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Abstract. This work is related to two areas: Multi-Agent Systems and Geo-
computing. Its main objective is to provide a free platform to the creation and
execution of Multi-Agent Systems based simulations. The spatial modeling of
simulations’ entities is realized using data from the Geocomputing area, more
specifically vectorial data from a Geographic Database. This platform was de-
veloped using only free softwares.

Resumo. Este trabalho situa-se nas áreas de Sistemas Multiagentes e Geopro-
cessamento. Seu foco principal é fornecer uma plataforma livre para a criação
e execução de simulações baseadas em Sistemas Multiagentes. A modelagem
espacial das entidades existentes nas simulações é realizada fazendo uso de
dados da área de Geoprocessamento, mais especificamente de dados vetoriais
provenientes de um Banco de Dados Geográfico. Esta plataforma foi totalmente
desenvolvida fazendo uso de ferramentas livres.

1. Introdução e Contextualização
Estudos sobre as relações entre o homem e o meio ambiente estão cada vez mais pre-
sentes na comunidade cientı́fica. A computação tem contribuı́do fornecendo ferramentas
de simulação para a análise destas relações.

De modo geral, uma simulação pode ser descrita como um tipo particular de mod-
elagem. Desenvolver um modelo é uma conhecida forma de entender aspectos do mundo
real. Neste contexto, um modelo é uma simplificação – menor, menos detalhado, menos
complexo – de uma estrutura ou sistema [Gilbert and Troitzsch 1999].

As simulações permitem, principalmente, a compreensão de sistemas complexos,
nos quais métodos puramente matemáticos não são aplicados com sucesso. Sendo as-
sim, freqüentemente têm sido utilizados modelos baseados em Sistemas Multiagentes
(SMAs) para a criação destas simulações. Segundo [Maes 1995], agentes autônomos são
sistemas computacionais que habitam um ambiente complexo e dinâmico, percebem e at-
uam autonomamente neste ambiente, e, fazendo isto, realizam um conjunto de objetivos
ou tarefas para os quais foram projetados. Nos SMAs, dois ou mais agentes interagem ou
trabalham em conjunto objetivando realizar determinados objetivos.
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Por outro lado, cabe salientar que, antigamente o armazenamento de informações
geográficas era realizado utilizando documentos e mapas em papel, dificultando a
realização de análises complexas. A evolução na área da computação permitiu o ar-
mazenamento e a representação computacional de tais informações, abrindo espaço para
o aparecimento do Geoprocessamento.

Nesta área, o estudo de fenômenos envolvendo o conceito de espaço desen-
cadeou, nas últimas décadas, o desenvolvimento de sistemas computacionais especı́ficos
para modelagem e análise do espaço geográfico: os Sistemas de Informação Geográfica
(SIGs). Um SIG nada mais é do que um sistema de informação que torna possı́vel a
captura, modelagem, manipulação, recuperação, análise e apresentação de dados referen-
ciados geograficamente [Worboys 1995]. Em um SIG, o componente de armazenamento
é comumente denominado Banco de Dados Geográfico (BDG).

1.1. Motivações e Objetivos

Dentre as principais motivações para o desenvolvimento deste trabalho destacam-se:

• segundo [Okuyama 2003], na área de SMAs, a modelagem e a representação do
ambiente em que os agentes estão situados e através do qual irão interagir é um
aspecto extremamente importante, no entanto pouco explorado;

• historicamente, o Geoprocessamento enfatizou a representação de fenômenos es-
paciais de forma estática, pois, nesta área, a principal abstração utilizada é o mapa.
No entanto, diversos fenômenos espaciais são dinâmicos e as representações
estáticas não os capturam de forma adequada. Deste modo, abstrações capazes
de representar adequadamente fenômenos espaço-temporais dinâmicos ainda são
necessárias nesta área [Pedrosa and Câmara 2004];

• há algum tempo, na maioria das vezes Autômatos Celulares (ACs) eram uti-
lizados na representação do espaço, em modelos de simulação. No entanto, a
fundamentação teórica dos ACs não possibilitava que os autômatos das células se
deslocassem, apenas as informações trocadas entre eles é que se movimentavam.
Já utilizando uma abordagem baseada em agentes, é possı́vel que as informações
e os próprios autômatos (neste caso, os agentes) se movimentem;

• reforçando a necessidade de ferramentas para modelar o espaço e os fenômenos
dinâmicos atuantes sobre este, [Santos 1996] descreve o espaço como indivisı́vel
dos seres humanos que o habitam e que o modificam a todo momento.

Baseado nestas motivações, o objetivo principal deste trabalho é fornecer uma fer-
ramenta computacional livre, baseada nos conceitos de SMAs, para a criação e realização
de simulações na área de Geoprocessamento. Pretende-se analisar e explorar as vantagens
de integrar as áreas de SMAs e Geoprocessamento no contexto da criação de modelos e
da realização de simulações, focando na representação espacial tanto do ambiente como
das entidades que modificam este ambiente.

A idéia é agregar funcionalidades a plataforma proposta, de modo que se obtenha
um alto nı́vel de abstração. Através de uma interface de programação (do inglês, “Ap-
plication Program Interface”) e de um ambiente de execução para as simulações, permi-
tir que o usuário final se preocupe apenas com as regras de negócio, desenvolvendo os
agentes para tal fim. Neste contexto, um BDG fornece dados espaciais precisos sobre a
forma e a localização das entidades das simulações.



2. Trabalhos Correlatos
Uma análise das principais plataformas de simulação baseadas em agentes permite a
identificação de certas caracterı́sticas importantes:

• dificilmente as plataformas fornecem funcionalidades mais abstratas para a
criação de comportamentos de movimentação para as entidades;

• a conexão dinâmica com um BDG permite um melhor aproveitamento dos dados
geográficos, facilitando assim a realização de consultas espaciais complexas;

• estruturas que facilitem a criação dos modelos são necessárias para que usuários
de outras áreas não necessitem de profundos conhecimentos em programação;

• não basta que as plataformas possibilitem a modelagem contı́nua do ambiente
e que as entidades possuam atributos geográficos. É necessário desenvolver
percepções e comportamentos que considerem tais caracterı́sticas;

• é necessário que funcionalidades para a comunicação entre as entidades sejam
disponibilizadas nas plataformas de simulação;

• a utilização de um escalonador de passos discretos no tempo facilita a análise das
simulações, permitindo a verificação de informações a cada instante de tempo.

Desta forma, se faz necessário o desenvolvimento de uma plataforma que reúna as
caracterı́sticas positivas e que consiga suprir as necessidades identificadas nesta análise.

3. Principais Caracterı́sticas da Plataforma Proposta
Nesta plataforma, existem dois tipos básicos de entidade: agentes (entidades que podem
se deslocar) e objetos (entidades que não podem se deslocar). Tais entidades são es-
pecializadas de acordo com sua forma geométrica: agente ponto, agente linha, agente
polı́gono, objeto ponto, objeto linha e objeto polı́gono. Existe um tipo especial de enti-
dade que não possui forma, utilizado para coletar informações das simulações. As formas
de representação (ponto, linha e polı́gono) das entidades estão diretamente relacionadas
com as utilizadas nos BDGs para representar vetorialmente os objetos do mundo real.

No momento da criação das entidades, são definidos a forma, os atributos e o
comportamento de cada uma. Ao serem inseridas na simulação as entidades recebem uma
localização e mais alguns atributos opcionais. A percepção é definida quando as entidades
já estão inseridas na simulação. Neste contexto, a localização e alguns atributos são dados
provenientes do BDG. A forma, o comportamento, a percepção e outros atributos são
definidos pelo usuário, como ilustrado na Figura 1. Assim, as entidades de uma simulação
representam dinamicamente os dados estáticos do BDG.
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Figura 1. Composição de uma entidade.

O escalonamento é baseado em passos discretos, devido as facilidades apresen-
tadas anteriormente, e pode ocorrer de dois modos: ordenado e aleatório.



O comportamento das entidades não é especificado a priori, objetivando propor-
cionar uma maior liberdade aos usuários. Este comportamento é definido utilizando-se a
sintaxe da linguagem Python, tão simples que é quase considerada um pseudo-código. A
simplicidade da linguagem Python facilita muito na criação (programação) do comporta-
mento das entidades, já que é uma linguagem de altı́ssimo nı́vel (VHLL - Very High Level
Language). Portanto, desenvolver o comportamento das entidades em Python geralmente
é mais simples que em outras linguagens de programação.

Entidades reais se movimentam no espaço e assim conseguem explorar determi-
nados locais do ambiente e ter acesso a caracterı́sticas inerentes a determinadas regiões.
Logo, uma entidade pode realizar ações diferentes em locais diferentes. Desta forma,
pela necessidade de se obter uma maior conformidade com a realidade, esta plataforma
fornece comportamentos de movimentação de alto nı́vel de abstração.

A integração com o BDG ocorre de forma dinâmica. Neste caso, o acesso aos
dados geográficos é feito em tempo de execução (durante uma simulação) e uma vasta
gama de operadores e funcionalidades do BDG pode ser utilizada pelas entidades.

Também são definidas diversas formas de percepções para as entidades. Além
disto, a plataforma permite que a comunicação entre as entidades ocorra de forma direta,
por troca de mensagens, ou indireta, utilizando uma estrutura compartilhada.

Abaixo, na Figura 2, é apresentada a interface gráfica desta plataforma.

Figura 2. Esta interface permite o controle das simulações, a visualização de
informações das entidades, do seus posicionamentos, de informações sobre
a comunicação, bem como a visualização do arquivo fonte, arquivo de log e
informações do banco de dados.

3.1. Tecnologias Utilizadas
No desenvolvimento desta plataforma foram utilizadas diversas ferramentas livres, dentre
as quais destacam-se:



• linguagem Python: considerada uma linguagem de altı́ssimo nı́vel, Python é in-
terpretada, orientada a objetos, possui tipagem dinâmica, é byte-compilada, mul-
tiplataforma, portável, livre e possui uma sintaxe muito simples;

• PostgreSQL: um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) objeto-rela-
cional de código aberto, robusto, confiável, além de flexı́vel e rico em recursos;

• extensão PostGIS: permite o armazenamento e tratamento de dados geográficos
no SGBD PostgreSQL. Para que o PostGIS contemple as especificações da OGC-
SFS (Open Geospatial Consortium - Simple Features Specification) é necessário
que seja compilado com a biblioteca GEOS (Geometry Engine, Open Source);

• módulo pyPgSQL: extensões para a linguagem Python são chamadas de módulos
(semelhante as bibliotecas da linguagem C). O pyPgSQL é um módulo que per-
mite a fácil comunicação entre Python e PostgreSQL.

4. Estudo de Caso
Este estudo de caso é baseado no modelo “Peripherisation” [Barros and Sobreira 2002],
o qual simula o processo de crescimento e sucessão do cenário habitacional de diferentes
classes econômicas, na tentativa de reproduzir os padrões das cidades da América Latina.
São representadas três diferentes classes econômicas: a classe alta (minoria), a classe
média e a classe baixa (maioria).

Todas as entidades, independente de classe econômica, preferem habitar perto das
áreas de classe alta. As diferenças existentes entre as entidades de cada classe econômica
são impostas justamente pelo poder econômico. Desta forma, a classe alta pode habitar
em qualquer lugar que deseje. A classe média pode habitar em qualquer lugar, menos
onde a classe alta já está alocada. A classe baixa só pode habitar em locais livres.

Um dos resultados deste modelo está apresentado na Figura 3. É possı́vel observar
que a classe alta se aloca em um local e a classe baixa se posiciona na periferia deste.

Figura 3. Evolução de um simulação apresentada em [Barros and Sobreira 2002].
Em cinza escuro as áreas da classe alta, em cinza claro as áreas da classe média
e em preto as áreas da classe baixa.

Esta simulação foi adaptada e modelada na plataforma proposta. Para determinar
o posicionamento dos terrenos que serão ocupados pelas entidades de classe alta, média e
baixa 3 foram utilizados dados de um BDG. Foram incluı́das nesta simulação caracterı́sti-
cas hidrográficas (um rio e um lago) objetivando criar um modelo mais próximo do real.
Os resultados obtidos são semelhantes aos originais, como é apresentado na Figura 4.

5. Considerações Finais
Permitindo que tanto os modelos geográficos quanto os modelos baseados em SMAs se
beneficiem do acoplamento entre SMA-BDG, as contribuições resultantes do desenvolvi-
mento desta plataforma focam diversas áreas:

3As entidades são representadas por pontos (•) e se movimentam em busca de terrenos/imóveis.



Figura 4. Evolução de uma simulação realizada na plataforma proposta. Em
branco os imóveis da classe alta, em cinza os imóveis da classe média e em
preto os imóveis de classe baixa. É possı́vel observar a criação de uma periferia.

• nas áreas de simulações e SMAs, permitir a modelagem espacial do ambiente e
das entidades de forma mais próxima da realidade, utilizando estruturas da área
de Geoprocessamento, mais precisamente dados vetoriais de um BDG;

• na área de Geoprocessamento, fornecer abstrações para a representação de eventos
espaço-temporais dinâmicos, utilizando simulações baseadas em SMAs;

• na área de Software Livre, fornecer uma plataforma livre para a criação e execução
de simulações baseadas em SMAs na área de Geoprocessamento.

Diversas simulações foram criadas com grande facilidade e realizadas com
sucesso nesta plataforma. No entanto, a dificuldade na avaliação da plataforma decorre da
falta de métricas e benchmarks. Sendo assim, é necessário um maior tempo de utilização
da mesma para permitir uma avaliação mais consistente.

Informações complementares sobre este projeto estão disponı́veis em:
http://rocha.ucpel.tche.br/grsp.
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