

parâmetro um objeto do tipo MessageTemplate especificando qual tipo de mensagem que 

o agente deseja extrair de sua caixa de mensagem. Esse método retornará a primeira 

mensagem (se existir) que corresponda ao template especificado.  

A classe MessageTemplate possui uma série de métodos para criar templates de 

acordo com vários campos de uma mensagem, como por exemplo, performativa, conteúdo, 

etc. As figuras A.7 e A.8 demonstram exemplos de como receber mensagens usando os 

métodos descritos acima. 

 

 

 ACLMessage *msg = myAgent->receive(); 

 if (msg != NULL) { 

  ... 

 } 

 

Figura A. 7 Exemplo de recebimento de mensagem sem template. 
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 MessageTemplate mt =  

 MessageTemplate::matchPerformative(ACCEPT_PROPOSAL); 

 

 ACLMessage *msg = myAgent->receive(mt); 

 

 if (msg != NULL) { 

  ... 

 } 

 

Figura A. 8 Exemplo de recebimento de mensagem com template. 

 De modo a evitar processamento desnecessário é sempre interessante bloquear um 

comportamento que esteja esperando por um determinado tipo de mensagem através do 

método block(). Sempre que possível deve-se usar o padrão de código da Figura A.9, dessa 

maneira o comportamento permanecerá bloqueado enquanto uma nova mensagem não chega 

em sua caixa de mensagem. No momento em que uma nova mensagem é colocada na caixa de 

mensagem de um agente, todos os seus comportamentos bloqueados são reiniciados. 

 

 

 mt = MessageTemplate::matchPerformative(REFUSE); 

 reply = myAgent->receive(mt); 

    

 if (reply != NULL)  

  ... 

 else 

this->block(); 

 

Figura A. 9 Exemplo de código para recebimento de mensagem com block(). 

V. EXEMPLO DE COMPRA/VENDA DE LIVROS 
 

Com o objetivo de esclarecer o uso dos recursos do FAMA, demonstraremos nessa 

seção a construção dos comportamentos para agentes de uma aplicação de compra e venda de 

livros. O cenário é bastante trivial: um agente comprador (BuyerAgent) deseja comprar um 

determinado livro, para tanto deverá contatar todos os agentes vendedores (ServerAgent) 
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presentes no sistema informando o livro que deseja obter e, após receber todas as propostas, 

escolher aquela que for mais interessante, nesse caso, a de menor valor. 

As classes referentes aos agentes BuyerAgent e ServerAgent já foram 

mostradas nas figuras A.1 e A.2 da seção I. O foco desta seção está nas classes referentes aos 

comportamentos desses agentes, RequestPerformer, OfferRequestServer e 

PurchaseOrderServer. 

Iniciaremos pela descrição do comportamento RequestPerformer. Esse 

comportamento se assemelha ao comportamento BasicBehavior mostrado na figura A.3 

da seção II, pois o mesmo também é subdividido em etapas bem definidas executas de 

maneira seqüencial. Por questões de legibilidade, o método action() desse comportamento 

será mostrado em quatro figuras distintas, uma para cada etapa, porém todas essas etapas 

estão agrupas dentro de uma mesma estrutura switch, sendo selecionadas a partir do valor 

da variável step. 

A figura A.10 mostra o passo 1 do comportamento RequestPerformer associado 

aos agentes compradores. Nesse primeiro passo o agente comprador solicitará ao 

Container uma busca no serviço de páginas amarelas por agentes que forneçam o serviço 

de tipo “book-selling”. Depois de recebida a lista de AIDs de agentes que fornecem esse 

serviço e, caso a mesma não seja vazia, será criada uma mensagem CFP contendo como 

receptores da mensagem todos os agentes que forneçam o serviço em questão. 
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 ACLMessage *cfp = new ACLMessage(CFP); 

 Container *c = Container::getTheContainer(); 

   

 ServiceDescription *sd = new ServiceDescription(); 

 sd->setType("book-selling"); 

 Vector_AID receivers = c->searchService(sd); 

 sellerAgentsCnt = receivers.size(); 

  

 if (sellerAgentsCnt > 0) { 

  Vector_AID::iterator it; 

  for (it = receivers.begin(); it != receivers.end(); it++) 

   cfp->addReceiver(*it); 

 

  cfp->setSender(myAgent->getAID()); 

  cfp->setContent("AIMA"); 

  cfp->setConversationID("book-trade"); 

  myAgent->send(cfp); 

  step = 1; 

 } else { 

  step = 4; 

 } 

 

Figura A. 10 Primeiro passo do comportamento RequestPerformer 

No próximo passo (figura A.11), o agente levará em consideração apenas as 

mensagens recebidas que contenham ou propostas dos agentes vendedores, ou uma mensagem 

de recusa (agente vendedor não possui o livro desejado), qualquer outra mensagem será 

ignorada, mas continuará disponível para ser analisada posteriormente. Essa funcionalidade é 

conseguida através da especificação de um MessageTemplate que deverá ser passado 

como parâmetro para o método receive(). Caso não exista uma mensagem na fila de 

mensagem com as performativas especificadas pelos objetos do tipo MesageTemplate, o 

comportamento é bloqueado de modo a evitar processamento desnecessário. Ele voltará a ser 

executado assim que uma nova mensagem for recebida. 
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 MessageTemplate mt=MessageTemplate::matchPerformative(PROPOSE); 

 ACLMessage *reply = myAgent->receive(mt); 

 

 if (reply != NULL) { 

  stringstream str_number; 

  str_number << reply->getContent(); 

  int price; 

  str_number >> price; 

 

  if (bestSeller == NULL || price < bestPrice) { 

   bestPrice = price; 

   bestSeller = reply->getSender(); 

  } 

   

  repliesCnt++; 

  if (repliesCnt >= sellerAgentsCnt)  

   step = 2; 

 } else { 

  mt = MessageTemplate::matchPerformative(REFUSE); 

  reply = myAgent->receive(mt); 

    

  if (reply != NULL)  

   repliesCnt++; 

  else 

   block(); 

 } 

 

Figura A. 11 Segundo Passo do comportamento RequestPerformer 

A cada mensagem PROPOSE recebida o agente verificará se essa é a melhor proposta 

recebida ou não. Em caso afirmativo, o AID do agente vendedor será armazenado. Quando o 

agente comprador tiver recebido a resposta de todos os agentes vendedores (PROPOSE ou 

REFUSE), o agente passará para o próximo passo. 

Os passos seguintes são bastante simples. O passo 3 é responsável pelo envio da 

mensagem para o agente vendedor escolhido informando que sua proposta foi aceita.  Já o 

passo 4 espera apenas pela resposta do agente vendedor informando que a transação foi 

concluída com sucesso o que faz com que o agente comprador mude seu status para 

deleted. 
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 ACLMessage *order = new ACLMessage(ACCEPT_PROPOSAL); 

 

 order->setSender(myAgent->getAID()); 

 order->addReceiver(bestSeller); 

 order->setContent("AIMA"); 

 order->setConversationID("book-trade"); 

 

 myAgent->send(order); 

 step = 3; 

 

Figura A. 12 Terceiro passo do comportamento RequestPerformer 

 

 

 MessageTemplate mt=MessageTemplate::matchPerformative(INFORM); 

 ACLMessage *reply = myAgent->receive(mt); 

  

 if (reply != NULL) { 

  cout << "AIMA successfully purchased!" << endl; 

  cout << "Price: " << bestPrice << endl; 

  myAgent->doDelete(); 

  step = 4; 

 } else  

 block(); 

 

Figura A. 13 Quarto passo do comportamento RequestPerformer 

Como pode ser visto na figura A.14 abaixo, o método done() pertencente ao 

comportamento RequestPerformer especifica que o comportamento será concluído 

quando um dos seguintes casos aconteça: agente chegou no passo 2 e não recebeu nenhuma 

proposta dos agentes vendedores, ou então o agente concluiu toda a operação e chegou até o 

passo 4. 
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 bool RequestPerformer::done() { 

  return ((step == 2 && bestSeller == NULL) || step == 4); 

 } 

 

Figura A. 14 Método done() do comportamento RequestPerformer 

Os agentes compradores possuem dois comportamentos associados: 

OfferRequestServer e PurchaseOrderServer. O primeiro é responsável pelo 

recebimento e tratamento de mensagens CFP enviadas por agentes compradores e o segundo 

por enviar uma mensagem final para o agente comprador informando que a transação foi 

concluída com sucesso. 

Quando o comportamento OfferRequestServer recebe uma mensagem do tipo 

CFP, ele verificará se possui o livro sendo solicitado. Em caso afirmativo, será enviada uma 

mensagem para o emissor da mensagem CFP, contendo a sua proposta. Caso contrário, ou 

seja, caso o agente vendedor não possua o livro, ele enviará uma mensagem recusando o 

pedido do agente comprador. 

 

 

 void PurchaseOrderServer::action() { 

  MessageTemplate mt =  

  MessageTemplate::matchPerformative(ACCEPT_PROPOSAL); 

  

  ACLMessage *msg = myAgent->receive(mt); 

  if (msg != NULL) { 

   ACLMessage *reply; 

 

   reply = new ACLMessage(INFORM); 

   reply->setSender(myAgent->getAID()); 

   reply->addReceiver(msg->getSender()); 

   reply->setContent("transaction-completed"); 

 

   myAgent->send(reply); 

  } 

 } 

 

Figura A. 15 Método action() do comportamento PurchaseOrderServer 
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 void OfferRequestServer::action() { 

  MessageTemplate mt = MessageTemplate::matchPerformative(CFP); 

  ACLMessage *msg = myAgent->receive(mt); 

 

  if (msg != NULL) { 

   string title = msg->getContent(); 

   ACLMessage *reply; 

 

   if (title == name) { 

    reply = new ACLMessage(PROPOSE); 

    reply->setSender(myAgent->getAID()); 

    reply->addReceiver(msg->getSender()); 

  

    stringstream sstr_price; 

    sstr_price << price; 

    string price; 

    sstr_price >> price; 

    reply->setContent(price); 

   } 

   else { 

    reply = new ACLMessage(REFUSE); 

    reply->setSender(myAgent->getAID()); 

    reply->addReceiver(msg->getSender()); 

    reply->setContent("not-available"); 

   } 

   myAgent->send(reply); 

  }  

 } 

Figura A. 16 Método action() do comportamento OfferRequestServer 

 Diferentemente do comportamento do agente comprador, os dois comportamentos 

dos agentes vendedores são cíclicos, ou seja, seu método done() nunca retorna true, o que 

faz com que esses comportamentos permaneçam execução enquanto o agente vendedor ao 

qual ele esteja associado permaneça em execução. 
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 bool PurchaseOrderServer::done() { 

  return false; 

 } 

 

Figura A. 17 Método done() de OfferRequestServer e PurchaseOrderServer 

VI. INICIANDO A EXECUÇÃO: A CLASSE CONTAINER 
 

A classe Container tem como principal objetivo fornecer um espaço lógico onde os 

agentes estarão presentes. Essa classe implementa o padrão de projeto Singleton [23], de 

modo que apenas uma única instância pode existir em um dado momento.  

Essa classe também provê maneiras de interagir com os serviços oferecidos pelas 

páginas brancas e amarelas do sistema, permitindo registrar/desregistrar agentes e/ou serviços, 

e também buscar agentes e/ou serviços. 

 Para poder iniciar a aplicação propriamente dita, é necessário que o método main() 

da aplicação obtenha a instância da classe Container, crie os agentes e os registre no 

páginas brancas através do método registerAgent(). Por último, deve-se fazer com que 

o Container inicie a execução da aplicação através do método start(). A Figura A.18 

demonstra um exemplo de obtenção do Container e inicio de execução. 

 

 

 int main() { 

  Container *mainContainer = Container::getTheContainer(); 

  ServerAgent *s1 = new ServerAgent("Seller A", 100, "AIMA"); 

  ServerAgent *s2 = new ServerAgent("Seller B", 95, "AIMA"); 

  ServerAgent *s3 = new ServerAgent("Seller C", 90, "OS"); 

  BuyerAgent *b1 = new BuyerAgent("Buyer A"); 

   

  mainContainer->registerAgent(s1); 

  mainContainer->registerAgent(s2); 

  mainContainer->registerAgent(s3); 

  mainContainer->registerAgent(b1); 

  mainContainer->start(); 

 } 

Figura A. 18 Exemplo de método main()
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