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RESUMO 

MEDEIROS, Danielle G. F. Um Framework de Agentes de Usuário para Sistemas 

Web. Natal, 2011. 108 f. Dissertação de Mestrado - Centro de Ciências Exatas e da 

Terra – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

A World Wide Web, ou simplesmente Web, se consolidou ao longo dos últimos anos 

como uma plataforma padrão para disponibilizar sistemas de software de diferentes 

naturezas na Internet. Atualmente, uma grande variedade de aplicações está 

disponível na plataforma Web, variando desde aplicações corporativas do domínio 

bancário, governamental e até comércio eletrônico. Dada a quantidade de 

informação disponibilizada e de usuários usando seus serviços, muitos sistemas 

Web tem buscado apresentar recomendações como parte de suas funcionalidades, 

com o objetivo de permitir ao usuário um melhor uso dos serviços disponíveis, 

baseado no perfil do usuário e no seu histórico de navegação e uso do sistema. 

Neste contexto, este trabalho de dissertação propõe o desenvolvimento de um 

framework de agentes de usuário que ofereçam recomendações para usuários de 

sistemas Web. Este trabalho envolve a concepção, projeto e implementação de um 

framework orientado a objetos que permite o desenvolvimento de agentes de 

usuário de recomendação para sistemas Web. Os agentes do framework podem ser 

plugados ou desplugados de forma não invasiva em aplicações Web existentes, 

através de uma implementação orientada a aspectos. O framework foi avaliado 

através da sua instanciação para três sistemas Web de naturezas distinta.   

 

Palavras-chave: Frameworks Orientados a Objetos, Sistemas Multiagentes, 

Sistemas Web, Programação Orientada a Aspectos. 
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ABSTRACT 

 

The World Wide Web has been consolidated over the last years as a standard 

platform to provide software systems in the Internet. Nowadays, a great variety of 

user applications are available on the Web, varying from corporate applications to the 

banking domain, or from electronic commerce to the governmental domain. Given 

the quantity of information available and the quantity of users dealing with their 

services, many Web systems have sought to present recommendations of use as 

part of their functionalities, in order to let the users to have a better usage of the 

services available, based on their profile, history navigation and system use. In this 

context, this dissertation proposes the development of an agent-based framework 

that offers recommendations for users of Web systems. It involves the conception, 

design and implementation of an object-oriented framework. The framework agents 

can be plugged or unplugged in a non-invasive way in existing Web applications 

using aspect-oriented techniques. The framework is evaluated through its 

instantiation to three different Web systems. 

. 

 

Keyword: Object-Oriented Frameworks, Multi-agent Systems, Web systems, Aspect-

Oriented Programming.  
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1  INTRODUÇÃO 

 A World Wide Web, ou simplesmente Web, se consolidou ao longo dos 

últimos anos como uma plataforma padrão para disponibilizar sistemas de software 

de diferentes naturezas na Internet. Atualmente, uma grande variedade de 

aplicações de interesse do usuário final está disponível na plataforma Web, variando 

desde aplicações corporativas do domínio bancário, comércio eletrônico e 

governamental, até aplicações de comunicação e entretenimento pessoal, tais como: 

sistemas de redes sociais, e-mail e de acesso a conteúdo.  

 Em um sistema Web inúmeras informações são disponibilizadas ao usuário 

de diferentes formas, oferecendo um bom número de funcionalidades (Good, et al., 

1999). Em alguns casos, os usuários não têm experiência de navegação suficiente 

para avaliá-las e escolhê-las, tornando uma experiência nem sempre satisfatória 

(Masiero, 2005). A filtragem é um termo usado para descrever uma área de 

pesquisa, que oferece técnicas para classificar informações relevantes e 

irrelevantes, possibilitando assim a diminuição das escolhas que os usuários têm 

quando navegando em Web sites.  

 A filtragem mais comum é a baseada em conteúdo onde esta tem como 

fundamento o histórico das navegações anteriores do usuário, ou seja, análise do 

conteúdo dos itens de informações pelos quais o usuário demonstrou interesse no 

passado. A recomendação é feita a partir de similaridades com itens já visualizados, 

isto é, no perfil traçado deste usuário. Essa técnica parte do princípio que os 

usuários tendem a ter interesses similares aos que demonstraram no passado 

(Masiero, 2005). 

 Como parte deste esforço, diversos trabalhos da comunidade de sistemas 

multiagentes que buscam adoção de técnicas de inteligência artificial com o objetivo 

de melhor prover recomendações ao usuário final, vêm sendo revisitados e 

adaptados para uso no contexto de sistemas Web (Mariano, et al., 2008), (Macho, et 

al., 2000), (Burin, et al., 2007), (Birukov, et al., 2005), (Luo, et al., 2009), (Drumond, 

et al., 2007), (Wei, et al., 2005).   
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 A capacidade de agentes atuarem e reagirem às alterações em um ambiente 

(sistema Web) e realizarem determinados objetivos (oferecer recomendações) em 

função da mudança de seu estado a partir de determinadas percepções, fazem dos 

sistemas multiagentes, uma abordagem promissora para a construção de sistemas 

complexos (Wooldridge, 2002).  

 Aplicações Web exigem uma interação com determinadas tarefas que 

poderiam ser executadas de forma autônoma ou semi-autônoma. Os agentes podem 

inserir esses comportamentos inteligentes para facilitar e aumentar essa interação, 

como por exemplo: e-mails de resposta automática; sugestões de livros com o gosto 

específico do usuário; lembretes de tarefas, entre outros. A engenharia de software 

orientada a agentes foi proposta como uma nova forma de análise, concepção e 

construção de sistemas complexos (Jennings, et al., 2000), fornecendo soluções 

para abordar a crescente complexidade dos sistemas de computação com 

componentes que interagem de forma dinâmica.   

1.1  PROBLEMA 

 Várias metodologias para o desenvolvimento de sistemas baseados em 

agentes de software têm sido propostas na literatura com o objetivo de utilizar-se de 

suas habilidades para enriquecer os sistemas. Trabalhos recentes (Nunes, 2009), 

(Nunes, et al., 2008), (Pokahr, et al., 2007) trazem propostas de arquiteturas para 

incorporação de agentes de software dentro do escopo de aplicações Web. 

Contudo, essas abordagens não são sistemáticas e não exibem a possibilidade de 

inserção e remoção dos agentes da aplicação. 

 O objetivo do agente de usuário, também chamado de agente de interface 

(Nwana, 1996), (Maes, 1994), (Bradshaw, 1997), é simplificar tarefas geralmente 

realizadas pelos usuários do sistema, desempenhando o papel de um assistente 

pessoal autônomo (Wooldridge, 2002). A dificuldade em implementar agentes de 

usuário está na definição do perfil do usuário que deve ser elaborado de forma 

transparente, isto é: coletado a partir de dados pessoais como idade, gênero, entre 

outros. Assim como informações já visualizadas pelo usuário, a partir desses dados 

o perfil é definido e as recomendações são exibidas. 
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 Existem, na comunidade, vários frameworks que facilitam o desenvolvimento 

com agentes. Exemplos de tais frameworks são: JADE1, JADEX2, entre outros; Bem 

como várias metodologias Gaia (Wooldridge, et al., 2000), Tropos (Bresciani, et al., 

2004), entre outras, que auxiliam no processo de desenvolvimento. Mas não há um 

framework ou suporte ferramental que incorpore agentes de recomendação em 

aplicações Web possibilitando inseri-los ou removê-los de forma não invasiva na 

aplicação.  

1.2  LIMITAÇÕES DE ABORDAGENS ATUAIS 

 Trabalhos de pesquisa recentes buscam incorporar agentes de usuário em 

sistemas Web. Em (Birukou, et al., 2006) é apresentado um sistema baseado em 

agentes que tem o objetivo de facilitar a pesquisa de publicações científicas, que 

seriam de grande valia para estudantes pesquisadores iniciantes. Os agentes 

pessoais do sistema interagem com os usuários ocasionando uma transferência de 

conhecimento. Mas as recomendações limitam-se a publicações científicas. 

Portanto, o framework só pode ser plugado em um sistema de bibliotecas virtuais, 

como por exemplo: CiteSeer, GoogleScholar3, entre outras.   

 Em (Garruzzo, et al., 2007) é proposta uma nova arquitetura, chamada 

MARS, que tem a finalidade de coletar informações a partir do comportamento do 

usuário. Um perfil do usuário é traçado, e as recomendações de sites são exibidas. 

O ponto principal da arquitetura é o „adapter agent’ que gera a representação 

personalizada no sistema.  

 Um trabalho para auxiliar alunos que participam de cursos à distância é 

proposto em (Yiu-Chung, 2005). Os agentes de software desenvolvidos fazem a 

extração em tempo de execução de informações sobre os estudantes. Essas não 

são coletadas de forma invasiva com questionários, e sim de forma transparente. A 

proposta é implementada não apenas na plataforma Web, mas também, através de 

e-mail, que são enviados para os alunos e professores contendo alertas oportunos e 

conselhos. 

                                            
1
 http://jade.tilab.com 

2
 http://vsis-www.informatik.uni-hamburg.de/projects/jadex/features.php 

3
 http://scholar.google.com 
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 Em (Nunes, et al., 2008) define-se uma arquitetura com foco em linhas de 

produtos de software com a utilização de sistemas multiagentes para incorporação 

de autonomia em sistemas Web. O objetivo foi explorar conceitos e técnicas de 

linhas de produto para incorporar agentes em sistemas Web. É apresentada uma 

arquitetura para estruturação de agentes nesse domínio, que segue o padrão Model-

View-Controller (MVC), e provê camadas adicionais para oferecer serviços de 

agentes de usuário. Foram desenvolvidas as linhas de produto OLIS e 

ExpertCommittee (Nunes, 2009). A primeira provê serviços pessoais (calendário, 

anúncio de eventos) para usuários do sistema. A segunda oferece funcionalidades 

para o gerenciamento de conferências científicas.  

 Os trabalhos de pesquisa propostos abordam a questão de projeto e 

implementação de agentes de usuários em sistemas Web. Embora alguns deles 

ofereçam diretrizes para incorporar agentes em sistemas Web, nenhum deles provê 

frameworks ou bibliotecas que facilitem o projeto e implementação de tais agentes 

de forma flexível, e através de técnicas e mecanismos de reutilização direta.  

1.3  OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um framework 

orientado a objetos de agentes de recomendação para aplicações Web. Um dos 

requisitos do framework é que ele possibilite fácil incorporação e remoção de 

agentes de usuários em sistemas Web existentes, de forma a trazer impacto mínimo 

no sistema. O framework permitirá a reutilização de componentes para aplicações 

Web, tanto no lado servidor, quanto no lado cliente. Os agentes, na interface do 

usuário, oferecem um painel que permite apresentar recomendações aos usuários 

com base em seu perfil. 

 Os objetivos específicos da dissertação são: 

 Projeto e implementação de um framework de agentes de recomendação 

para sistemas Web; 

 Desenvolvimento e instanciação de três estudos de caso do framework, como 

forma de avaliação do framework proposto; 

 Análise e discussão de trabalhos propostos pela comunidade de projetos e 

implementações de agentes de recomendação para Web.  
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1.4  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Este trabalho está organizado em 7 capítulos, além deste introdutório. O 

capítulo 2 apresenta tópicos relacionados à fundamentação teórica do trabalho: (i) 

frameworks orientados a objetos; (ii) sistemas multiagentes; (iii) Técnicas de 

filtragem de informação; (iv) engenharia de software orientada a agentes; e (v) 

desenvolvimento de software orientado a aspectos. O capítulo traz uma visão geral 

das abordagens relacionadas com o framework que será implementado.   

 O capítulo 3 explana os objetivos do framework os quais dizem respeito à 

incorporação de agentes de softwares em sistemas Web de forma não invasiva. É 

apresentado o domínio do qual o framework faz parte, assim como seus requisitos 

funcionais e não-funcionais, e o detalhamento dos casos de uso, além de uma visão 

geral da arquitetura que utiliza uma camada para demonstrar a atuação dos 

agentes. 

 O capítulo 4 mostra o projeto e os detalhes da implementação do framework. 

O projeto é detalhado através da apresentação dos principais componentes da 

arquitetura do sistema, assim como indica as diferentes tecnologias utilizadas na sua 

implementação. Os componentes detalhados foram os responsáveis pelo: 

monitoramento de negócio, processamento dos agentes de recomendação, consulta 

de recomendações e estratégia de feedback.  

 O capítulo 5 apresenta uma avaliação do framework proposto na dissertação, 

através da sua instanciação para três estudos de caso. O primeiro é o Easy-

Commerce um sistema de comércio eletrônico, no qual o framework faz 

recomendações de produtos aos usuários do sistema, tendo seu perfil delimitado a 

partir da navegação pelas categorias dos produtos. O segundo e o terceiro estudos 

de caso são o OLIS e o ExpertCommittee, os quais são linhas de produto. 

 O capítulo 6 apresenta os trabalhos relacionados subdivididos em três tópicos 

diferentes desta dissertação: (i) Desenvolvimento de Linhas de Produto de Sistemas 

MultiAgentes para Web; (ii) Framework Orientado a Agentes; e (iii) Framework 

Orientado a Aspectos.  

 No Capítulo 7 são apresentadas as considerações finais, bem como possíveis 

trabalhos futuros.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Este capítulo apresenta uma visão geral das abordagens que servem de 

fundamentação teórica para o framework orientado a objetos de agentes de 

recomendação. 

2.1  FRAMEWORKS ORIENTADOS A OBJETOS 

 O reuso de software pode ser visto como o processo de incorporação de 

partes de um sistema existente na produção de outro, sendo o desenvolvimento de 

técnicas e mecanismos que promovem o reuso em engenharia de software, alvo 

relevante de estudo na área. Entre os benefícios estão: melhores índices de 

produtividade, produtos de melhor qualidade, mais confiáveis, consistentes, além da 

redução de custos e tempo envolvidos no desenvolvimento (Ravichandran, et al., 

2003). 

 Uma das técnicas mais usadas nos últimos anos para promover o reuso de 

projeto e código de software em larga escala, são os frameworks orientados a 

objetos. Um framework é um conjunto de classes, que colaboram para realizar uma 

responsabilidade, para um domínio de um subsistema de uma aplicação (Mohamed, 

et al., 1999). O domínio é uma coleção de problemas reais, isto é, aplicações que 

compartilham problemas comuns. A engenharia de domínio é um processo, que tem 

como objetivo identificar e organizar o conhecimento sobre um problema específico, 

para dar suporte à sua descrição e solução. É basicamente uma abordagem que 

busca promover a reutilização através da definição do escopo, especificação da 

arquitetura do software e implementação de componentes de software para uma 

família de aplicações.  

 Um framework orientado a objetos (OO) fornece o projeto e implementação 

de uma solução para problemas relativos a um domínio específico. Tem como 

principal vantagem, o aumento no reuso e uma diminuição no tempo para produção 

de família de aplicações, provendo assim, solução para uma família de problemas 

semelhantes. Eles não são executáveis, e devem ser instanciados nos sistemas ou 

produtos em uma linha de software (Mohamed, et al., 1999).  
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 Assim como os frameworks, as bibliotecas de classes são ferramentas de 

reutilização comuns aos desenvolvedores de software, porém, estas possuem 

características específicas e distintas. Nas bibliotecas de classes, a classe é única e 

independente das outras, deixando para os desenvolvedores criar as colaborações 

entre elas. O framework impõe um modelo de dependências/colaborações que 

estão embutidas ao qual o desenvolvedor deve se adaptar (Mohamed, et al., 1999). 

Como a ligação entre os objetos já está definida, o desenvolvedor da aplicação não 

precisa saber quando chamar cada método: é o framework que faz chamadas de 

métodos e procedimentos, e mantém o fluxo de execução na aplicação. O que é 

chamado de inversão de controle. 

 A estrutura de um framework OO é formada por um conjunto de classes e 

interfaces projetado para encapsular o código comum a uma família de aplicações. 

O uso de uma estrutura “pré-fabricada” facilita muito a tarefa do desenvolvedor, uma 

vez que grande parte do sistema já se encontra codificada e testada. O 

desenvolvedor só se preocupa com pontos específicos. Por isso, softwares criados a 

partir de um framework são, em geral, desenvolvidos mais rapidamente e com maior 

qualidade (Mohamed, et al., 1999). 

 O desenvolvimento de um framework não é um trabalho simples, pois é 

preciso conhecer detalhadamente o problema que se pretende resolver, isto é, o 

domínio do framework. Deve-se, portanto, projetar uma solução simples de ser 

entendida e que, ao mesmo tempo, seja robusta, flexível e extensível. No projeto de 

um framework são identificados os pontos flexíveis (hot-spots) e os pontos fixos 

(frozen-spots). Os pontos fixos definem a arquitetura e comportamento básico da 

aplicação, assim como o relacionamento entre os seus componentes. Essas partes 

permanecem constantes para qualquer aplicação instanciada. As partes flexíveis 

são abertas à customização e extensão, e permitem que o comportamento do 

framework seja adaptado às características específicas de uma aplicação. Uma 

aplicação se preocupa, basicamente, com os conceitos das suas necessidades. A 

diferença do desenvolvimento de framework para o desenvolvimento de uma 

aplicação é a abrangência que o framework deve ter dos conceitos relevantes de 

domínio.  
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A tecnologia de framework OO traz em geral um impacto positivo na 

produtividade e qualidade de desenvolvimento de aplicações, mas alguns desafios 

são citados pelos desenvolvedores e engenheiros de softwares entre eles: (i) o 

desenvolvimento requer mais experiência do desenvolvedor; (ii) a documentação é 

essencial para que o mesmo seja instanciado; (iii) dificuldade com a compatibilidade 

de versões. Assim como há evolução nas aplicações, os frameworks devem evoluir 

em paralelo. Sendo assim, as aplicações nos quais ele está instanciado algumas 

vezes devem acompanhar essas atualizações; e (iv) harmonia entre a flexibilidade e 

a generalização. Algumas vezes essa junção não causa a eficiência necessária em 

aplicações; (v) é mais complexo que uma aplicação, logo o desenvolvimento é mais 

árduo; (vi) um framework elegante deve ser mais simples de entender de que de 

desenvolver. Ou seja, o desenvolvedor do framework deve ter o mínimo de trabalho 

para instanciação, trabalho esse que pode ser minimizado dependendo de como o 

mesmo foi desenvolvido. 

Frameworks podem ser classificados em dois grupos principais: frameworks 

de aplicação orientados a objetos e frameworks de componentes (Szyperski, et al., 

1997). Seu objetivo é a integração de componentes de software pré-fabricados para 

a construção de sistemas com mais portabilidade e flexibilidade (Sharp, et al., 2010). 

Os frameworks de aplicação no qual nosso trabalho é classificado geram famílias de 

aplicações orientadas a objetos, onde seus pontos flexíveis são estendidos ou 

implementados por cada instância de uma aplicação. Para (Mohamed, et al., 1999) 

os frameworks de aplicação orientado a objetos são classificados quanto ao seu 

escopo: 

 Frameworks de integração de middleware: utilizados para integração entre 

aplicações e componentes distribuídos. Esses escondem o baixo nível da 

comunicação entre componentes distribuídos. Exemplo: Ginga4 um 

middleware aberto do sistema brasileiro de TV digital. 

 Frameworks de infra-estrutura de sistemas: Torna simples o 

desenvolvimento de sistemas de infra-estrutura portáveis e eficientes, como 

sistemas operacionais, frameworks de comunicação, de interfaces gráficas e 

ferramentas de processamento de linguagens. Exemplo: framework 

Swing/AWT da plataforma padrão da linguagem Java.  

                                            
4
 http://www.ginga.org.br 
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 Frameworks de aplicações corporativas: São desenvolvidos por 

especialistas voltados para um domínio de aplicação específico, como por 

exemplo, os domínios da aviação, telecomunicações e financeiro. Além disso, 

Possibilita que uma família de produtos seja gerada a partir de uma única 

estrutura.  

     Essa dissertação propõe o desenvolvimento de um framework de aplicação 

para implementação de agentes do usuário de recomendação e que possam ser 

facilmente plugados e desplugados de sistemas Web. Nosso framework auxilia no 

desenvolvimento de funcionalidades de filtragem de informação de usuários e o uso 

de tal informação para permitir a recomendação de agentes do usuário.  

2.2  SISTEMAS MULTIAGENTES 

Um agente é um sistema computacional encapsulado neste ambiente e capaz 

de realizar ações autônomas e flexíveis em busca de objetivos (Wooldridge, 2002). 

Cada agente possui uma interface bem definida percebendo o ambiente a partir de 

sensores e agindo sobre ele para modificá-lo. Além disso, os agentes tem controle 

próprio sobre seu estado e comportamento, podendo ser: (i) reativo com propensão 

a mudanças no ambiente, (ii) proativo com iniciativas em busca de um objetivo 

(Jennings, et al., 2000) ou (iii) híbrido que é junção dos dois estados. Um sistema 

multiagente (SMA) é formado por um ou mais agentes de software, que agem por 

meio do seu comportamento inteligente e autônomo dentro de um ambiente 

compartilhado (Jennings, et al., 2000), (Wooldridge, 2002). 

Várias metodologias para o desenvolvimento de sistemas baseados em 

agentes têm sido propostas na literatura com o objetivo de utilizar-se de suas 

habilidades para enriquecer os sistemas. Nosso trabalho explora o uso de agentes 

como entidades ativas que colaboram e interagem com objetivo de prover 

recomendações para usuários de um sistema. 

 Os agentes se caracterizam por: autonomia, habilidade social, reatividade, 

pró-atividade e hibridez. Por isso, são considerados dinâmicos e imprevisíveis 

(Castro, et al., 2006). Eles vêm sendo utilizados atualmente para implementações de 

diferentes tipos de aplicações, por exemplo, agentes para: comunidades virtuais 

(Masiero, 2005), ensino (Rabello, et al., 2007), entre outros.  
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2.2.1  Agentes de Recomendação ao Usuário 

O objetivo do agente de usuário, também chamado de agente de interface 

(Nwana, 1996), (Maes, 1994), (Bradshaw, 1997), é simplificar tarefas geralmente 

realizadas pelos usuários do sistema, desempenhando o papel de um assistente 

pessoal autônomo (Wooldridge, 2002). Ele é um tipo de agente que tem como 

finalidade, melhorar a experiência com usuários do sistema adaptando as páginas 

com suas preferências (Bonomi, et al., 2008). Os seguintes papéis podem ser 

assumidos pelos agentes de usuário: assistentes, guias, filtros, entretenimento, 

representante do usuário e orientadores. Dentro deste contexto, nosso trabalho se 

utiliza das vantagens do agente de recomendação para interagir com o usuário no 

lado cliente de forma pró-ativa, a partir de um painel com exibição dos itens 

recomendados, no qual utiliza o conjunto de tecnologias AJAX, discutido mais 

detalhadamente na seção 4.1.3 .  

 De acordo com (Rabello, et al., 2007), os agentes de usuário aprendem para 

proporcionar uma melhor assistência aos usuários, que pode ser descrita de quatro 

maneiras, Figura 1: (i) observando e imitando; (ii) recebendo do usuário retorno 

positivo e/ou negativo; (iii) recebendo instrução de forma explícita; e (iv) solicitando 

orientação a outros agentes.  

 

Figura 1 – Funcionamento do agente de usuário  (Rabello, et al., 2007) 

 As recomendações são normalmente baseadas no perfil do usuário do 

sistema, que contém o histórico de uso do sistema, isto é, o conhecimento sobre 

suas necessidades (Birukov, et al., 2005). Por exemplo, em perfis de pesquisa, 

considerando um site de busca, um termo utilizado pelo usuário terá nas próximas 
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pesquisas resultados relacionados ao mesmo criando uma prioridade na 

classificação. Os sistemas comuns de recomendações exigem que os usuários 

informem suas preferências. Com a utilização de agentes inteligentes essa forma de 

filtragem é automaticamente identificado pelas escolhas dos próprios usuários. 

2.2.2  Papéis e Comportamentos dos Agentes 

 Quando se trabalha em equipe, a especialização dos membros da equipe em 

tarefas específicas é um benefício para o sistema. Para conseguir essa 

heterogeneidade nas equipes, os agentes devem ter diferentes comportamentos ou 

capacidades. Definindo assim, previamente, os papéis que cada um vai exercer na 

equipe. O objetivo do papel é orientar e também restringir o comportamento de 

instâncias que o exerce.  

 Uma abordagem orientada a agentes requer que os papéis sejam formados 

como entidades de primeira classe, e ao mesmo tempo incorporados em agentes 

em tempo de execução. Na utilização desse papel são identificadas várias 

vantagens, em especial na coordenação das interações dos agentes (Cabri, et al., 

2003). Onde nesta perspectiva é possível que o mesmo agente desempenhe 

diferentes papéis, determinando as ambigüidades e conflitos (Boella, et al., 2006). 

 De acordo com (Hübner, 2003) o conceito de papel não é consensual. A 

maioria dos autores concorda que um papel é um conjunto de restrições 

comportamentais e que um agente aceita ao entrar em um grupo. São definidos dois 

tipos de restrições comportamentais: (i) aquelas em que um papel confere a um 

agente em relação a outro agente (por exemplo, considerando os papéis de general 

e soldado, os agentes que assumem estes papéis tem uma relação de autoridade 

definida pelos papéis que possuem) e (ii) as obrigações que são tarefas comuns (por 

exemplo, os pais devem educar os filhos). 

 Em orientação a objetos, o objeto que exerce o papel pode adicionar 

informações, atributos, comportamento e métodos. Todas as instancias do papel de 

um objeto são um membro de uma organização e são exercidas por um objeto. No 

agente o papel é: (i) orientar o comportamento de um agente descrevendo seus 

objetivos, (ii) restringir o comportamento definindo as ações que o agente deve 

exercer seus deveres e as ações que podem executar seus direitos (Silva, 2004). 



12 

 

 No nosso framework os papéis não são utilizados, mas os comportamentos 

sim, esses fazem parte dos pontos flexíveis e em outras áreas de sua arquitetura. 

Eles são inseridos nos agentes, inclusive alguns agentes tem mais de um 

comportamento.  

2.2.3  Framework JADE 

 Ao longo dos últimos anos, a comunidade tem recebido algumas iniciativas 

relacionadas à disponibilização de frameworks para implementação de agentes de 

software. Em particular, um destes frameworks merece destaque, o JADE (Java 

Agent Development Framework). O JADE é um framework implementado em JAVA 

que segue os padrões definidos pela FIPA (Foundation for Intelligent Physical 

Agents) e tem como componentes um ambiente de execução, uma biblioteca de 

classes e um conjunto de ferramentas gráficas para administração e monitoramento 

das atividades dos agentes em execução. Por essas facilidades nosso framework foi 

desenvolvido com o uso de JADE, uma vez que é um framework consistente.  

A FIPA tem como principal objetivo facilitar a interoperabilidade entre os 

agentes de diferentes fornecedores e serviços que eles representam. Dado à sua 

maturidade e popularidade, o framework JADE será usado como suporte para 

implementação do framework de agentes de usuários nesta dissertação.  

A Figura 2 apresenta uma das telas que permitem o controle e gerenciamento 

de agentes dentro da plataforma JADE. É possível, através da mesma, visualizar a 

criação e a finalização dos agentes enquanto o programa está em execução. 

Figura 2 - Controle e gerenciamento da plataforma JADE 
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 O desenvolvimento do sistema deve seguir as normas das FIPA que definem 

um agente como um processo computacional com os seguintes atributos: nome, 

endereço, AID (identificador) e um estado. Os seguintes estados podem ser 

assumidos por um agente: inicializado, ativo, em espera, suspenso, em trânsito ou 

finalizado. A identificação, o registro de serviço e a comunicação são executados 

pelos serviços do Sistema Gerenciador de Agentes, pelo Diretório Facilitador e pelo 

Sistema de Transporte de Mensagem, respectivamente.  

 O Sistema de Troca de Mensagem (MTS – Message Transport Service) é 

responsável pela comunicação entre os agentes. As mensagens fazem com que os 

agentes sejam coordenados e possibilitam a realização de tarefas de forma 

conjunta. Os parâmetros mais importantes para uma mensagem são: remetente, 

destinatário, performativa (tipo de ato de comunicação) e conteúdo. Na estrutura de 

mensagens há dois importantes aspectos que são as classe ACLMessage e classes 

AID. Essas são fundamentais para a criação de uma mensagem. Na mensagem, o 

remetente é sempre um agente, o receptor é um agente ou um conjunto de agentes, 

onde todos devem ser obrigatoriamente agentes com AID definidos.  Além disso, 

deve-se informar o conteúdo da mensagem, ontologia e performativa. Essa define 

um conjunto de constantes: ACCEPT_PROPOSAL, AGREE, CANCEL, CFP, 

CONFIRM, entre outros.  

 O framework JADE tem suporte a ontologias e as linguagens de conteúdo. 

Essas são configuradas pelo desenvolvedor. A ontologia é utilizada para definir o 

vocabulário em que os agentes irão utilizar quando precisarem se comunicar através 

das mensagens com os outros agentes. As ontologias são um vocabulário específico 

usado para desempenhar um papel importante no processo de descrever o mundo, 

ou certa realidade. É importante para que os sistemas inteligentes possam raciocinar 

e agir sobre o mesmo. O método da classe ACLMesssage que define a ontologia da 

mensagem a ser enviada é: public void setOntology (java.lang. String 

ontologia). 
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A definição de comportamentos para um agente consiste em estabelecer as 

ações que o mesmo deve capturar em algumas situações. É uma das 

funcionalidades mais importantes no desenvolvimento de sistemas multiagentes, 

pois é nelas que vão ser definidos os comportamentos que esses agentes terão no 

ambiente. Como cada comportamento em JADE é uma classe (ou Behaviour ou 

derivada de Behaviour), definir estes comportamentos em JADE significa 

implementar essas classes Java. 

2.3  TÉCNICAS DE FILTRAGEM DE INFORMAÇÃO 

 Com o advento da Internet inúmeras informações são disponibilizadas (Good, 

et al., 1999), assim, os sistemas de recomendação oferecem uma solução 

tecnológica, para ajudar as empresas a diminuir a sobrecarga de informação, 

realizando uma seleção de itens de acordo com o perfil de interesses do usuário do 

sistema (Shardanand, et al., 1995). Esses sistemas permitem que os motores de 

pesquisa e empresas de publicidade sugiram anúncios ou ofertas, com base no 

comportamento do consumidor (Schafer, et al., 2001). Eles são usados, por 

exemplo, em sites de comércio eletrônico para sugerir produtos a seus clientes e 

fornecer aos consumidores informações para ajudá-los na navegação. Os produtos 

podem ser recomendados com base nos mais procurados em um site, ou sobre a 

demografia do consumidor, ou em uma análise do comportamento de compra do 

consumidor passado como uma predição para o comportamento de uma compra 

futura, entre outras opções. Dentro deste contexto, os sistemas de recomendações 

sugerem itens para os usuários e diferem dos mecanismos de busca de 

informações, em que os usuários tipicamente tem a necessidade de informação em 

curto prazo, sendo esta satisfeita em uma única sessão.  

 A filtragem é um termo usado para descrever uma área de pesquisa que 

oferece técnicas para classificar informações relevantes e irrelevantes. 

Possibilitando assim, a diminuição das escolhas que os usuários tem. Essas 

técnicas já se encontram em grandes empresas de comércio eletrônico, por uma 

estratégia de marketing para aumentar as vendas e atrair os clientes. As 

recomendações em comércio eletrônico são geralmente baseadas em dados 

demográficos do usuário ou em uma avaliação do comportamento de compra do 

consumidor para predizer um futuro comportamento (Masiero, 2005). Mas podem ser 
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usadas para qualquer sistema dentro deste domínio Web. Como exemplo tem-se um 

sistema de ensino a distância com sugestões de apostilas, sistema de anuncio de 

eventos, entre outros. Basicamente os sistemas de informação possibilitam o 

desenvolvimento de uma loja personalizada direcionada para cada usuário, algo 

complicado de acontecer em uma loja física (Schafer, et al., 2001). 

 Na área de marketing, os sistemas de recomendações podem ser 

equiparados a sistemas de apoio às decisões (Masiero, 2005). Mas, diferentemente 

do que ocorre em uma loja física, onde o vendedor faz recomendações sem 

embasamento concreto, apenas com algumas sugestões bem sucedidas ou não, os 

sistemas de recomendações interagem diretamente, e geralmente de forma 

transparente, com o consumidor a partir de preferências suas ou das de indivíduos 

com desejos similares. Essas preferências são denominadas perfil (Torres, 2004), 

onde neste guarda-se o histórico de uso do sistema, complementando assim as 

informações exibidas nas próximas navegações. 

 A estrutura dos sistemas de recomendação, como mostrado na Figura 3, 

considerando a utilização de dados persistentes, é dividida em quatro etapas, 

detalhas nas seções a seguir: (i) Identificação do usuário, (ii) coleta de informações, 

(iii) estratégias de recomendação e (iv) visualização das recomendações (Barcellos, 

et al., 2005).  

 

Figura 3 - Estrutura dos sistemas de recomendação  (Barcellos, et al., 2005) 
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2.3.1  Identificação do Usuário 

 A partir das informações dos clientes as recomendações são definidas. Os 

desenvolvedores definem estratégias que podem utilizar dados como idade, área de 

interesse, gênero, entre outros, que dependerá das informações contidas no 

formulário de cadastro e na estratégia de marketing do sistema. 

 Os dados iniciais dos usuários são normalmente coletados a partir de um 

formulário. Quanto mais informações forem preenchidas mais precisas as 

recomendações. De acordo com (Masiero, 2005) existem duas maneiras de fazer a 

identificação usuários: 

 Identificação a partir do servidor - Os usuários farão o cadastro e 

armazenarão suas informações pessoais, como nome, data de nascimento, 

entre outros. Quanto mais informações forem preenchidas mais dados o 

sistema terá para ajudar no sistema de recomendação. Por outro lado, mais 

inconveniente será o formulário. Alguns usuários não tem paciência para o 

preenchimento de extensas informações. 

 Identificação no cliente - A partir de cookies, arquivo de texto gravado pelo 

sistema no computador do usuário com dados pessoais do usuário. Os 

benefícios estão na facilidade de resgatar e gravar os dados e na 

implementação, resultando em não se ter necessidade de um prévio cadastro 

no sistema. No entanto, torna-se menos confiável, visto que, pode ter acessos 

de usuários diferentes em uma mesma máquina, e menos persistente, haja 

vista a forma limitada de armazenamento.  

2.3.2  Coleta dos Dados 

 A coleta de dados pode ser (i) implícita: as informações são coletadas pelo 

monitoramento da navegação. Por exemplo, considerando um comércio eletrônico: 

categorias de produtos clicadas, produtos visualizados, produtos comprados, 

produtos buscados, entre outros dados. Esse método inicialmente mostra 

recomendações menos personalizadas em curto prazo, mas evita do usuário se 

exaurir em um extenso formulário; (ii) explícita: o usuário indica espontaneamente o 

que é importante para ele a partir de um formulário. Por exemplo, categoria musical 

favorita, se tem animal, locais no qual viajou. Todas as perguntas vão depender das 
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características do site; ou (iii) inferência: utilização de dados de outros usuários com 

comportamento similar para definir um perfil. 

 Em (Cazella, et al., 2010) são definidos os vários tipos de estratégias para 

filtrar conteúdos. Principais tipos de estratégias são as baseadas em conteúdo e a 

colaborativa. As filtragens utilizadas no nosso trabalho são baseadas em conteúdo e 

demográfica. Essas são descritas nas subseções abaixo. A abordagem híbrida é 

combinação de técnicas de filtragem, em um esforço para superar as limitações de 

cada um, com o objetivo de prover recomendações mais alinhadas com o perfil do 

usuário.  

2.3.2.1  Filtragem Baseada em Conteúdo 

 A filtragem baseada em conteúdo tem como fundamento o histórico das 

navegações anteriores do usuário, ou seja, análise no conteúdo dos itens de 

informações pelos quais o usuário demonstrou interesse no passado. A 

recomendação é feita a partir de similaridades com itens já visualizados, isto é, no 

perfil traçado deste usuário. Essa técnica parte do princípio que os usuários tendem 

a terem interesses similares aos que demonstraram no passado (Masiero, 2005).  

No sistema de recomendação baseado em conteúdo cada item de um 

determinado conjunto tem características associadas, por exemplo, um livro tem 

título, gênero; Uma viagem tem destino; Carro tem potência, marca, entre outros. 

Essas características formam o perfil do usuário. Esse se mantém em longo prazo, 

sendo modelado conforme as características dos itens avaliados; essa técnica é 

muito comum para a sua definição, chamada de indexação de freqüência de termos.  

 Existe também a possibilidade de um feedback dessas informações 

recomendadas. Sendo realizada a avaliação, o sistema busca os itens com 

similaridades que foram classificados como aptos a serem recomendados, 

considerando o histórico do usuário. Realizando essa avaliação o sistema mostrará 

cada item mais coerentes com o perfil do usuário (Masiero, 2005).  

Essa técnica possui algumas limitações: (i) alguns desenvolvedores utilizam 

uma técnica de leitura do texto para cada item, mas assim, alguns itens tornam-se 

ilegíveis, como por exemplo, som, fotografia, vídeo, entre outros, pois não se pode 

ler o texto desses arquivos. Isto pode ser corrigido utilizando a técnica de 



18 

 

categorização dos itens, através de uma taxonomia; (ii) não é possível diferenciar na 

filtragem itens com diferentes qualidades e estilos. Por exemplo, um grande evento 

internacional com um evento local; (iii) as recomendações são com base nos 

usuários, assim não fica brecha para recomendação que possam surpreender os 

usuários. 

2.3.2.2  Filtragem Colaborativa 

 Lojas virtuais que mantém os dados persistentes em um banco de dados 

geralmente armazenam as compras anteriores dos usuários. Esses registros podem 

ser utilizados para predizer as futuras compras para outros usuários. O termo 

colaborativo vem da colaboração de um indivíduo, que pertence a um grupo. A 

filtragem colaborativa define as recomendações com base em avaliação de itens dos 

usuários vizinhos. Assim, sua essência é na troca de experiências entre as pessoas 

de mesmo interesse.   

 A técnica para filtragem colaborativa consiste de 3 passos: (i) calcular o peso 

de cada usuário baseado no grau de proximidade; (ii) selecionar um subconjunto de 

usuários com maiores similaridades; e (iii) normalizar as avaliações e computar as 

predições definindo uma ponderação das avaliações vizinhas com seus pesos 

(Cazella, et al., 2010). Difere-se da abordagem baseada em conteúdo, pois não faz 

a similaridade dos itens e sim dos usuários, baseando-se em avaliações passadas 

desses. Assim, pontuações para itens não visualizados podem ser previstos com 

base em uma combinação dos usuários vizinhos mais próximos.  

 Algumas limitações são descritas por (Cazella, et al., 2010): (i) quando há um 

novo usuário é necessário saber as preferências desse para definir as 

recomendações; (ii) o novo item adicionado no sistema deve ser avaliados por 

usuários para que seja recomendados a outros; (iii) quando o números de itens para 

serem avaliados for muito maior que o número de usuários há risco das avaliações 

tornarem-se escassas, e terem poucos itens com avaliação alta o suficiente para ser 

recomendado; (iv) usuário com gosto incomum terá dificuldade de encontrar 

usuários com gostos semelhantes ao seu; (v) há a possibilidade de o usuário, após 

muitos dias sem acesso ao sistema, ter recomendações que não condiz de mais 

com seu perfil atual.  
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2.3.2.3  Filtragem Demográfica 

 A técnica de filtragem demográfica tem como finalidade, classificar de acordo 

com o grupo demográfico no qual pertence o usuário (idade, gênero, endereço, 

renda, entre outros), fazendo uso da descrição do usuário e do item, para aprender o 

relacionamento entre um item e o tipo do indivíduo no que poderia vir a se 

interessar. Por exemplo, usuários com a mesma idade, gênero e renda podem ter 

interesse comum considerando um sistema de comércio eletrônico.  

A filtragem demográfica assim como a colaborativa também se baseia em 

similaridade entre os usuários. A diferença está na forma como o perfil é construído: 

a primeira em dados demográficos e a segunda em histórico de avaliações. A 

vantagem deste tipo de filtragem é que podem ser oferecidas mais recomendações 

para os usuários, uma vez que ela não depende das avaliações de outros usuários. 

2.3.3  Visualização das Recomendações 

 A apresentação deve ser discreta, de forma a não incomodar. Pois essas são 

sugestões e não fazem parte da estrutura de navegação do site. Em (Barcellos, et 

al., 2005) são explicitados 3 níveis de recomendação: 

 Não recomendação - Mesmos itens para todos os usuários. Por exemplo, 

considerando um comércio eletrônico: os mais novos produtos inseridos, os 

mais vendidos, os com baixa no estoque, produtos de uma campanha de 

leitura de música, entre outras opções. 

 Recomendação efêmera - Baseada na navegação atual e não utiliza 

informações de navegação anteriores (Good, et al., 1999) 

 Recomendação persistente - base no histórico da navegação do próprio 

usuário, sem interferência de outros usuários com mesmos estilos. O 

benefício é a integridade das recomendações. 

 

 

 

 



20 

 

2.4  ENGENHARIA DE SOFTWARE ORIENTADA A AGENTES 

 Desde o início de 1990 o paradigma de Sistemas Multiagentes foi 

considerado um estilo surpreendente. Por isso a Engenharia de Software tem 

destacado a pesquisa e a prática no termo denominado de Engenharia de Software 

Orientada a Agentes (ESOA) (Weyns, 2010). A Engenharia de Software propõe 

métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento produtivo de sistemas de 

qualidade. Para o contexto dos Sistemas Multiagentes, ela vem fornecer soluções 

para abordar a crescente complexidade dos sistemas de computação com 

componentes que interagem de forma dinâmica. Essa abordagem visa explorar, ao 

máximo, o potencial dos agentes (Wooldridge, 2002), se preocupando com 

metodologias e técnicas para produção com qualidade de Softwares Orientados a 

Agentes.  

 Existem vários direcionamentos para o uso de agentes. Eles podem ser 

usados na inteligência artificial, na economia, na engenharia de software e outros. 

Na Engenharia de Software as técnicas orientadas a agentes representam uma nova 

forma de análise, concepção e construção de sistemas complexos (Jennings, et al., 

2000).   

 As técnicas de desenvolvimento de software orientadas à análise funcional ou 

à modelagem orientada a objetos não são consideradas suficientes pelos 

engenheiros em muitos casos, pois não capturam a flexibilidade e o dinamismo 

necessários nos sistemas em desenvolvimento (Dário, 2005). 

 Projetar software de alta capacidade é uma qualidade difícil, por isso uma 

grande variedade de paradigmas e técnicas na área de engenharia de software 

foram desenvolvidas para o sucesso no desenvolvimento e tornar o processo mais 

simples, como exemplos: a programação procedural, declarativa, orientada a 

objetos, padrões de projeto, frameworks, entre outros. Assim, os engenheiros se 

esforçam continuamente para criar técnicas para as soluções das aplicações que 

tornam-se cada vez mais exigente (Jennings, et al., 2000). 

 A computação baseada em agentes foi considerada como um novo 

paradigma que tende a influenciar radicalmente a forma como um sistema de 

software é concebido e desenvolvido. Por isso, levou ao desenvolvimento de 

inúmeras metodologias para Sistema Multiagentes (Weyns, 2010). Algumas das 
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metodologias tem foco em determinadas fases do processo de desenvolvimento de 

software, por exemplo, Gaia; mais detalhes sobre essa metodologia pode-se obter 

em (Wooldridge, et al., 2000). Outras envolvem o ciclo de vida completo de 

desenvolvimento de software, por exemplo, Tropos; mais detalhes sobre essa 

metodologia em (Bresciani, et al., 2004).  

 Em (Castro, et al., 2006) as técnicas orientadas a agentes são adequadas 

para desenvolver sistemas complexos de software, pois: (i) as decomposições 

orientadas a agentes são uma maneira efetiva de dividir o problema de um sistema 

complexo; (ii) as abstrações são uma chave presente no modo de pensar orientado 

a agentes; e (ii) A filosofia orientada a agentes deve identificar e gerenciar 

relacionamentos organizacionais para lidar com as dependências e interações. 

 Em (Jennings, et al., 2000) são listadas uma série de dificuldades que podem 

ocorrer repetidamente em projetos de desenvolvimento de agente: 

 Superestimar o desenvolvimento com agente, pois a sua potencialidade é 

importante para conceitualização e implementação de software, contudo é 

importante entender suas limitações; 

 Embora os agentes possam ser utilizados em uma gama de aplicações, 

existem muitos sistemas para os quais os paradigmas convencionais são 

mais adequados, por exemplo, a programação orientada a objetos. Assim, 

devem ser analisadas as soluções antes da contemplação de tal abordagem; 

 Desenvolvimento de uma solução genérica para um problema pontual; para 

tal, uma solução personalizada será mais simples de desenvolver e propensa 

a satisfazer os requisitos; 

 O sistema será multi-thread, isto é, decomposição de tarefas que serão 

executadas concorrentemente, exigindo mais dos desenvolvedores; 

 Um sistema que aplica muitas técnicas de Inteligência Artificial (IA) 

sobrecarrega o sistema de agentes. Em geral, a melhor alternativa, em 

desenvolvimento curto-prazo, é utilizar menos técnicas de IA; 

 O desenvolvimento de um sistema multiagente com poucos agentes é uma 

falha na exploração dos seus paradigmas. Nos testes de engenharia de 

software o padrão de coerência exige que um módulo de software deva ter 

uma função única e coerente. 
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  A abordagem, em (Dário, 2005), é orientada a agentes e é vista como uma 

evolução natural das abordagens da Engenharia de Software. Aquela não substitui 

as técnicas de orientação a objetos, nem os padrões de projeto ou de componentes 

(component-ware), mas, como uma abstração computacional de nível mais alto, a 

abordagem orientada a agentes é provavelmente a forma mais natural de 

caracterizar determinados problemas. 

 Quase uma década depois, a maioria dos pesquisadores em engenharia de 

software orientada a agentes ainda analisa se um Sistema Multiagente é uma 

solução adequada para os problemas computacionais (Weyns, 2010). De acordo 

com (Weyns, 2010): (i) o engenheiro de software deve considerar um sistema 

multiagente com uma das possíveis soluções arquitetônicas para um problema; e (ii) 

a escolha deve ser orientada pelas características do domínio do problema e pelas 

metas de qualidade do sistema.  

2.5  DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ORIENTADO A 

ASPECTOS 

Atualmente, orientação a objetos é o paradigma de desenvolvimento de 

software predominante, oferecendo métodos, técnicas e ferramentas que cobrem as 

diferentes etapas do seu ciclo de desenvolvimento. No desenvolvimento orientado a 

objetos (OO), o modelo de abstração trabalha com classes como unidades, 

separando-se cada interesse em classes distintas, que são organizadas através de 

relações de herança, agregação e associação. Embora, a estruturação de sistemas 

de software de larga escala receba grande benefício de técnicas de modularização 

OO, pesquisadores identificaram recentemente, cenários em que funcionalidades do 

sistema não são bem modularizadas com tais mecanismos, trazendo dificuldades 

para o seu entendimento e manutenção. 

 As funcionalidades ou propriedades de software que não podem ser 

adequadamente modularizadas através do uso da abstração de classes recebem o 

nome de interesses transversais. Esses quando modularizados com técnicas e 

mecanismos OO são tipicamente encontrados espalhados e entrelaçados ao longo 

do código de diferentes classes do sistema. Exemplos de interesses transversais já 
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conhecidos pela comunidade são: persistência de objetos, segurança de acesso, 

acesso concorrente, gerenciamento de transações, entre outros.  

 O desenvolvimento de software orientado a aspectos (DSOA) (Kiczales, et al., 

1997) busca prover técnicas e mecanismos para uma melhor modularização dos 

chamados interesses transversais. Ele motiva a estruturação de tais interesses, em 

abstrações chamadas de Aspectos que podem introduzir ou estender o 

comportamento de classes existentes de forma não invasiva. Diversas linguagens e 

frameworks de implementação tem sido propostos. O AspectJ, uma das abordagens 

de DSOA que tem recebido grande atenção da comunidade, é uma extensão da 

linguagem Java que permite a implementação de aspectos. Ele oferece 

funcionalidades que permitem a compilação de aspectos em classes implementadas 

em Java. A sintaxe utilizada no AspectJ para a construção dos aspectos é 

semelhante a Java.  

A comunidade demonstra os benefícios que a programação orientada a 

aspectos oferece para a modularização de propriedades sistêmicas ou requisitos 

não funcionais, tais como, rastreamento, auditoria, delimitação de transações, 

persistência, segurança, tratamento de exceções, monitoramento e distribuição 

(Kulesza, 2007), (Camargo, 2006).  A aplicação das técnicas orientadas a aspectos 

no projeto e implementação de arquiteturas de famílias de softwares, tais como, 

frameworks e linhas de produto de software, resultam em melhoria da modularização 

de características transversais encontradas no domínio (Kulesza, 2007). 

Assim como um framework orientado a objetos, um framework orientado a 

aspectos também é considerado um sistema semi-completo que é reusado em 

novas aplicações, mas mantém seus interesses transversais separados dos 

interesses base. Com isso, o objetivo do framework orientado a aspectos tem o 

objetivo de diminuir o esforço no desenvolvimento, uma vez que faz reuso do projeto 

e código, nos quais já foram testados e aprovados (Camargo, 2006). 

Neste trabalho, técnicas de DSOA são exploradas com o intuito de permitir a 

observação de operações de negócio ocorrendo em sistemas Web para que os 

agentes de usuário possam tomar decisões. Aspectos serão usados para permitir a 

implementação desse comportamento de observação de forma não invasiva.  
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2.6  RESUMO 

 Este capítulo foi dividido em cinco partes. Na primeira parte foram 

apresentados os principais conceitos relacionados a frameworks orientados a 

objetos.  Como apresentado, um framework orientado a objetos fornece o projeto e 

implementação de uma solução para problemas relativos a um domínio específico, 

tendo como principal vantagem o aumento no reuso e uma diminuição no tempo 

para produção de família de aplicações. Na seção 2.2 foi apresentada uma visão 

geral de um sistema multiagente, o qual é formado por um ou mais agentes de 

software, que agem por meio do seu comportamento inteligente e autônomo dentro 

de um ambiente compartilhado. São conceituados os tipos de agentes, papéis e 

comportamentos dos agentes assim como o framework Jade que será usado como 

suporte para implementação do framework de agentes de usuários nesta 

dissertação. Na seção 2.4  a abordagem de Engenharia de Software visa propor 

métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento produtivo de sistemas de 

qualidade. Para o contexto dos Sistemas Multiagentes, ela vem fornecer soluções 

para abordar a crescente complexidade dos sistemas de computação com 

componentes que interagem de forma dinâmica. Essa abordagem visa explorar, ao 

máximo, o potencial dos agentes. Na seção 2.5 a técnica de orientação a aspectos 

exibe a importância da abordagem que busca prover técnicas e mecanismos para 

uma melhor modularização dos chamados interesses transversais. Ele motiva a 

estruturação de tais interesses, em abstrações chamadas de Aspectos que podem 

introduzir ou estender o comportamento de classes existentes de forma não 

invasiva.  
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3  UM FRAMEWORK DE AGENTES DE RECOMENDAÇÃO 

PARA APLICAÇÕES WEB 

 Este capítulo apresenta uma visão geral do framework OO para 

implementação de agentes do usuário em aplicações Web de forma não invasiva. 

São apresentados neste capítulo: (i) o domínio do framework; (ii) seus requisitos 

funcionais e não-funcionais; (iii) detalhamento de seus casos de uso; (iv) pontos 

fixos e flexíveis; e (v) visão geral da arquitetura que utiliza uma camada para 

demonstrar a atuação dos agentes. 

3.1  DOMÍNIO DO FRAMEWORK 

 A World Wide Web, ou simplesmente Web, se consolidou ao longo dos 

últimos anos como uma plataforma padrão para disponibilizar sistemas de software 

de diferentes naturezas na Internet. Atualmente, uma grande variedade de 

aplicações com interesse do usuário final está disponível na plataforma Web, 

variando desde aplicações corporativas no domínio bancário, comércio eletrônico, 

governamentais, aplicações de comunicação, entretenimento pessoal e outros.  

 Dada a quantidade de informação e serviços disponibilizada aos usuários, 

muitos sistemas Web têm buscado apresentar como parte de suas funcionalidades 

recomendações para melhor usufruir dos serviços disponíveis, baseado no seu 

histórico de uso do sistema, chamado de perfil. Uma empresa que realiza vendas 

on-line necessita atrair os usuários com produtos mais direcionados. Um sistema de 

agência de viagens pode exibir pacotes de viagens personalizados.  Sistemas de 

controle de eventos podem exibir eventos do próprio usuário e de outros que tenham 

interessem similares.   
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 Neste contexto, este trabalho se concentra no projeto e implementação de um 

framework que facilita a inserção de agentes de recomendação em aplicações Web. 

A proposta segue uma estratégia não invasiva de agentes dentro de aplicações 

Web. Esse framework oferece funcionalidades tanto no lado servidor quanto no lado 

cliente, no qual será exibido um painel com recomendações. Essas serão baseadas 

no perfil que segue uma técnica de filtragem de informação híbrida, onde serão 

considerados tanto históricos de navegação do usuário quanto os dos usuários com 

dados similares.   

3.2  REQUISITOS FUNCIONAIS 

 A finalidade dos requisitos funcionais é definir as funcionalidades ou serviços 

que se espera que o sistema ofereça. O framework OO para incorporação de 

agentes em sistemas Web contempla os seguintes requisitos funcionais: 

 Monitorar operações de negócio que ocorrem no sistema - O 

monitoramento de processos de negócios faz notificações sempre que 

alguma operação de negócio de interesse do agente é realizada, por 

exemplo, um novo usuário se cadastrou no sistema, uma nova visualização 

de item, um novo item cadastrado, um novo item buscado, entre outros. 

 Prover recomendações para usuários - O framework deverá oferecer uma 

interface que permita a comunicação de agentes com usuários do sistema, 

com a finalidade de interagir e fornecer recomendações para auxiliá-lo. Será 

exibido um painel no lado cliente com atualização via Ajax para que seja 

transparente, isto é, para que não interrompa as ações de navegação do 

usuário no sistema. 

 Atualizar perfil - A partir do seu histórico de navegação e dos usuários que 

tenham dados de interesse similares, o perfil do usuário será definido para 

conter as informações que o sistema precisa manter para melhor conhecer o 

cliente e o que este realmente deseja.  

 Avaliar itens de recomendação - A partir de retorno positivo e negativo do 

usuário na interface do sistema, seu perfil e o de usuários com dados 

demográficos similares serão atualizados pelo framework. Com isso, tem-se 

uma definição do desempenho dos itens recomendados para orientar e 

estimular recomendações mais coerentes com o interesse do usuário. 
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3.3  REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 

 Os requisitos não-funcionais contemplados pelo framework são: 

 Plataforma de Implementação e Execução: O framework será 

implementado usando a linguagem Java e tecnologias compatíveis com a 

plataforma Java Enterprise Edition (JEE); 

 Flexibilidade de integração: O framework deve ter a flexibilidade para 

funcionar em diferentes arquiteturas de sistemas Web. Esse requisito é 

importante para garantir a reutilização do framework possibilitando sua 

especialização para aplicações Web reais.  

3.4  DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 Casos de uso (Jacobson, 1992) tem como objetivo especificar os requisitos 

funcionais do sistema para concretizar as maneiras de interação entre o sistema e 

os usuários. A Figura 4 detalha todos os casos de uso do framework. 

 

Figura 4 - Casos de uso do Framework 
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(i)  Caso de uso 01: Gerar recomendações. 

Descrição: Representa a técnica de definição das recomendações. Após a 

autenticação do usuário no sistema, este grava os itens que aquele 

visualizou em sua navegação e a partir das técnicas de filtragem de dados, 

as quais permitem relacionar as informações dos usuários, as 

recomendações são geradas e exibidas. As técnicas de filtragem utilizadas 

são: baseada em conteúdo e demográfica.  

Pré-condições: A técnica de filtragem, os serviços de usuários e as 

estratégias de monitoramento já deverão estar definidos.  

(ii)  Caso de uso 02: Realizar estratégia de monitoramento. 

Descrição: Ao definir no framework o que será recomendado, a navegação 

do usuário será monitorada para que os itens sejam propagados e 

posteriormente haja uma filtragem dessas informações para a geração das 

recomendações.  

Ator primário: Sistema Web. 

(iii)  Caso de uso 03: Exibir recomendações. 

Descrição: A estratégia de monitoramento identifica os itens que devem 

ser recomendados para os usuários a partir de técnica de filtragem de 

informação, sendo esta gravada no banco. As recomendações serão 

exibidas em uma interface Web - painel específico com os itens 

recomendados no sistema. 

Ator primário: Sistema Web. 

Precondições: Geração das recomendações, estratégias de 

monitoramento, execução das técnicas de filtragem e realização dos 

serviços na camada de negócio. 

(iv)  Caso de uso 04: Executar filtragem de informação. 

Descrição: O monitoramento das estratégias de negócio do usuário 

possibilita definir quais dados serão considerados na definição das técnicas 

de filtragem. Para o framework serão definidas as técnicas: baseada em 
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conteúdo e demográfica. A partir das navegações anteriores e dos dados 

demográficas dos usuários a filtragem de informações é definida. 

Ator primário: Sistema Web. 

Precondições: Realização dos serviços de usuários.  

(v)  Caso de uso 05: Realizar serviços de usuários. 

Descrição: A partir da instanciação, a camada de negócio do sistema que 

controla os dados persistentes dos usuários (tais como, nome, 

identificação, perfil, recomendações específicas) será acessada pelo 

framework, onde esses dados serão necessários para a execução da 

filtragem de informação e posteriormente para a geração das 

recomendações. 

Ator primário: Sistema Web. 

3.5  PONTOS FIXOS E FLEXÍVEIS 

 Os pontos fixos são funcionalidades do framework que são implementadas 

previamente. Os pontos flexíveis são pontos de extensão dos frameworks, sendo 

passíveis de customização e extensão. Estes que tem o objetivo de expressar 

elementos do domínio do framework que não podem ser antecipados. Ambos, 

pontos fixos e flexíveis são geralmente definidos na análise de domínio (Mohamed, 

et al., 1999). 

 Os pontos fixos oferecidos pelo framework OO são:  

 Monitoramento de operações de negócio - Funcionalidade de detecção de 

informações no ambiente a serem propagadas para os agentes de usuário; 

 Interface de comunicação agente-usuário - Uma interface padrão que 

mostra recomendações dos agentes para os usuários. Esse painel é 

desenvolvido com AJAX para que as atualizações dos itens recomendados 

sejam apresentados de forma transparente; 

 Comportamento padrão de agentes de usuários com respectivos perfis - 

Essa funcionalidade provê um comportamento mínimo padrão para os 

agentes de usuário o qual diz respeito à sua comunicação com o sistema 

Web monitorado, assim, como aos perfis de usuários. 
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 Comunicação entre agentes - A comunicação é por base de mensagens, as 

quais possibilitam a coordenação e a realização de tarefas de forma conjunta. 

Há comunicação entre os agentes ambiente e os agentes de usuário para 

informar a mudança no ambiente. 

 Gerenciamento dos agentes - Os agentes são inicializados e mantidos por 

um agente gerenciador. A cada novo usuário cadastrado no sistema um novo 

agente de usuário que irá representá-lo no sistema é criado pelo agente 

gerenciador. 

 Os pontos flexíveis do framework são: 

 A estratégia de monitoramento do sistema Web - As operações de 

negócio, que serão monitoradas, devem ser definidas pelo desenvolvedor do 

sistema. Os monitoramentos podem ser no cadastro, na busca, na 

navegação, entre outros. Serão implementados de forma não invasiva, ou 

seja, as classes do sistemas não serão alteradas e sim interceptadas pelos 

aspectos. 

 Geração de recomendações - Cada sistema pode definir que dados serão 

considerados para que sejam feitas as gerações das recomendações. Por 

exemplo, em um sistema de comércio eletrônico pode ser interessante 

recomendar itens relacionados com a campanha atual de Natal, Páscoa, Dia 

das Mães, itens com baixa no estoque, entre outros. As recomendações são 

calculadas levando em consideração o perfil do usuário. 

 Filtragem por dados - O perfil é definido, tendo por critério a técnica de 

filtragem dos dados, os quais dependem da estratégica de recomendação e 

de informações relacionadas aos interesses do usuário, a partir da sua 

extração pela navegação do usuário no sistema. 

 Controle de usuários - Todos os sistemas devem gerenciar usuários, e os 

serviços relacionados com esses devem ser configurados. O framework utiliza 

informações disponibilizadas pelo sistema sobre seus usuários. 
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 Serviço de recomendação - O serviço de recomendação deverá ser 

customizado de acordo com o domínio e interesse do sistema, oferecendo 

sugestões para os usuários do sistema, de acordo com seu objetivo 

específico. Em um sistema de comércio eletrônico, por exemplo, podem ser 

recomendados determinados produtos. Já em um sistema de ensino a 

distância podem ser recomendados cursos específicos ou material para 

leitura, entre outros. 

3.6  ARQUITETURA DO FRAMEWORK 

 A estrutura padrão da arquitetura integra o sistema Web com os agentes de 

recomendação. Ela permite a implementação dos agentes, assim como traz impacto 

reduzido para a inserção de agentes em sistemas Web existentes. A Figura 5 ilustra 

a arquitetura do framework integrada com a arquitetura de um sistema Web 

estruturado em camadas. A camada de agentes é subdividida em dois 

componentes: monitoramento de negócio e processamento de agentes de usuários. 

Os componentes do framework são detalhados a seguir.   

 

 

Figura 5 - Arquitetura do Framework 
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a. Monitoramento de negócio: a camada de monitoramento de negócio 

realiza notificações quando alguma operação de negócio de interesse ocorre 

no ambiente (sistema Web). Ela está relacionada com o comportamento 

autônomo do sistema, e contém dois agentes: (i) agente ambiente – que 

observa a execução de serviços e os propaga para os outros agentes; e (ii) 

agente gerenciador – que inicia e gerencia os agentes no sistema. O 

monitoramento propriamente dito das operações de negócio do sistema Web 

é realizado através do uso de aspectos. 

b. Processamento de agentes de usuário: são inseridos três 

comportamentos nos agentes de usuários, os quais representam pontos 

flexíveis para definir a estratégia de recomendação dos agentes: (i) definição 

de perfil do usuário; (ii) definição de recomendação dos usuários; e (iii) o 

retorno das recomendações realizadas pelos agentes para os usuários do 

sistema. 

c. Camada de dados: Agrega as classes de acesso ao banco de dados 

usando o padrão de projeto DAO (Data Access Object), mais em (Gamma, 

2002). O framework hibernate5 foi usado para persistir as recomendações no 

banco de dados. No framework, os serviços são delimitados para persistirem 

as informações de interesse do framework; os dados persistentes são: os 

perfis e as recomendações, armazenada apenas o identificador do item que 

será recomendado.  

d. Camada de negócio: responsável por estruturar e organizar os 

serviços de negócio. São definidas as recomendações e o perfil do usuário 

gerados pelo framework. A partir dessa camada as estratégias de 

recomendação acessam os dados dos usuários e itens, que serão 

recomendados, os quais contêm no sistema. 

 

 

 

 

                                            
5
 http://www.hibernate.org/ 
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e. Camada de apresentação: responsável pelo recebimento de 

requisições Web de browsers do sistema e pelas páginas de retorno aos seus 

usuários. O framework oferece um painel gráfico para apresentação de 

recomendações geradas para os usuários do sistema. A implementação de 

tal componente foi realizada usando AJAX, uma técnica de implementação 

que se utiliza da linguagem JavaScript e realiza chamadas assíncronas ao 

servidor, permitindo o envio e resposta de informações entre browser e 

servidor sem a necessidade da recarga completa da página (Garrett, 2005).  

3.7  RESUMO 

 Neste capítulo foi apresentado uma visão geral do framework de 

recomendações para sistemas Web, desenvolvido como contribuição principal desta 

dissertação. Foram explanados os objetivos do framework os quais dizem respeito à 

incorporação de agentes de softwares em sistemas Web de forma não invasiva. Foi 

apresentado o domínio do qual o framework faz parte, assim como seus requisitos 

funcionais e não-funcionais, e o detalhamento dos casos de uso, além de uma visão 

geral da arquitetura que utiliza uma camada para demonstrar a atuação dos 

agentes.  



34 

 

4  PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO FRAMEWORK 

 Uma boa documentação é vital para que os desenvolvedores, usuários do 

framework, possam entender melhor os detalhes e decisões do projeto, tanto para 

seu uso quanto para realizar futuras manutenções. Em (Johnson, 1992) é 

recomendado que a documentação de um framework seja estruturada em três 

partes: descrição do domínio e propósito do framework; uma explicação detalhada 

de como instanciar o framework; e uma descrição detalhada do projeto do 

framework. Este capítulo tem como intuito detalhar o projeto da arquitetura do 

framework (seção 4.1 ), assim como apresentar o processo de instanciação (seção 

4.2 ).  

4.1  PROJETO DETALHADO 

 A Figura 6 ilustra o projeto detalhado da arquitetura do framework. Podemos 

ver que a aplicação Web segue uma estrutura baseada no padrão arquitetural 

Modelo-Visão-Controlador (MVC – Model-View-Controller). Há também uma 

composição desta arquitetura com os módulos responsáveis pelos agentes do 

framework: (i) processamento de negócio e (ii) gerenciamento de agentes de 

usuários. Como em todos os frameworks, existem pontos flexíveis, destacados nas 

classes com duas bordas, os quais representam classes abstratas ou interfaces que 

devem ser estendidas ou implementas para definir estratégias de monitoramento de 

operações do negócio do sistema ou especificar suas recomendações.  

 O framework foi desenvolvido usando a linguagem Java e o framework Jade. 

O projeto do framework está organizado em quatro responsabilidades principais, são 

elas: monitoramento de operações de negócio, processamento de agentes e 

recomendação, consulta de recomendações e estratégia de feedback. Essas serão 

detalhadas nas próximas seções com diagramas de classes, seqüência e código de 

implementação. 
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Figura 6 - Projeto Detalhado do Framework 
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4.1.1  Monitoramento de Operações de Negócio 

 Em um sistema Web um processo de negócio pode ser definido como um 

conjunto de operações que tem o objetivo de identificar serviços específicos de 

utilidade para os usuários do sistema. Algumas vezes, essas operações podem ser 

monitoradas com o propósito de verificar a disponibilidade do servidor ou 

desempenho do sistema, assim como contribuir com a análise da efetividade de uso 

das funcionalidades existentes no sistema. Operações podem ser exemplificadas 

como: cadastro de usuário, inserção ou remoção de item no carrinho de compras, 

inserção de um novo evento, entre outros.    

 Uma das principais funcionalidades do framework proposto diz respeito ao 

monitoramento de operações de negócio de aplicações Web. O desenvolvedor que 

instancia o framework deve definir que operações serão monitoradas pelo 

framework. Uma vez capturada, a operação de negócio é propagada para os 

agentes do sistema, através do agente EnvironmentAgent. 

 A Figura 7 mostra o projeto detalhado do cenário de monitoramento de 

negócio, o qual contém as seguintes classes: 

 PropagateBusinessOperation – faz a notificação de uma nova operação, 

definindo o tipo de operação e o conteúdo;  

 MonitorBusinessOperation – aspecto abstrato que deverá ser instanciado 

para permitir o monitoramento de operações de negócio executadas por 

instâncias de classes da camada de GUI do sistema web. Esse 

monitoramento é essencial para coletar informações que serão usadas pelo 

framework para a geração de recomendações; 

 ObservableBusinessService – tem como objetivo enviar para todos os 

observadores uma dada operação de negócio monitorada. Subject do padrão 

de projeto Observer. 

 BusinessServiceObserver – interface que declara o método 

operationPerformed() no qual informa ao operador qual a operação que foi 

realizada;  

 EnvironmentAgent – recebe notificação sobre novas operações de negócio no 

sistema e propaga para outros agentes, implementa a interface 

BusinessServiceObserver;  
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 PropagateBusinessOperationBehavior – comportamento do agente ambiente 

que propaga a operação de negócio para os outros agentes;  

 BusinessOperation – representa uma dada operação de negócio que ocorreu 

na camada de negócio do sistema. 

  

Figura 7 - Diagrama de classes do monitoramento de operações de negócio 

 A propagação de operações de negócio é realizada a partir de uma interação 

do usuário no sistema. Exemplos de tais interações são: clicar em uma categoria do 

produto, em um sistema de comércio eletrônico; adicionar um evento em um sistema 

de controle de eventos; cadastrar, remover, consultar ou alterar alguma entidade ou 

informação oferecida pelo sistema. As interações do usuário com o sistema são 

capturadas por meio da interceptação de execuções de métodos de classes que 

implementam a camada de interface do usuário. Na plataforma Java Enterprise 

Edition, por exemplo, essas classes podem ser implementadas como Java Servlets, 

Managed Beans do framework Java Server Faces (Geary, et al., 2005) ou Actions do 

framework Struts (Holmes, 2006). Para realizar tal interceptação é necessário 

estender o aspecto MonitorBusinessOperation, concretizando seu ponto de corte 

(pointcut) abstrato webActionExecution(), através da indicação de quais métodos de 

classes da camada de interface do usuário serão interceptados. Dentro do aspecto 

abstrato é chamado o método send() da classe PropagateBusinessOperation, o qual 
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é responsável pelo envio das seguintes informações: (i) um array com dados 

relevantes da operação, geralmente com o id do item e o id do usuário; e (ii) a 

definição do tipo de operação negócio.  

 A Figura 8 apresenta o diagrama de sequência do processo de interceptação 

de operações de negócio. Quando uma operação de negócio é realizada o aspecto 

intercepta o arquivo equivalente e envia à classe PropagateBusinessOperation os 

dados necessários para que sejam enviados aos observadores pelo método 

notifyObservers(). O agente ambiente EnvironmentAgent recebe as notificações de 

operações de negócio por meio do comportamento 

PropagateBusinessOperationBehavior. Esse notifica, através de mensagens, a todos 

os agentes a operação de negócio realizada e envia os dados equivalentes a 

operação.   

  

Figura 8 - Diagrama de sequência do monitoramento de operações de negócio 

Os aspectos são usados para projetar e implementar as variabilidades das 

operações de negócio ocorrendo no sistema Web de interesse. O uso de aspectos 

permite realizar uma composição transversal entre a aplicação Web cujos processos 

de negócio serão investigados. 

A Figura 9 mostra o código do aspecto MonitorBusinessOperation que 

declara o ponto de corte abstrato (linha 5) para interceptação das operações de 

negócio. Este aspecto define associação a tal ponto de corte, um adendo (advice) 

(linha 7) que possui associado métodos, responsáveis pela criação de instância da 

classe PropagateBusinessOperation, e envio de tais informações para o 

EnvironmentAgent. Aspectos concretos que estendem o aspecto abstrato 

MonitorBusinessOperation concretizam: (i) o ponto de corte abstrato para indicar 

métodos da camada de interface do usuário; (ii) definem no método 

setParameters() (linha 12)  os dados equivalentes à informação; e (iii) tipo de 

operação (linha 13).       
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1 -  public abstract aspect MonitorBusinessOperation { 

2 -    

3 -   private PropagateBusinessOperation propagateBusinessOperation = 

PropagateConfiguration.getInstance();  

4 -    

5 -   public abstract pointcut webActionExecution(Object webHandler); 

6 -    

7 -   after(Object webHandler): webActionExecution(webHandler){  

8 -    List<Integer> parameters = setParameters(webHandler);  

9 -    String operation = setOperation(); 

10 -    this.monitorBusinessOperation(parameters, operation); 

11 -   } 

12 -   public abstract List<Integer> setParameters(Object webHandler); 

13 -   public abstract String setOperation(); 

14 -   public void monitorBusinessOperation(List<Integer> parameters, 

String operation){ 

15 -    this.propagateBusinessOperation.send(parameters, 

operation); 

16 -   } 

17 -  … 

Figura 9 - Aspecto MonitorBusinessOperation 

  A classe PropagateBusinessOperation, que representa um Subject no 

padrão de projeto Observer (Gamma, 2002), chama o método que fará a  notificação 

a partir de uma BusinessOperation, o agente ambiente receberá como parâmetros o 

tipo de operação de negócio e o dado da informação. A Figura 10 ilustra a 

implementação do método send() (linha 2) que cria um novo objeto 

BusinessOperation (linha 3) e define o tipo de operação (linha 4) e os parâmetros 

recebidos pelo método (linha 5).  

1 -  public class PropagateBusinessOperation     implements 

ObservableBusinessService { 

2 -   public void send(List<Integer> params, String typeop){ 

3 -   BusinessOperation businessOperation = new BusinessOperation();

 …  

4 -   businessOperation.setOperationType(BusinessOperationType.UPDATE

_PROFILE); … 

5 -   businessOperation.setParams(params);  

6 -   notifyObservers(businessOperation); 

7 -   } 

8 -  } 

Figura 10 - Classe PropagateBusinessOperation 
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 A Figura 11 exibe o código do método operationPerformed() da classe 

EnvironmentAgent que insere o comportamento 

PropagateBusinessOperationBehavior, onde esse recebe dois parâmetros (linha 5):  

(i) a identificação do próprio agente ambiente; e (ii) a operação de negócio enviada 

pelo método operationPerformed(). Comportamentos (behaviour) de agentes no 

framework JADE tem como objetivo estabelecer as ações que o agente deve 

capturar em algumas situações. Vale lembrar que a classe EnvironmentAgent se 

comporta como um observador (participante Observer do padrão Observer) para a 

classe PropagateBusinessOperation. Sendo assim, o método operationPerformed() 

é chamado automaticamente pelo PropagateBusinessOperation (participante Subject 

do padrão Observer), sempre que o primeiro se registra no último.  

1 -  public class EnvironmentAgent extends Agent implements 

BusinessServiceObserver { 

2 -  … 

3 -  public void operationPerformed(ObservableBusinessService observable, 

4 -   BusinessOperation operation) {   

5 -    addBehaviour(new PropagateBusinessOperationBehavior(this, 

operation)); 

6 -   } 

7 -  ...  

Figura 11 - Agente Ambiente 
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 Finalmente, o comportamento PropagateBusinessOperationBehavior do 

agente ambiente faz a propagação da informação, como apresentado no código da 

Figura 12. Inicialmente cria-se uma nova mensagem ACL (linha 4). Insere-se todos 

os agentes na mensagem (linhas 5 a 7). É inserida a mensagem e a operação 

interceptada nas classes da camada de GUI do sistema (linha 10), e por fim, a 

mensagem é enviada (linha 11). 

1 -  public class PropagateBusinessOperationBehavior extends 

OneShotBehaviour { 

2 -  … 

3 -  public void action() { 

4 -  ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.INFORM); 

5 -  for (AID agentId : ((EnvironmentAgent) myAgent).getAgents()) { 

6 -   msg.addReceiver(agentId); 

7 -  } 

8 -  msg.setOntology(FRAMEWORKOntology.ONTOLOGY_NAME); 

9 -  msg.setLanguage("fipa-sl"); 

10 -  myAgent.getContentManager().fillContent(msg, operation); 

11 -  myAgent.send(msg); 

12 -  ... 

13 -  } 

14 -  } 

Figura 12 - Propagação da operação de negócio 

4.1.2  Processamento de Agentes de Recomendação 

 Os processamentos dos agentes foram divididos em dois componentes 

principais, responsáveis: (i) pela inicialização dos agentes; e (ii) pela geração de 

recomendação para os usuários, que representam pontos flexíveis do framework.  

As subseções 4.1.2.1  e 4.1.2.2  detalham o projeto de tais componentes. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4.1.2.1  Inicialização dos Agentes 

 Os agentes do framework são inicializados por meio de um arquivo de 

configuração do sistema. Os seguintes agentes principais são criados durante a 

execução do framework: (i) agente ambiente – percebe mudanças no ambiente, 

relacionadas à execução de operações de negócio no sistema, e propaga a 

alteração para outros agentes; (ii) agente gerenciador – inicializa os agentes de 

usuário já inseridos no sistema e à medida que novos usuários são criados no 

sistema, novos agentes de usuários são criados no sistema multiagente; e (iii) 

agente Listener – que implementa a interface ServletContextListener do Jade 

tendo como objetivo inicializar a plataforma dos agentes.  

 A Figura 13 exibe o diagrama com as classes que fazem parte do módulo de 

inicialização. As mais importantes na inicialização são: (i) ManagerAgent: inicializa os 

agentes de usuário; (ii) UserAgent: inicializa um agente de usuário definindo seu id e 

comportamentos; e (iii) UserService: classe de serviços de usuários responsável por 

retornar os usuários do sistema no qual o framework é instanciado. O detalhamento 

da funcionalidade das demais classes do diagrama é realizado a seguir.  

 

Figura 13 - Diagrama de classes da inicialização dos agentes 
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  A Figura 14 exibe o diagrama de sequência com as operações das classes 

envolvidas. O agente gerenciador tem 3 comportamentos que agem na inicialização 

dos agentes: (i) StarterBehavior: cria todos os agentes de usuário do sistema, a 

partir da classe UserService, que retorna todos os usuários cadastrados, e da 

invocação do método do agente gerenciador startNewAgent(), o qual chama o 

método createNewAgent() da classe AgentController do JADE; (ii) 

RegisterEnvironmentBehavior: registra cada agente inicializado no ambiente, a partir 

de uma mensagem para o agente ambiente;  e (iii) StartNewAgentBehavior: 

chamado em tempo de execução, quando um novo usuário se cadastra no sistema. 

 

Figura 14 - Diagrama de sequência da inicialização dos agentes 

 A Figura 15 apresenta o código do método startNewAgent() do agente 

gerenciador, o qual é chamado pelos comportamentos StarterBehavior e 

StartNewAgentBehavior. Esse cria um objeto  AgentController (linha 2) que define o 

estado do agente para ativo (linha 3). O método createNewAgent() cria um novo 

agente no framework JADE para o container. A classe UserAgent (linha 2) será 

responsável pela identificação e definição dos comportamentos do agente.  

1 -  public void startNewAgent(int userId) throws StaleProxyException { 

2 -    AgentController acontroler = (AgentController) 

agentContainer.createNewAgent("usuario_" + userId,

 UserAgent.class.getName(), new Object[] { userId }); 

3 -    acontroler.activate(); 

4 -    acontroler.start(); 

5 -   } 

Figura 15 - Método startNewAgent() do Agente Gerenciador 
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 A Figura 16 apresenta o código do comportamento 

RegisterEnvironmentBehavior. Seu objetivo é enviar uma mensagem para o agente 

ambiente para registrar o novo agente iniciado no sistema. A mensagem é formada 

pelo ACLMessage (linha 5), e é necessário definir o recebedor da mensagem (linha 6) 

que é o agente ambiente. As mensagens serão respondidas pelo agente ambiente, 

que é o recebedor, como forma de retorno positivo ao recebimento da mensagem 

(linha 7). O envio da mensagem é a partir do método send() (linha 8). 

1 -  public class RegisterEnvironmentBehavior extends Behaviour {… 

2 -  public void action() { ... 

3 -     environment = searchEnvironment(); 

4 -     String cid = genCID(); 

5 -     ACLMessage msg = new ACLMessage(ACLMessage.SUBSCRIBE); 

6 -     msg.addReceiver(environment);   ...  

7 -     msg.setReplyWith("reply"); 

8 -     myAgent.send(msg); 

Figura 16 - Comportamento RegisterEnvironmentBehavior 

 A classe UserAgent é chamada pelo agente gerenciador a cada novo usuário 

inserido no sistema. O método principal, setup(), explicita o ID do agente e insere 

os comportamentos que são as classes do sistema as quais implementam os 

comportamentos que apresentam pontos flexíveis do framework: 

RecommendationStrategyBehavior, FeedbackStrategyBehavior e 

ProfileStrategyBehavior. 

4.1.2.2  Geração de Recomendações pelos Agentes 

 O agente de usuário insere três comportamentos, os quais são pontos de 

flexibilidade, que tem estratégias vinculadas para delimitar as recomendações dos 

usuários do sistema: (i) definição do perfil dos usuários; (ii) geração de 

recomendação; e (iii) o retorno das recomendações feitas pelos agentes para os 

usuários do sistema. Esses comportamentos devem estender, respectivamente, as 

classes abstratas: ProfileStrategyBehavior, FeedbackStrategyBehavior e 

RecommendationStrategyBehavior. Os comportamentos inseridos nos agentes tem o 

objetivo de delimitar as ações que devem ser exercidas por eles, a partir das 

alterações verificadas no ambiente. Nesses, o método handleMessage() verifica se 

há novas mensagens enviadas pelo agente ambiente a partir do monitoramento das 
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operações de negócio. Os dados recebidos pela mensagem são enviados para o 

método, o qual deverá ser implementado por cada instância.  

 A estratégia de definição de perfil considera o histórico de uso do sistema do 

usuário. Essa técnica parte do princípio que os usuários tendem a terem interesses 

similares aos demonstrados no passado. Seu objetivo no framework é traçar a área 

relacionada a cada usuário, pois todos esses „itens‟ tem classificação. Ou seja, pode 

ser definido dentro de um esquema taxonômico, e essa faz o conteúdo do perfil. 

Cada área tem uma prioridade para que as recomendações satisfaçam os desejos 

dos usuários. Por exemplo, considerando um comércio eletrônico: eletrodomésticos 

tem prioridade 10 e produtos de informática tem prioridade 7. Então os 

eletrodomésticos terão ficarão mais acima na fila de recomendação. 

 De acordo com as técnicas de filtragem é importante a avaliação para que se 

tenha retorno positivo e negativo do usuário, e assim uma definição do sucesso com 

intuito de orientar e estimular recomendações mais coerentes com seu interesse. A 

área do item, taxonomicamente definido, é atualizado no perfil do usuário que define 

as prioridades dos itens, após o retorno „negativo‟ do item tendo sua prioridade 

decrementada.  

 A estratégia de definição de recomendações utiliza-se da personalização 

dinâmica, uma vez que as preferências dos usuários podem variar com o tempo, 

para delimitar os itens a serem exibidos para os usuários. Existem várias técnicas de 

filtragem de recomendação. Essas tem como objetivo classificar informações 

relevantes e irrelevantes e assim possibilitar a diminuição das opções de escolha 

que os usuários tem em Web sites.  

 A Figura 17 exibe um código da classe abstrata, ponto flexível do framework, 

que deverá ser posteriormente estendida pelas classes do sistema. O 

comportamento tem um método handleMessage() (linha 2) que fornece as 

mensagens em conformidade com o modelo ACL e executa ações quando alguma é 

recebida. O serviço de recomendação é a partir do método service() (linha 10) no 

qual recebe os parâmetros recebidos na mensagem. O método abstrato, 

calculateRecommendations() (linha 13), é chamado pelo método service() (linha 

11), onde este deve ser implementado pelo sistema. 
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1 -  public abstract class RecommendationStrategyBehavior extends 

MsgReceiver { 

2 -   protected void handleMessage(ACLMessage msg) { 

3 -    try { 

4 -     BusinessOperation bo = (BusinessOperation) 

myAgent.getContentManager().extractContent(msg);    

5 -     if 

(BusinessOperationType.DEFINE_RECOMMENDATION.equals(bo.getOperationType(

))) { 

6 -      List<Integer> params = bo.getParams(); 

7 -     this.service(params.get(1),params.get(0));  

8 -     }… 

9 -   }  

10 -   protected void service(int user, int item) throws DAOException{ 

11 -    this.calculateRecommendations(user,item ); 

12 -   } 

13 -   public abstract void calculateRecommendations(int user, int 

produto) throws DAOException; 

14 -  } 

Figura 17 - Comportamento da estratégia de recomendação 

4.1.3  Consulta de Recomendações 

 Para que a navegação seja agradável e não seja necessário recarregar a 

página quando novos itens forem recomendados, a requisição é realizada no 

framework proposto, através de chamadas assíncronas ao servidor usando AJAX. O 

AJAX é atualmente utilizado em aplicações de Internet Ricas (RIA – Rich Internet 

Applications), que são aplicações que melhoram a usabilidade e qualidade da 

perspectivas de seus usuários. O framework foi desenvolvido de forma a 

representar os agentes com a interface com o usuário utilizando bibliotecas 

Javascript que tem suporte a AJAX, de forma a oferecer uma maior interatividade 

entre o usuário e a aplicação. As vantagens de tais bibliotecas é que elas já 

implementam funções considerando limitações existentes nos diferentes tipos de 

navegadores.  
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 As bibliotecas javascript mais conhecidas são JQuery, Prototype e Mootools. 

Apesar de o desenvolvedor ter que aprender sintaxe específica de tais bibliotecas, 

elas oferecem um conjunto de componentes na forma de scripts prontos para serem 

reutilizados. Exemplos de tais componentes são: calendários, validação de 

formulários, ordenação de tabelas por uma determinada coluna, galerias de fotos 

com setas de voltar e avançar, entre outros.  

 A biblioteca javascript utilizada no nosso framework é a mootools6. O painel 

de recomendações apresentado faz parte de um plugin já composto por imagens e 

formatação em CSS – folha de estilo em cascata. Para a instanciação, no lado 

cliente, é necessário apenas configurar o arquivo JSP que exibe os itens. Todos os 

outros arquivos já foram adequados para exibir sobre o layout do sistema uma janela 

com opção de minimizar, maximizar e fechar. 

 A geração das recomendações define os itens que são adequados a cada 

usuário, e, com a navegação deste através do site, essas recomendações são 

gravadas de forma persistente. A Figura 18 ilustra quais são os arquivos 

responsáveis pela realização da consulta das recomendações: (i) window-

recommendation.jsp - acessível à estrutura do painel, no qual contém os arquivos 

javascripts e css´s, e é feita a chamada via AJAX ao outro JSP (window-views.jsp). 

Este tem um design integrado ao sistema, mas independente em relação à sua 

estrutura, uma vez que é exibido como uma janela; (ii) window-views.jsp – nesse 

arquivo há a chamada aos itens recomendados contidos na persistência do sistema. 

A dependência é definida pelo RecommendationMBean a partir de um arquivo de 

configuração; (iii) RecommendationMBean - é uma classe responsável pela 

intermediação entre a página e o modelo; e (iv) a interface RecommendationService 

faz parte da camada de negócio da arquitetura do Framework. O painel para 

exibição dos itens que serão recomendados aos usuários é definido como um ponto 

flexível. 

   

                                            
6
 http://mootools.net/ 
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Figura 18 - Diagrama de classes da consulta de recomendações 

 Considerando que o usuário já se identificou no sistema pelo formulário de 

login, a seqüência de ações exibidas na  Figura 19 inicia-se pelo arquivo JSP, 

window-recommendation.jsp, o qual faz uma requisição via AJAX ao arquivo 

windows-views.jsp. Esse último chama então a classe RecommendationMBean. Por 

fim, o managed bean requisita a classe RecommendationService da camada de 

negócio as informações de recomendações armazenadas no banco de dados, para 

que sejam exibidas aos arquivos JSP.    

 

Figura 19 - Diagrama de sequência da consulta de recomendações 
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 Para que a navegação não seja comprometida, as recomendações são 

exibidas em uma janela que sobrepõe à tela do sistema. Essa exibe os produtos e 

os seus respectivos links para que o usuário possa saber mais sobre o produto. Tais 

informações serão mostradas na tela principal e não na janela. A janela também 

pode ser fechada, minimizada ou maximizada. Os produtos exibidos também podem 

ser excluídos, no canto superior direito há um „x‟ para que o usuário exclua aquela 

recomendação e assim a personalização do mesmo seja alterada. Detalhes 

adicionais são apresentados na seção 4.1.4 . A janela também possibilita ao usuário 

ver mais produtos, já que o limite é 4 apresentados na janela. A Figura 20 ilustra a 

janela contendo recomendações para um sistema Web de e-commerce. 

 

 

 

Figura 20 - Tela com janela de recomendações 
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 A Figura 21 apresenta um trecho de código da chamada Ajax com utilização 

do framework mootools implementado em JavaScript. A função principal send() faz a 

requisição (linha 9) à url (linha 2). Na documentação Mootools7 da classe Request 

existem várias opções que poderão ser implementadas, entre elas: (i) url (linha 2): a 

url que será requisitada; (ii) method (linha 3): o método HTTP da requisição, por 

default é post; (iii) onComplete (linha 4): determina para qual elemento da página irão 

as informações recebidas, assim que a requisição for completada. O método 

periodical() (linha 11) define a periodicidade das requisições. 

1 -  var request = new Request({ 

2 -   url: '/include/window-views.jsf', 

3 -   method: 'get', 

4 -   onComplete: function(response) { 

5 -    $('win1').set('html',response); 

6 -   } 

7 -  }) 

8 -   var doMany = function() { 

9 -    request.send(); 

10 -   }; 

11 -   doMany.periodical(5000);   

 

Figura 21 – Requisição AJAX  

4.1.4  Estratégia de Feedback 

 De acordo com as técnicas de filtragem, é fundamental uma análise das 

ações do usuário para que se tenha retorno positivo e negativo do usuário, e para ter 

uma definição do desempenho com intuito de orientar e estimular recomendações 

mais coerentes com seu interesse. No framework proposto, a estratégia de feedback 

representa um dos seus pontos flexíveis.   

 No painel de exibição dos itens a serem recomendados, ilustrado na Figura 

20, os usuários podem clicar em um “x” para indicar os itens recomendados que não 

são de seu interesse. Quando essa ação é executada, o agente ambiente envia para 

os agentes essa informação, para que o perfil desse usuário seja atualizado e esse 

item seja removido das recomendações.  

                                            
7
 Documentação Mootools da classe Request: http://mootools.net/docs/core/Request/Request  

http://mootools.net/docs/core/Request/Request
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4.1.5  Serviços de Usuário 

 A classe UserService retorna informações gerais dos usuários do sistema que 

serão importantes para o funcionamento do framework. Na inicialização do 

framework, como ilustra a Figura 22, a classe UserService é associada à tabela User 

do sistema (o nome da tabela dependerá do sistema) e ao comportamento 

StarterBehavior. O agente Manager tem como papel inicializar os agentes de 

usuário e a partir do comportamento StarterBehavior é retornada uma listagem dos 

usuários, assim como os, respectivos ids, associado à classe UserService.    

 

Figura 22 - Serviços dos usuários 

 Para cada usuário no sistema existe um agente que o representará. A classe 

UserAgent define o identificador do agente, os papéis, se tiver, e os 

comportamentos. O agente Manager cria uma instância de UserAgent para cada 

usuário do sistema. Os usuários são retornados por identificador pela classe 

UserService. 

4.2  EXTENSIBILIDADE DO FRAMEWORK 

 A instanciação de um framework está relacionada com todas as atividades 

necessárias para o desenvolvimento de uma aplicação específica a partir da sua 

reutilização. Ela envolve, principalmente, a criação de classes que estendem os 

pontos de flexibilidade do framework. Durante esse processo é necessário configurar 

arquivos e reestruturar classes de forma a garantir o correto funcionamento do 

framework. As subseções a seguir detalham os pontos flexíveis do framework. 



52 

 

4.2.1  Pontos Flexíveis do Framework 

 As classes do sistema devem implementar os comportamentos: 

RecommendationStrategyBehavior, FeedbackStrategyBehavior e 

ProfileStrategyBehavior, chamados pela classe UserAgent. Esses 

comportamentos têm objetivo de delimitar as ações que devem ser exercidas pelos 

agentes de usuário, a partir das alterações verificadas no ambiente. 

 O comportamento RecommendationStrategyBehavior é acionado pela classe 

após o monitoramento dos itens que serão recomendados, como, por exemplo: 

produtos em uma loja eletrônica, eventos em um sistema de controle de eventos, 

apostilas em um sistema de ensino a distância, entre outros. O comportamento 

ProfileStrategyBehavior é acionado após o monitoramento da definição 

taxonômica dos itens, por exemplo: assunto, da apostila de aula; categoria, do 

produto da loja de ecommerce; área de interesse, da conferência, entre outros.  Em 

qualquer sistema FeedbackStrategyBehavior o comportamento de feedback 

excluirá o item recomendado. Por enquanto, o sistema no qual considera a avaliação 

do usuário só avalia quando o mesmo exclui o item do painel de recomendações; 

em um trabalho posterior poder-se-á utilizar também da avaliação positiva que seria 

quando o usuário clicasse no item.  

 Todos os comportamentos recebem uma mensagem enviada pelo agente 

ambiente à classe que o estende, instância do sistema, que deverá implementar o 

método: (i) calculateRecommendations() para o comportamento 

RecommendationStrategyBehavior, (ii) delItem() para a comportamento 

FeedbackStrategyBehavior e (iii) calculateProfile() para 

ProfileStrategyBehavior. Nas seções 5.1.1 , 5.2.1 e 5.3.1  há detalhes das 

instanciações em três estudos de casos diferentes.  
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4.2.2  Configurações Adicionais 

 Além das classes que devem ser estendidas existem algumas configurações 

adicionais que devem ser feitas para permitir a instanciação do nosso framework 

para uma dada aplicação. Exemplos de tais configurações são: inclusão de 

bibliotecas de classes ou scripts, arquivos de configuração, arquivos que fazem 

parte do painel de exibição dos itens e configurações do banco de dados.   

 As especificações de JADE são compatíveis com os padrões da FIPA. Esse 

framework oferece uma biblioteca de classes e protocolos de interação 

padronizados pela FIPA, prontas para serem instanciadas ou estendidas. Com isso 

o framework utiliza as bibliotecas do JADE para poder usufruir dos mecanismos de 

gerência e comunicação dos agentes. São estendidos assim classes como: Agent, 

MsgReceiver, Predicate, entre outras.   

 O painel para exibição dos itens foi desenvolvido com o framework em 

javascript, chamado Mootools, a estrutura faz parte de um plugin que exibe uma 

janela no canto direito do navegador, sobre o layout da aplicação. Essa janela pode 

ser minimizada, maximizada ou fechada. Tais funcionalidades são próprias do 

plugin. Os arquivos deverão ser incluídos no arquivo jsp que constitui a janela, onde 

esse deve ser incluído em todas as páginas do sistema. Os arquivos que devem ser 

adicionados a aplicação Web que será monitorada são os seguintes: os arquivos do 

framework mootools versão 1.2, o arquivo do plugin, um arquivo de formação de 

página CSS (Cascading Style Sheets) e 6 imagens. Todos os arquivos já são 

chamados pelo JSP, sendo necessário apenas manter-se na mesma pasta.  

 Existem três agentes que deverão ser inicializados no arquivo web.xml de 

configuração usual das aplicações Web. Os agentes (i) Manager – responsável pela 

inicialização dos agentes de usuário do sistema e dos novos usuários que se 

cadastrarem no sistema, (ii) Environment – responsável por propagar todas as 

operações de negócio do sistema para os agentes e (iii) Listener – responsável por 

inicializar a plataforma dos agentes, implementa a interface ServletContextListener 

e funciona como um listener utilizado para verificar quando uma aplicação é iniciada 

e finalizada. A classe que implementa essa interface deve sobrescrever os métodos 

contextInitialized(), ilustrado na Figura 23, e contextDestroyed() que serão 

chamados assim que a aplicação é iniciada e finalizada, respectivamente. 
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1 -  public void contextInitialized(ServletContextEvent event) { 

2 -    this.context = event.getServletContext(); 

3 -    try { 

4 -     new ServiceLocator(WebApplicationContextUtils 

5 -      .getWebApplicationContext(context)); 

6 -   

7 -     List<String> params = new ArrayList<String>(); 

8 -     params.add("-gui"); 

9 -     params.add("-detect-main"); 

10 -     params.add("false"); 

11 -     … 

12 -     Boot.main(params.toArray(new String[0])); 

13 -    … 

14 -   } 

Figura 23 - Método contextInitialized()  

 O framework define duas novas persistências: (i) perfil – que contém a área 

na qual o item recomendado faz parte; e (ii) recomendação – que contém os 

relacionamentos dos itens e usuários. Em todas as instanciações, detalhadas no 

capítulo 5 , foi utilizado o framework Hibernate8, responsável pela persistência dos 

objetos com o banco de dados do sistema. Sua principal vantagem é a facilidade de 

realizar esses mapeamentos, sendo apenas necessária a configuração de um 

arquivo XML com a definição do mapeamento. A utilização do hibernate não é de 

obrigatoriedade na instanciação do framework, podendo ser usados outros 

frameworks ou bibliotecas para realizar a persistência das informações de perfil e 

recomendação.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 http://www.hibernate.org/ 
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4.3  RESUMO 

 Neste capítulo foram apresentados o projeto e os detalhes da implementação 

do framework. O projeto foi detalhado através da apresentação dos principais 

componentes da arquitetura do sistema, assim como indicando as diferentes 

tecnologias utilizadas na sua implementação. Os detalhes da instanciação 

explanaram os pontos flexíveis. Um deles diz respeito aos agentes de usuários que 

inserem três comportamentos que têm estratégias vinculadas para delimitar as 

recomendações aos usuários do sistema: (i) definição de perfil; (ii) definição de 

recomendação; e (iii) o retorno das recomendações feitas pelos agentes para os 

usuários do sistema. Outro ponto flexível são os serviços de usuários que retornam 

os usuários cadastrados no sistema. E finalmente, outro ponto de flexibilidade é o 

painel de exibição das recomendações que executa no lado cliente. 
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5  ESTUDOS DE INSTANCIAÇÃO DO FRAMEWORK 

 Este capítulo apresenta três estudos de caso de instanciação do framework 

proposto nesta dissertação. Os estudos de caso envolvidos foram: (i) Easy-

commerce – aplicação de comércio eletrônico; (ii) OLIS – provê serviços aos 

usuários de controle de eventos; e (iii) ExpertCommittee – gerencia a submissão de 

artigos e o processo de revisão de conferências. 

5.1  EASY-COMMERCE  

 Motivados pelo fato de entender melhor como ocorre à gerência de 

variabilidades em linhas de produto de software voltadas para d domínio da Web, foi 

desenvolvido uma linha de produto de e-commerce voltada para a plataforma Web 

(Torres, 2011). Boa parte da análise de domínio de tal linha de produto foi conduzida 

pelo trabalho de (Lau, 2006), no qual foram definidos modelos de features para lojas 

virtuais que atendem vários requisitos deste domínio. O autor dividiu em duas partes 

principais: (i) “Store Front” (também chamada de Business to Commerce – B2C); e 

(ii) “Business Management” (também chamada de Business to Business – B2B). A 

primeira trata da interface que o usuário utiliza para acessar a loja. A maioria das 

features presentes neste grupo faz parte dos serviços que provêem interface ao 

usuário, alguns não diretamente visíveis ao cliente. A segunda é responsável por 

controlar interesses referentes ao negócio, como controle de produtos, e dar suporte 

ao funcionamento da loja virtual. A  

 

 

 

 

 

 

Figu

ra 

24 apresenta uma visão parcial de tal 

modelo. 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Modelo de features do Easy-commerce (Torres, 2011) 

 As principais tecnologias utilizadas para implementação da LPS Easy-

commerce foram (Torres, 2011): (i) Java Server Faces (JSF) que é um framework 

para desenvolvimento de aplicações Web onde as páginas são definidas usando 

componentes visuais; (ii) RichFaces que é uma biblioteca de componentes para 

aplicações Web que utilizam o JSF usado no Easy-commerce para promover o 

suporte a AJAX; (iii) o framework Spring para o controle transacional dos serviços da 

aplicação; (iv) a linguagem AspectJ também foi utilizada para implementar parte das 

variações na LPS; e por fim, (vi) o framework Hibernate foi utilizado para persistir os 

objetos no banco de dados PostgreSQL. 

 Na estruturação da arquitetura em camadas (Figura 25), os seguintes padrões 

de projeto foram utilizados: (i) Open Session in View9, que é um padrão utilizado 

para manter a sessão aberta no momento da renderização da visualização na 

camada de interface do usuário; (ii) o padrão DAO (Data Access Object) é usado 

para abstrair e encapsular o acesso aos dados e está presente na camada de 

dados. Cada classe que representa um DAO se comunica com o banco de dados, 

recupera o registro em questão e retorna os objetos para serem utilizados pela 

aplicação; (iii) no padrão Abstract Factory utilizado no Easy-commerce, uma 

interface e implementação é fornecida para implementar uma fábrica de objetos da 

aplicação; (iv) o padrão Singleton foi utilizado para garantir que uma classe tenha 

apenas uma instância e que esta instância esteja acessível de qualquer ponto da 

aplicação; (v) por fim, o padrão Strategy foi utilizado para implementar uma das 

variabilidades do Easy-commerce (Torres, 2011).  

                                            
9
 https://www.hibernate.org/43.html 

https://www.hibernate.org/43.html
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Figura 25 – Arquitetura simplificada do Easy-commerce 
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5.1.1  Instanciação 

 A instanciação do framework no Easy-commerce é ilustrada na Figura 26 com 

apenas algumas classes de interesse para instanciação. As classes em destaque 

representam as classes do framework que se relacionam com instâncias da 

aplicação. A instanciação envolve basicamente os seguintes passos: (i) criação das 

classes relacionadas à recomendação que estendem os comportamentos que são 

pontos flexíveis no framework (classes ProfileStrategyBehavior, 

FeedbackStrategyBehavior e RecommendationStrategyBehavior); (ii) definição do 

monitoramento das operações das classes: NavegacaoMBean e RegistroMBean do 

Easy-commerce pelos aspectos; e (iii) arquivos de configurações adicionais de 

arquivos e banco de dados.  

 

Figura 26 - Instanciação do framework no Easy-commerce 
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 A Figura 27 exibe o código do aspecto 

EasyCommerceNavegacaoCategoriaProduto, que estende o aspecto abstrato 

MonitorBusinessOperation (linha 1) o qual por sua vez representa um dos pontos 

de extensão do framework. Quando o usuário clica em uma categoria de produto, ao 

navegar pelo sistema, é chamado o método navegarSubTipo()  da classe 

NavegacaoMBean. Esse método, além de exibir na página os produtos daquela 

categoria, é interceptado por esse aspecto o qual envia para a classe 

PropagateBusinessOperation, a partir do aspecto abstrato 

MonitorBusinessOperation, os parâmetros: id da categoria (linha 11) , id do usuário 

(linha 12) o tipo de operação UPDATE_PROFILE (linha 16).  

1 -  public aspect EasyCommerceNavegacaoCategoriaProduto extends 

MonitorBusinessOperation { 

2 -   

3 -   public pointcut webActionExecution(Object webHandler): 

4 -    (execution(String 

br.com.ecommerce.jsf.NavegacaoMBean.navegarSubTipo())  ) 

5 -    && target(webHandler); 

6 -   public List<Integer> setParameters(Object webHandler) {  

7 -    AbstractController webController = (AbstractController) 

webHandler;   

8 -    int idSubTipo = 

Integer.parseInt(webController.getParameter("idSubTipo"));  

9 -    int idusuario = 

Integer.parseInt(webController.getParameter("idUsuario"));  

10 -    List<Integer> params = new ArrayList<Integer>();  

11 -    params.add(idSubTipo); 

12 -    params.add(idusuario);    

13 -    return params; 

14 -   } 

15 -   public String setOperation() {   

16 -    String operation = "UPDATE_PROFILE"; 

17 -    return operation; 

18 -   } 

Figura 27 – Aspecto EasyCommerceNavegacaoCategoriaProduto 
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 O método detalhesProduto() da classe NavegacaoMBean é interceptado pelo 

aspecto EasyCommerceNavegacaoProduto, Figura 28. Esse método é chamado quando 

o usuário clica em um produto em específico, sendo propagados os dados: id do 

produto (linha 11), id do usuário (linha 12) e o tipo das operações que será 

executada pelos agentes DEFINE_RECOMMENDATION (linha 16). O tipo da operação é 

um ponto muito importante visto que, dependendo destes diferentes 

comportamentos, serão acionados. 

1 -  public aspect EasyCommerceNavegacaoProduto extends 

MonitorBusinessOperation { 

2 -   

3 -   public pointcut webActionExecution(Object webHandler): 

4 -    (execution(String br.com.ecommerce.jsf.NavegacaoMBean. 

detalhesProduto())  ) 

5 -    && target(webHandler); 

6 -   public List<Integer> setParameters(Object webHandler) {  

7 -    AbstractController webController = (AbstractController) 

webHandler;   

8 -    int idproduto = 

Integer.parseInt(webController.getParameter("idProduto"));  

9 -    int idusuario = 

Integer.parseInt(webController.getParameter("idUsuario"));  

10 -    List<Integer> params = new ArrayList<Integer>();  

11 -    params.add(idproduto); 

12 -    params.add(idusuario);    

13 -    return params; 

14 -   } 

15 -   public String setOperation() {   

16 -    String operation = "DEFINE_RECOMMENDATION"; 

17 -    return operation; 

18 -   } 

Figura 28 – Aspecto EasyCommerceNavegacaoProduto 
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 A classe RegistroMBean também é interceptada, quando o usuário se cadastra 

no sistema. O método iniciarCadastroCartao() é chamado, além de persistir os 

dados do novo usuário é enviado para o agente ambiente uma nova operação de 

negócio do sistema pelo aspecto EasyCommerceRegistro, A Figura 29 ilustra tal 

situação.  Como não há dado do produto só é enviado o id do usuário (linha 11) e o 

tipo da operação - NEW_USER (linha 15). Quando um novo usuário se cadastra no 

sistema, os agentes agem para recomendar produtos mesmo sem ter nenhum 

histórico da sua navegação, suas recomendações são definidas a partir do 

relacionamento dos seus dados demográficos com os dos outros agentes, mais na 

seção 2.3.2.3 . 

1 -  public aspect EasyCommerceRegistro extends MonitorBusinessOperation { 

2 -   

3 -   public pointcut webActionExecution(Object webHandler): 

4 -    (execution(String br.com.ecommerce.jsf.RegistroMBean. 

iniciarCadastroCartao())  ) 

5 -    && target(webHandler); 

6 -   public List<Integer> setParameters(Object webHandler) {  

7 -    AbstractController webController = (AbstractController) 

webHandler;    

8 -    int idusuario = 

Integer.parseInt(webController.getParameter("idUsuario"));  

9 -    List<Integer> params = new ArrayList<Integer>();  

10 -    params.add(-1); 

11 -    params.add(idusuario);    

12 -    return params; 

13 -   } 

14 -   public String setOperation() {   

15 -    String operation = "NEW_USER"; 

16 -    return operation; 

17 -   } 

Figura 29 – Aspecto EasyCommerceRegistro  
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 As recomendações exibidas ao usuário são avaliadas a partir de retorno 

negativo, há um „x‟ no qual tem como objetivo excluir a recomendações ao usuário, 

ao clicar nessa operação é enviado para o agente ambiente os dados do item que 

não será mais recomendado. A Figura 30 exibe o código da classe 

RecommendationMBean; essa faz parte das classes do framework, o método 

removeProduto() é chamado quando o usuário exclui o produtos das 

recomendações. Os dados que serão enviados, para posteriormente serem 

propagados e executará uma ação, são: o id do item que foi excluído, o id do usuário 

que excluiu o item e o tipo de operação que é  DEL_ITEM. O comportamento é 

detalhado na seção 5.1.1.3 . 

1 -  public class RecommendationMBean  extends 

CadastroAbstractController<Mensagem>{  

2 -   PropagateBusinessOperation propagate; … 

3 -   public void removeProduto() throws DAOException{   

4 -    int num  = Integer.parseInt(getParameter("idprod")); 

5 -    List<Integer> params = new ArrayList<Integer>();  

6 -    params.add(iditem);  

7 -    params.add(iduser);  

8 -    propagate.send(params, "DEL_ITEM");    

9 -   } 

10 -  } 

Figura 30 – Classe RecommendationMBean 

5.1.1.1  Estratégia de Definição de Perfil 

 O tipo de operação UPDATE_PROFILE é chamado quando o usuário clica em 

alguma categoria de produto; neste momento, os agentes de usuário irão verificar a 

afinidade com o agente de usuário a partir da técnica de filtragem demográfica, onde 

os dados analisados são o gênero e idade. A outra operação chamada que também 

aciona o comportamento de definição de perfil é o DEL_ITEM. Essa operação é 

propagada quando o usuário remove do seu painel de recomendações algum 

produto. Esse produto é excluído dos itens recomendados e sua categoria é 

decrementada, assim como outros usuários com perfil similar ao seu, tem a 

prioridade da categoria decrementada. Esta estratégia é pessoal a cada aplicação. 
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 A classe EasyCommerceProfileStrategy estende o comportamento 

ProfileStrategyBehavior. Tal comportamento é acionado, quando o agente recebe 

uma mensagem, originada quando o usuário clicou em uma categoria de um 

produto, ou quando algum item que já foi recomendado é deletado. O agente 

ambiente envia uma mensagem com nova alteração na operação de negócio no 

sistema; o comportamento EasyCommerceProfileStrategy é acionado em dois tipos 

diferentes de operação de negócio: UPDATE_PROFILE e DEL_ITEM. 

 A Figura 31 exibe partes do código de estratégia de perfil. O método 

calculateProfile() (linha 3) salva ou aumenta a prioridade da categoria do produto 

se o usuário tiver dados similares ao seu. No código é verificado se o usuário que 

clicou não é o seu próprio agente (linha 8), se for diferente, a categoria será salva ou 

a prioridade incrementada. São chamados dois métodos checkAge() e 

checkGender() (linha 9). O primeiro retorna 1 se as idades tiverem uma diferença de 

menos de 5 anos e o segundo retorna 1 se os gêneros forem iguais. Nesse estudo 

de caso, foram analisados apenas dois dados (gênero e idade), mas quanto maior a 

quantidade de dados investigadas melhor serão os resultados de perfil. A soma será 

verificada nos resultados dos dois métodos (linha 10), caso o resultado seja superior 

a 0.6, essa categoria será salva ou aumentará a prioridade, como nesse caso são 

apenas dois dados, só entrará nessa condição se os dois métodos retornarem 1. 

 

1 -  public class EasyCommerceProfileStrategy extends 

ProfileStrategyBehavior { 

2 -  …  

3 -   public void calculateProfile(int user ,int category) { 

    

4 -    int userCore = userAgentCore.getUser().getId(); 

5 -    ProfileDAO dao = new ProfileDAO();   

6 -    double result = 0;    

7 -    try{     

8 -   if(userCore != user){ 

9 -   result = ( this.checkAge(user) + this.checkGender(user))/2; 

10 -   if(result>0.6)     

11 -    dao.saveProfile(userCore, category); 

12 -     

13 -   } 

Figura 31 - Cálculo do Perfil 
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5.1.1.2  Estratégia de Recomendação 

 Quando o usuário clica em algum produto no sistema são propagados os 

dados: id do usuário, id do produto clicado e o tipo de operação; neste caso a 

operação que acionará esse comportamento que é DEFINE_RECOMMENDATION. A Figura 

32 exibe o código da classe abstrata RecommendationStrategyBehavior que é 

estendida pela classe EasyCommerceRecommendationStrategy. Nesta é feita a 

verificação de novas mensagens. Quando existe, é verificado o tipo de operação 

(linha 6). Se a operação for DEFINE_RECOMMENDATION a classe faz uma chamada ao 

método service() (linha 8) e, este por sua vez, faz uma chamada ao método 

abstrato específico do comportamento calculateRecommendations() (linha 13).  

 

1 -  public abstract class RecommendationStrategyBehavior extends 

MsgReceiver { 

2 -  …  

3 -   protected void handleMessage(ACLMessage msg) { 

4 -    try { 

5 -     BusinessOperation bo = (BusinessOperation) 

myAgent.getContentManager().extractContent(msg);    

  

6 -     if 

(BusinessOperationType.DEFINE_RECOMMENDATION.equals(bo.getOperationType(

))) { 

7 -      List<Integer> params = bo.getParams(); 

  

8 -      this.service(params.get(1),params.get(0));

  

9 -     } 

10 -    … 

11 -   }  

12 -   protected void service(int user, int produto) throws 

DAOException{ 

13 -    this.calculateRecommendations(user,produto ); 

14 -   }  

15 -   

16 -   public abstract void calculateRecommendations(int user, int 

produto) throws DAOException; 

17 -  } 

Figura 32 - Classe Abstrata  RecommendationStrategyBehavior 



66 

 

 A Figura 33 apresenta o método calculateRecommendations(), que é 

implementado pela classe EasyCommerceRecommendationStrategy. Esse 

comportamento recebe 2 dados: o id do item no qual o usuário clicou, e o id deste 

usuário. O método recommendedProducts() (linha 6)  irá retornar uma lista com o id 

do produto clicado e com o id de 3 produtos que fazem parte da categoria do perfil 

do usuário com maior prioridade. Como estratégia de marketing, os produtos que 

serão salvos (linha 10) são: (i) produto com baixa no estoque; (ii) último produto 

incluído no sistema; e (iii) produto mais recomendado.  

1 -  public class EasyCommerceRecommendationStrategy extends 

RecommendationStrategyBehavior { 

2 -  …  

3 -   public void calculateRecommendations(int idUser, int idProduto) 

throws DAOException{   

4 -    int userCore = userAgentCore.getUser().getId();   

5 -    if(userCore == idUser){ 

6 -     List<Integer> products = 

recommendedProducts(idUser, idProduto);  

7 -     for( Integer product:products ){ 

8 -      RecommendationDAO dao = new 

RecommendationDAO(); 

9 -      if(product!=0) 

10 -       dao.saveRecommendation(idUser, product); 

11 -     } } } 

Figura 33 - Classe EasyCommerceRecommendationStrategy 
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5.1.1.3  Estratégia de Feedback 

 Quando o usuário remove um produto que foi recomendado pelo painel de 

recomendações, o comportamento EasyCommerceFeedbackStrategy (Figura 34) que 

estende a classe FeedbackStrategyBehavior é acionado. Nesta é chamado o 

método delItem() (linha 3) que tem duas funções: exclui o produto que foi 

recomendado pelo usuário que o removeu (linha 7) e decrementa a categoria do 

produto (linha 9) que foi removido pelo usuário. 

1 -  public class EasyCommerceFeedbackStrategy extends 

FeedbackStrategyBehavior { 

2 -   … 

3 -   public void delItem(int user, int produto) throws DAOException 

{  

4 -    int userCore = userAgentCore.getUser().getId(); 

5 -    int category = getCategoryProduct(produto); 

6 -    RecommendationDAO rdao = new RecommendationDAO();  

7 -    rdao.removeRecommendation(userCore, produto);   

8 -    ProfileDAO pdao = new ProfileDAO();  

9 -    pdao.updateProfile(userCore,category);   

10 -   } 

Figura 34 - Classe EasyCommerceFeedbackStrategy 
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5.2  OLIS 

 A linha de produto OLIS (OnLine Intelligent Services) é uma aplicação Web 

que pode prover vários serviços pessoais para os usuários. Ela é composta, 

principalmente, por dois serviços: aviso de eventos e serviços de calendário. O 

sistema pode gerenciar eventos genéricos, acadêmicos e de viagens. O serviço de 

anúncio de eventos permite ao usuário anunciar eventos para os outros usuários do 

sistema através de um quadro de eventos. Esse comportamento é através de um 

comportamento inteligente por agentes. 

 Os eventos têm alguns atributos comuns, tais como, assunto, descrição, 

localização, cidade, data de início e data de fim, freqüência de ocorrência. Além 

disso, cada evento pode também ter atributos específicos, por exemplo, eventos de 

viagem, tipo do lugar e atividades que podem ser feitas. O serviço de calendário 

permite aos usuários fazerem um cronograma dos eventos no seu calendário. Além 

da informação do evento publicado no quadro, o evento do calendário tem uma lista 

de usuários participantes (Nunes, 2009). 

 A Figura 35 exibe a arquitetura do OLIS estruturada segundo o padrão 

arquitetural de camadas, com os seguintes subsistemas: (i) GUI – responsável pelo 

processamento das requisições Web submetida por usuários do sistema, e que foi 

implementada usando o framework Struts; (ii) negócio –  responsável por estruturar 

e organizar os serviços de negócio providos pelo sistema. A delimitação de 

transações com o banco de dados é implementada nesta camada usando os 

mecanismos provido pelo framework Spring; e (iii) dados – agrega as classes que 

implementa o padrão de projeto DAO (acesso aos dados do objeto). O framework 

Hibernate foi usado para fazer persistência dos objetos em um banco de dados 

MySQL. Além do padrão em camadas, o OLIS contempla também a implementação 

de agentes usando tanto o framework Jade quanto o Jadex. Especificamente para o 

nosso estudo de caso, foi descartada a implementação dos agentes (lado esquerdo 

da Figura 35), de forma a manter a funcionalidade básica do sistema Web apenas 

com controle de eventos, em que esses são recomendados. 

 

 

 



69 

 

 

 

Figura 35 - Arquitetura do OLIS (Nunes, et al., 2008) 
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5.2.1  Instanciação 

 A versão utilizada do sistema OLIS foi simplificada, e dessa forma o sistema 

se resumiu a um serviço de controle de eventos, onde o usuário tem a opção de 

inserir novo evento e visualizar os seus eventos. O framework fará recomendações 

de eventos para os usuários cadastrados no sistema. As recomendações nesta 

aplicação tem o objetivo de filtrar os eventos que mais se adéquam ao perfil do 

usuário, visto que há um grande número de eventos inseridos. Então, para cada 

evento cadastrado, outros usuários poderão ter acesso, pois os eventos serão 

recomendados a partir do relacionamento dos dados do usuário que cadastrou o 

evento com os outros usuários que fazem parte do sistema. 

 A instanciação do framework no OLIS é ilustrada na Figura 36 com as suas 

principais classes destacando-se as classes que implementam os seus pontos 

flexíveis. As classes de cor cinza representam as classes do framework que se 

relacionam com instâncias da aplicação. A instanciação envolve basicamente os 

seguintes passos: (i) criação dos comportamentos que estendem os 

comportamentos que são pontos flexíveis no framework: OlisProfileStrategy, 

OlisFeedbackStrategy e OlisRecommendationStrategy; (ii) definição do 

monitoramento das operações das classes: UserService e CalendarService do 

OLIS, as quais serão interceptadas pelos aspectos; e (iii) arquivos de configurações 

adicionais de arquivos e banco de dados.  

  

Figura 36 - Instanciação no OLIS 
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 Duas operações de negócio foram monitoradas: novo usuário e novo evento. 

Quando um usuário insere um novo evento o método save() da classe 

CalendarService é interceptado pelos aspectos OlisEventProfile e 

OlisEventRecommendation, que por sua vez, propagam tipos de operações de 

negócio diferentes ao agente ambiente: UPDATE_PROFILE e DEFINE_RECOMMENDATION, 

respectivamente. A Figura 37 ilustra o código do aspecto OlisEventProfile. Em 

ambos aspectos são enviados os dados: id do usuário que inseriu o evento (linha 

11) e o id do evento (linha 12). Poderia já ser enviado na operação UPDATE_PROFILE a 

área de interesse do evento, onde é esta que será armazenada no perfil, mas por 

opção pegamos a área de interesse pelo id do evento no comportamento. O aspecto 

OlisEventRecommendation com a operação  DEFINE_RECOMMENDATION envia os 

mesmos dados, mas com uma a operação diferente, para evitar redundância de 

texto e código; considerando o código da Figura 37, a diferença entre os dois 

aspectos é no nome do aspecto  (linha 1) e na operação (linha 16).    

1 -  public aspect OlisEventProfile extends MonitorBusinessOperation { 

2 -   

3 -   public pointcut webActionExecution(Object webHandler): 

4 -    (execution(CalendarEvent ….impl. 

CalendarServiceImpl.save(CalendarEvent))  ) 

5 -    && target(webHandler); 

6 -   public List<Integer> setParameters(Object webHandler) {  

7 -    CalendarEventDAO calendar = (CalendarEventDAO) 

webHandler;   

8 -   int idevento = calendar.get("id").getId().intValue();  

9 -   int idusuario=calendar.get("id").getOwner().getId().intValue();

  

10 -    List<Integer> params = new ArrayList<Integer>();  

11 -    params.add(idevento); 

12 -    params.add(idusuario);    

13 -    return params; 

14 -   } 

15 -   public String setOperation() {   

16 -    String operation = "UPDATE_PROFILE"; 

17 -    return operation; 

18 -   }... 

Figura 37 - Classe OlisEventProfile 
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O novo id do usuário (linha 13) assim como o tipo de operação NEW_USER 

(linha 19) são definidos no aspecto OlisUser, (Figura 38). Os dados inseridos pelos 

usuários são: login, senha, primeiro nome, segundo nome, e-mail, data de 

nascimento, país e cidade. Esses dados serão importantes para a técnica de 

filtragem. 

1 -  public aspect OlisUser extends MonitorBusinessOperation { 

2 -   

3 -   public pointcut webActionExecution(Object webHandler): 

4 -    (execution(User ….olis.service.impl. 

UserServiceImpl.save(User)) ) 

5 -    && target(webHandler); 

6 -   

7 -   @Override 

8 -   public List<Integer> setParameters(Object webHandler) { 

  

9 -    UserDAO user = (UserDAO) webHandler;    

10 -    int idusuario= user.get(id).getId().intValue()  

11 -    List<Integer> params = new ArrayList<Integer>();  

12 -    params.add(-1); 

13 -    params.add(idusuario);    

14 -    return params; 

15 -   } 

16 -    

17 -   @Override 

18 -   public String setOperation() {   

19 -    String operation = "NEW_USER"; 

20 -    return operation; 

21 -   }... 

Figura 38 - Classe OlisUser 

5.2.1.1  Estratégia de Definição de Perfil 

 É chamado o tipo de operação UPDATE_PROFILE quando o usuário faz a 

inserção de um novo evento; os agentes de usuário irão verificar a afinidade com os 

outros agentes de usuários que existem no sistema, a partir da técnica de filtragem, 

onde os dados analisados são (i) localização geográfica, representado pela cidade 

dos usuários; (ii) tipo de evento dos usuários: CONGRESS, LECTURE, SEMINAR, SYMPOSIUM 

e WORKSHOP; e (iii) a área de interesse: Multiagent Systems, Software Engineering, 
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Artificial Intelligence, Database, Reasoning e Algorithms. Esses dados são 

persistentes do sistema. 

 A classe OlisProfileStrategy estende o comportamento 

ProfileStrategyBehavior. Tal comportamento é acionado quando o agente recebe 

uma mensagem indicando que o usuário inseriu um novo evento. O agente ambiente 

envia uma mensagem com a nova alteração na operação de negócio no sistema. O 

comportamento OlisProfileStrategy é acionado sempre que for disparada uma 

operação UPDATE_PROFILE. 

 Partes do código da classe OlisProfileStrategy, apresentadas na Figura 39, 

mostra-se a estratégia de perfil. O método calculateProfile() (linha 2) salva ou 

aumenta a prioridade da área de interesse, caso o usuário tenha dados similares ao 

seu. O usuário checa se o usuário que clicou não é ele mesmo (linha 7); se não for, 

a área de interesse, será salva ou a prioridade incrementada. São chamados três  

métodos checkLocation(), checkAreaOfInterest() e checkAcademicEventType() 

(linha 8): o primeiro método retorna 1 se a localização (cidade) do usuário é igual à 

sua; o segundo retorna 1 se a área de interesse for igual; e o terceiro retorna 1 se o 

tipo de evento dos dois usuários forem iguais. A soma será verificada nos resultados 

dos três métodos (linha 9) se for maior que 0.6 essa categoria será salva ou 

aumentará a prioridade (linha 10). 

1 -  public class OlisProfileStrategy extends ProfileStrategyBehavior { 

2 -  …  public void calculateProfile(int user ,int item) {  

3 -    int userCore = 

userAgentCore.getUser().getId().intValue(); 

4 -    ProfileDAO dao = new ProfileDAOHibernate();  

  

5 -    double result = 0;   

6 -    … 

7 -     if(userCore != user){ 

8 -      result = ( this.checkLocation(user) 

+this.checkAreaOfInterest(user) + this.checkAcademicEventType(user))/3; 

9 -      if(result>0.6){ …     

10 -       dao.saveProfile(userCore,areainteresse); 

11 -       ...}  } …  }... 

Figura 39 - Classe OlisProfileStrategy 
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5.2.1.2  Estratégia de Recomendação 

Ao inserir um novo evento no sistema, são propagados os seguintes dados 

para o framework: id do usuário, id do evento inserido e o tipo de operação. Neste 

caso a operação que acionará esse comportamento é o DEFINE_RECOMMENDATION. O 

método calculateRecommendations(), ilustrado na Figura 40, é implementado pela 

classe OlisRecommendationStrategy. Esse comportamento recebe 2 dados: o id do 

evento inserido pelo usuário e o id deste usuário. O método 

recommendationsEvents() (linha 5)  irá retornar uma lista com o id do evento 

inserido, e com o id de 2 eventos que fazem parte da categoria do perfil do usuário 

com maior prioridade.  Essa é delimitada pelo incremento desta área de interesse, 

se a mesma já tiver sido salva. Se o agente de usuário for o usuário que inseriu o 

evento, o id deste evento será recomendado. Caso contrário, ou seja se, for um 

agente de usuário diferente do usuário que inseriu o evento só será recomendado o 

novo evento inserido, caso este esteja no seu perfil. 

1 -  public class OlisRecommendationStrategy extends 

RecommendationStrategyBehavior { 

2 -  …. 

3 -  public void calculateRecommendations(int idUser, int idevent) throws 

OlisException  

4 -    … 

5 -    List<Integer> events = recommendationsEvents(idUser, 

idevent);  

6 -    for( Integer event:events ){ 

7 -     RecommendationDAO dao = new 

RecommendationDAOHibernate(); 

8 -     if(event!=0) 

9 -      dao.saveRecommendation(idUser, event); 

10 -    }   

11 -   } ... 

Figura 40 - Classe OlisRecommendationStrategy 
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5.2.1.3  Estratégia de Feedback 

Quando o usuário remove um evento que foi recomendado pelo painel de 

recomendações, o comportamento OlisFeedbackStrategy, apresentado na Figura 

41, e que estende a classe FeedbackStrategyBehavior é acionado. Neste caso o 

método delItem() (linha 3) tem a função de excluir o evento da lista de 

recomendações do usuário (linha 7), é invocado. 

1 -  public class OlisFeedbackStrategy extends FeedbackStrategyBehavior { 

2 -   … 

3 -   public void delItem(int user, int evento) throws DAOException {

  

4 -    … 

5 -    int userCore = userAgentCore.getUser().getId(); 

6 -    RecommendationDAO dao = new RecommendationDAO();  

7 -    dao.removeRecommendation(userCore,evento); …   

8 -   }... 

Figura 41 - Classe OlisFeedbackStrategy 

5.3  EXPERTCOMMITTEE  

 O ExpertCommittee (EC) é uma linha de produto no domínio Web, cujo 

principal objetivo é o gerenciamento de conferências e o processo de submissão e 

revisão de artigos. O sistema EC fornece funcionalidades para o gerenciamento de 

conferências e workshops. As funcionalidades oferecidas pelo EC são executadas 

por um usuário específico do sistema, o qual pode assumir diferentes papéis 

específicos em uma conferência, tais como: (i) coordenador; (ii) chair da conferência; 

(iii) membro do comitê de programa; (iv) revisor; e (v) autor. A Tabela 1 exibe as 

funcionalidades disponibilizadas pelo sistema para cada tipo de usuário. A Figura 42 

ilustra a tela inicial da interface do EC, com ícones que representam os papéis que 

os usuários têm no sistema, além de apresentar a página inicial do EC, a qual tem 

acesso às funcionalidades que podem ser exercidas pelos usuários. 
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Coordenador  Cria conferências 

 Visualiza conferências 

 Define o presidente da conferência 

Presidente  Define os dados básicos da conferência, áreas de interesse 

e prazos 

 Notifica os autores 

 Define os membros do comitê 

 Atribui os artigos para serem revisados pelo comitê 

Comitê  Aceita/rejeita artigos 

 Atribuir artigos para o revisor  

 Revisa artigos 

Revisor  Aceita/rejeita artigos 

 Revisa artigos 

Autor  Visualiza revisão 

 Edita artigo 

 Submete artigo 

 Tabela 1 - Funcionalidades ExpertCommittee 

 

Figura 42 - Página inicial do ExpertCommittee 
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As conferências tem como dados: nome, site, data de início, data final, status 

atual (aberta, finalizada), modelo de revisão, identificação do coordenador e do 

presidente, áreas de interesse e os prazos de aceitação, registro, revisão e 

submissão de artigos. O coordenador tem a função de criar a conferência, mas é o 

presidente que define as datas de abertura para que a mesma seja visualizada por 

outros usuários, os membros do comitê, as áreas de interesse, entre outros. 

 O sistema segue também uma arquitetura em camadas, tal como ilustrado na 

Figura 43: (i) GUI – responsável por processar as requisições Web submetidas pelos 

usuários do sistema; (ii) negócio – tem o objetivo de estruturar e organizar os 

serviços de negócio fornecidos pelo sistema; e (iii) dados – responsável por agregar 

as classes de acesso a banco de dados. Foi utilizado o framework Hibernate para 

persistência dos dados no banco.  

 

 

Figura 43 - Arquitetura do ExpertCommittee (Nunes, et al., 2008) 
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5.3.1  Instanciação 

 O EC foi desenvolvido essencialmente com agentes de software com o 

objetivo de automatizar (ou semi-automatizar) funcionalidades existentes no sistema, 

como, por exemplo: o processo de revisão de artigos. Esses foram excluídos e não 

atuaram para não gerar interferência na atuação dos agentes do framework. A 

remoção dos agentes não causou danos ao sistema que manteve suas operações 

triviais de controlar as conferências inseridas pelo coordenador. 

 Os agentes do framework no ExpertCommittee atuarão na recomendação de 

conferências. Quem cria uma conferência tem o papel definido como coordenador 

da mesma, e define qual usuário é o presidente, o qual determinará a abertura da 

conferência; quando a mesma é definida como aberta a propagação da operação de 

negócio é executada. O sistema ao criar as conferências exibe uma listagem com 

todas as existentes para o usuário que acessa o sistema, não ocorrendo assim, 

nenhuma forma de filtragem. Isto é, se houverem 200 conferências cadastradas 

todas serão exibidas para o usuário. O framework atua de modo a exibir no painel de 

recomendações de cada usuário apenas aquelas conferências que estejam dentro 

do seu perfil. 

 No ExpertCommittee a instanciação é ilustrada na Figura 44 com as principais 

classes que fazem parte dos seus pontos flexíveis. As classes de cor cinza 

representam as classes do framework que se relacionam com instâncias da 

aplicação. A instanciação envolve basicamente os seguintes passos: (i) criação das 

classes que estendem as classes que definem pontos flexíveis relacionados à 

recomendação no framework; (ii) definição do monitoramento das operações pelas 

classes: BasicDataAction, UserAction e EditPaperAction, as quais serão 

interceptadas pelos aspectos; e (iii) configurações adicionais de arquivos e banco de 

dados. 
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Figura 44 - Arquitetura EC instanciado ao framework 

Quando o coordenador da conferência cria e define o presidente (chair) da 

mesma, este deve definir os seus dados básicos. Quando esses dados básicos são 

preenchidos, e é de fato aberta a conferência, a informação é propagada. Assim, é 

chamado o método save() da classe BasicDataAction, na camada de interface de 

usuário do sistema. Os dados só são propagados se o presidente da conferência 

definir a conferência como aberta, opção existente na plataforma.  O aspecto 

ECConference, Figura 45, intercepta esta classe, e envia os parâmetros: id da 

conferência (linha 10) , id do usuário (linha 11). Essa operação de negócio define 

uma estratégia de recomendação (linha 14).  

1 -  public aspect ECConference extends MonitorBusinessOperation { 

2 -   public pointcut webActionExecution(Object webHandler):(…); 

3 -   public List<Integer> setParameters(Object webHandler) {  

4 -    BasicDataForm form = (BasicDataForm) webHandler;  

5 -    int idconference = form.getId().intValue();  

6 -    int idusuario = form.getId().getUser().intValue();  

7 -    List<Integer> params = new ArrayList<Integer>();  

8 -    params.add(idconference); 

9 -    params.add(idusuario);    

10 -    return params; } 

11 -   public String setOperation() {   

12 -    String operation = "DEFINE_RECOMMENDATION"; 

13 -    return operation; }... 

Figura 45 - Classe BasicDataAction 
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Para definição do perfil do usuário a classe interceptada pelo aspecto 

ECPaper, Figura 46, é a EditPaperAction, esta é chamada sempre que o usuário 

submete artigos para uma conferência. Cada conferência pode ter várias áreas de 

interesse. A classe chama o método save() quando o usuário salvar o formulário 

com as definições de título, resumo, autores e área de interesse do seu artigo. O 

aspecto intercepta a classe e envia a área de interesse do artigo. 

1 -  public aspect ECPaper extends MonitorBusinessOperation { 

2 -   public pointcut webActionExecution(Object webHandler): 

3 -    (execution(ActionForward ….ui.chair. 

EditPaperAction.save(ActionMapping, ActionForm, HttpServletRequest, 

HttpServletResponse)) ) 

4 -    && target(webHandler); 

5 -   public List<Integer> setParameters(Object webHandler) {  

6 -    EditPaperForm form = (EditPaperForm) webHandler; 

   …   

7 -    List<Integer> params = new ArrayList<Integer>(); 

8 -    params.add(form.asPaper().getTopics(). 

9 -     get(i).getId().intValue()); 

10 -    params.add(user.getId().intValue()););    

11 -    return params; 

12 -   } 

13 -    

14 -   @Override 

15 -   public String setOperation() {   

16 -    String operation = "UPDATE_PROFILE"; 

17 -    return operation; 

18 -   }... 

Figura 46 - Classe EditPaperAction 
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 A classe UserAction também é interceptada, aspecto ECUser na Figura 47, 

quando o usuário se cadastra no sistema. O método save() é chamado, além de 

persistir os dados do novo usuário, é enviado pelos aspectos para o agente 

ambiente uma nova operação de negócio do sistema (linha 13).  Como não há dado 

da conferência, só é enviado o id do usuário (linha 9) e o tipo da operação - 

NEW_USER.  

1 -  public aspect ECUser extends MonitorBusinessOperation { 

2 -   public pointcut webActionExecution(Object webHandler): 

3 -    (execution(…)  ) 

4 -    && target(webHandler); … 

5 -   public List<Integer> setParameters(Object webHandler) {  

6 -    …  

7 -    List<Integer> params = new ArrayList<Integer>();  

8 -    params.add(-1); 

9 -    params.add(idusuario);    

10 -    return params; 

11 -   } … 

12 -   public String setOperation() {   

13 -    String operation = "NEW_USER"; 

14 -    return operation; 

15 -   } 

Figura 47 - Classe UserAction 

5.3.1.1  Estratégia de Definição de Perfil 

 A classe ECProfileStrategy  estende o comportamento 

ProfileStrategyBehavior; esse comportamento é acionado quando o agente recebe 

uma mensagem que o usuário submeteu um artigo na conferência. O agente 

ambiente envia uma mensagem com nova alteração nesta operação de negócio no 

sistema, e desta forma, o comportamento ECProfileStrategy é acionado. 
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 O método calculateProfile() (linha 03), ilustrado na Figura 48, da classe 

ECProfileStrategy faz o cálculo de afinidade. Neste é verificado se o agente é o 

agente equivalente ao usuário o qual está acessando o sistema (linha 8), pois se for 

o id da área de interesse será gravado no seu respectivo profile (linha 14). Se o 

agente que esta acessando não for o do usuário atual do sistema (linha 8), o atributo 

result receberá de três métodos os resultados que forem retornados: (i) 

checkCity() retorna 1 se os usuários moram na mesma cidade, (ii) checkStatus() 

retorna 1 se os usuários estiverem no mesmo status que de acordo com o sistema 

pode ser: ACADEMIA, GOVERNMENT, INDUSTRY ou STUDENT; e (iii) checkProfile() 

retornará 1 se os usuários tiverem um perfil similar, onde há 3 áreas de interesses 

iguais dentre as 5 com maiores prioridades. Enfim, se o resultado for maior que 0.6 

(linha 11), isto é, se o usuário que submeteu o artigo e o agente de usuário que esta 

se comunicando com esse tiverem dados similares também será salvo (linha 12) no 

seu perfil essa área de interesse.  

1 -  public class ECProfileStrategy extends ProfileStrategyBehavior {  

2 -   … 

3 -   public void calculateProfile(int user ,int item) {   

4 -    int userCore = 

userAgentCore.getUser().getId().intValue();   

5 -    ProfileDAO dao = new ProfileDAOHibernate();   

6 -    double result = 0;   

7 -    try{     

8 -     if(userCore != user){ 

9 -      result = ( this.checkCity(user) 

+this.checkStatus(user) + this.checkProfile(user))/3; 

10 -      if(result>0.6) …     

11 -       dao.saveProfile(userCore,item); … 

12 -        

13 -     }else{     

14 -      dao.saveProfile(userCore,item); 

15 -     }    

16 -    … 

17 -  } 

Figura 48 - Classe ECProfileStrategy 
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5.3.1.2  Estratégia de Recomendação 

 Quando uma conferência é definida como aberta pelo presidente são 

propagados os seguintes dados: id do usuário, id da conferência e o tipo de 

operação; neste caso a operação que acionará esse comportamento é o 

DEFINE_RECOMMENDATION. O método calculateRecommendations(), apresentado na 

Figura 49, é implementado pela classe ECRecommendationStrategy. Esse 

comportamento recebe 2 dados: o id da conferência e o id deste usuário. O método 

recommendationsConferences() (linha 7)  irá retornar uma lista (linha 7) com o id de 2 

conferências,  as  quais fazem parte da área de interesse do perfil do usuário, dando 

preferência aos de maior prioridade; se a conferência propagada tiver a área de 

interesse equivalente ao perfil do usuário, a mesma é inserida na lista (linha 7) e 

salva (linha 11). O método que salva as recomendações é o  saveRecommendation() 

presente na classe DAO, responsável pela persistência de recomendações (linha 

10).  

1 -  public class ECRecommendationStrategy extends 

RecommendationStrategyBehavior { 

2 -  … 

3 -  public void calculateRecommendations(int idUser, int iditem) { 

4 -     

5 -    int userCore = 

userAgentCore.getUser().getId().intValue();  

6 -  …   

7 -    List<Integer> conferences = 

recommendationsConferences(idUser, iditem);  

8 -    for( Integer conference:conferences ){ 

9 -     RecommendationDAO dao = new 

RecommendationDAOHibernate(); 

10 -     if(conference!=0) 

11 -      dao.saveRecommendation(idUser, conference); 

12 -    } 

13 -   }  

14 -  ... 

Figura 49 - Classe ECRecommendationStrategy 
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5.3.1.3  Estratégia de Feedback 

 Assim como nos outros sistemas instanciados a classe ECFeedbackStrategy é 

uma extensão da classe FeedbackStrategyBehavior. Ao remover uma conferência 

que foi recomendada ao usuário no painel de recomendações, o comportamento 

ECFeedbackStrategy, apresentado na Figura 50, é executado. O método delItem() 

(linha 04) tem a função de excluir a conferência das recomendações do usuário. 

1 -  public class ECFeedbackStrategy  

2 -  extends FeedbackStrategyBehavior { … 

3 -  @Override 

4 -   public void delItem(int user, int item){ 

5 -    int userCore = 

userAgentCore.getUser().getId().intValue();     

6 -    RecommendationDAO dao = new RecommendationDAOHibernate(); 

7 -    dao.removeRecommendation(userCore,item); 

8 -   }... 

Figura 50 - Classe ECFeedbackStrategy 

5.4  DISCUSSÕES E LIÇÕES APRENDIDAS 

 Esta seção apresenta e discute algumas lições aprendidas da avaliação 

preliminar do framework, a partir da sua instanciação para 3 diferentes cenários.  

 Facilidade no Uso do Framework – A instanciação do framework foi 

realizada para 3 sistemas Web bem diferentes no que se refere a tecnologias e 

classes usadas no refinamento da arquitetura em camadas. Durante tal 

instanciação, não foi necessário entender toda a estrutura dos sistemas, sendo 

apenas fundamental definir quais classes da aplicação deve-se monitorar, através 

da implementação dos subaspectos. Além de definir estes aspectos, o 

desenvolvedor instanciando deve também criar subclasses que definem as 

estratégias de perfil, recomendação e feedback do framework. Como pode ser visto, 

ao longo deste capítulo, o código de tais classes ficou bastante minimizado 

mostrando que o desenvolvedor precisa escrever pouco código para definir 

comportamentos de recomendação sofisticados para o seu sistemas web.  
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 Facilidade para Acoplar/Desacoplar o Framework de Sistemas Web 

Existentes – No nosso framework, a estratégia de monitoramento de operações de 

negócio é definida através da especialização de um aspecto do framework. Isso 

possibilitou que a inclusão do código de monitoramento fosse feito sobre as classes 

do sistema web existentes de forma não invasiva. Tal benefício é essencial para 

permitir adaptações futuras na estratégia de monitoramento, assim como também 

possibilitar acoplar ou desacoplar o módulo de monitoramento do sistema web, sem 

necessitar modificar nenhuma linha de código do sistema web. Também através 

dessa decisão de projeto é possível evoluir o framework e o sistema web de forma 

independente, permitindo a análise independente de evoluções definidas entre eles.  

 Flexibilidade Oferecida a Diferentes Tipos de Recomendações – A 

instanciação do framework demonstrou sua flexibilidade para implementar diferentes 

tipos de recomendações para sistemas com propósito completamente distintos. Nos 

três sistemas instanciados foram utilizadas técnicas de filtragem em que não se 

considera avaliação entre os usuários, apenas o próprio usuário faz a avaliação dos 

seus itens recomendados. Mas o desenvolvedor pode utilizar técnicas de filtragens 

mais avançadas para que se tenha recomendações ainda mais condizentes com os 

desejos dos usuários. Foi utilizado para definir o usuário “vizinho”, técnicas de 

filtragem baseada nos dados demográficos, mas existem outras formas mais 

avançadas de filtragem que permite relacionar recomendações entre diferentes 

usuários com o mesmo perfil. Pretende-se em trabalhos futuros, analisar a 

possibilidade do framework atender estes outros tipos de filtragem.      
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5.5  RESUMO 

 Este capítulo apresentou uma avaliação do framework proposto na 

dissertação, através da sua instanciação para três estudos de caso. O primeiro é o 

Easy-Commerce um sistema de comércio eletrônico, no qual o framework faz 

recomendações de produtos aos usuários do sistema, tendo seu perfil delimitado a 

partir da navegação pelas categorias dos produtos. O segundo e o terceiro estudos 

de caso são o OLIS e o ExpertCommittee, (Nunes, et al., 2008), os quais são linhas 

de produto desenvolvidos também com a presença de agentes que atuam sobre a 

funcionalidade básica do sistema Web. Durante os estudos realizados, de forma a 

evitar comportamento duplicado, bem como interferência entre agentes, foi mantido 

apenas a funcionalidade principal do OLIS e do ExpertCommittee, sendo portanto, 

removidos os agentes da aplicação principal.  O OLIS provê um serviço de 

agendamento de eventos, onde esses são recomendados aos usuários. No sistema, 

os eventos cadastrados pelos usuários são visualizados por eles, através da 

instanciação do framework de recomendação. O OLIS pode agora realizar a 

recomendação de eventos a outros usuários que sejam da mesma localização ou 

que tenham o mesmo interesse do evento cadastrado. O ExpertCommittee realiza o 

controle e gerenciamento de conferências, sendo essas recomendadas para 

diferentes usuários de acordo com sua localização e interesse. 
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6  TRABALHOS RELACIONADOS 

 Este capítulo apresenta trabalhos propostos pela comunidade e relacionados 

ao framework desenvolvido nesta dissertação. Os trabalhos são apresentados e 

comparados com os resultados produzidos na dissertação.  

6.1  DESENVOLVIMENTO DE LINHAS DE PRODUTO DE 

SISTEMAS MULTIAGENTES PARA WEB 

 Motivado pela flexibilidade e adaptação da abordagem de Linhas de Produto 

de Software (LPS) e pelo comportamento autônomo oferecido pelos Sistemas 

Multiagentes (SMA), (Pena, et al., 2006), (Pena, et al., 2007) propuseram a junção 

das abordagens visando promover o reuso no desenvolvimento de sistemas 

multiagentes, permitindo a adoção dos conceitos de agentes de software para 

modularizar características comuns e variáveis de sistemas complexos distribuídos. 

A abordagem é baseada na visão de diferentes instâncias de um sistema e como o 

mesmo pode evoluir para diferentes produtos em uma LPS. Diferentemente do 

nosso trabalho esse não faz uso dos agentes de usuário, logo não faz sugestão de 

itens. Mas assim como nosso trabalho, ele também mescla as abordagens de reuso 

e agentes.  

 Estudos recentes (Nunes, et al., 2008), (Nunes, 2009) exploram o uso 

integrado das abordagens de linhas de produtos e sistemas multiagentes. Em 

particular, nestes trabalhos duas LPS para SMAs foram definidas: (i) o OLIS; e (ii) o 

ExpertCommittee (Nunes, et al., 2008). São aplicações Web com comportamento 

inteligente definidos por seus agentes de software. Ambos foram utilizados neste 

trabalho como estudos de caso que instanciaram o framework. Os agentes foram 

removidos mantendo-se as funcionalidades principais do sistema Web. O OLIS é 

uma aplicação que provê vários serviços pessoais para os usuários. Seu objetivo é a 

incorporação de novos serviços sem interferir nos existentes. O serviço de 

comportamento autônomo foi definido para o processamento e armazenamento dos 

eventos no sistema, incorporando sugestões de eventos a outros participantes. O 

ExpertCommittee (Nunes, et al., 2008) tem como principal objetivo o gerenciamento 

da submissão de artigos e o processo de revisão de conferências. Além de fornecer 
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as funcionalidades necessárias para suportar o gerenciamento de conferências, as 

funcionalidades oferecidas pelo EC são executadas por um usuário específico do 

sistema, o qual pode assumir papéis em uma conferência.  

 O OLIS e o ExpertCommittee seguem uma estrutura arquitetural em camadas 

e com camadas específicas para adequar os agentes. Ambas são de domínios 

específicos e foram desenvolvidas com agentes autônomos. As LPSs utilizam a 

plataforma Jade, com o objetivo de implementar as features dos agentes, assim 

como no nosso trabalho. O projeto e implementação destas duas LPS são 

específicos e, portanto, não contemplam um framework de agentes, tais como, o 

proposto neste trabalho e não permitem a possibilidade dos agentes serem 

facilmente removidos do sistema. Além disso, estas LPSs não englobam a 

funcionalidade no lado cliente responsável por obter feedback do lado do cliente. 

6.2  FRAMEWORK ORIENTADO A AGENTES 

 Em (Santana, et al., 2007) é explanado o termo „Computação  Ubíqua‟ que 

são ambientes  compostos de  dispositivos computacionais  e  redes  de  

comunicação  sem  fio  que  se  integram  naturalmente  a  atividade  humana, 

motivado pelos avanços tecnológicos. Entretanto, o desenvolvimento é de forma 

manual, havendo uma baixa capacidade de expansão e manutenção. O framework 

de (Santana, et al., 2007) foi construído para reuso no desenvolvimento dessas 

aplicações ubíquas cientes de contexto, cujo projeto e implementação utiliza a 

abstração de agentes de software. A arquitetura do UBICK segue o padrão 

arquitetural cliente/servidor. Os  agentes  de  software  no framework facilitam o  uso  

de  serviços  Web  semânticos. Diferente do framework proposto nesta dissertação, 

o UBICK não realiza recomendações e não utiliza uma interface gráfica para 

interação com o usuário. Seu projeto é diretamente voltado, como o próprio nome 

denomina, para ambientes saturados de dispositivos computacionais. 

 Uma arquitetura é proposta em (Pokahr, et al., 2007) com conformidade a 

modelos de padrão de projeto para combinar agentes de software em aplicações 

Web. Sua base é o framework Webbridge Jadex, que permite a integração do 

framework BDI Jadex com a tecnologia Java Server Pages. O objetivo principal é 

aumentar a eficiência e usabilidade para desenvolvedores confrontando com a tarefa 
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de construir uma aplicação Web baseada em agentes. Todavia, diferentemente do 

nosso trabalho, não aborda o lado cliente com agentes de usuário, perfil, 

recomendação e monitoramento de negócio. Os agentes são usados naquele 

trabalho para melhorar a interação entre as camadas da aplicação Web.  

 Um framework conceitual chamado A&A (agentes e artefatos) que visa à 

modelagem e engenharia de ambientes no contexto de sistemas multiagentes 

cognitivos é proposto em (Ricci, et al., 2007). A arquitetura, denominada CARTAGO, 

que oferece suporte a essa abordagem, é baseada na linguagem Java e tem por 

objetivo a integração de plataformas de agentes heterogêneos. O foco dos agentes 

é definir um conjunto dinâmico de artefatos, organizado em espaços de trabalho. Os 

artefatos são definidos como entidades que fazem parte de uma área de trabalho. 

Também há a interação do agente com artefatos através de uma interface. Tal 

interação não explicita nem contempla a utilização de agentes de usuário e nem 

exibição de recomendações em sua interface. 

 Motivado pela sobrecarga de informações e dificuldade na seleção de 

informações úteis (Filho, 2004) propôs um framework de recomendação que se 

baseia na relevância da opinião dos usuários; técnica chamada de filtragem 

colaborativa na abordagem de filtragens de recomendações. É utilizado um modelo 

e técnicas de mineração de dados para uma recomendação mais organizada. Os 

itens recomendados se restringem a artigos científicos. A utilização dos agentes faz 

parte do modelo utilizado para a tarefa de cálculo de relevância da opinião do 

usuário. Diferentemente do trabalho proposto neste documento, este framework não 

permite a recomendação de diferentes itens, se restringindo apenas a artigos 

científicos. Assim como o nosso utiliza-se de filtragem de dados, mas sua utilização 

é diferente, pois a partir da técnica de colaboração são definidos os interesses 

similares, e as notas dos usuários de perfil similares, também chamados de vizinhos, 

são usados para gerar as recomendações.      

 Em (Birukou, et al., 2006) é apresentado um sistema baseado em agentes 

que tem o objetivo de facilitar a pesquisa de publicações científicas que seriam de 

grande valia para estudantes pesquisadores iniciantes. Motivados pela necessidade 

de filtrar o grande fluxo de informações, exibe aos usuários apenas itens 

relacionados a seus interesses, utilizando-se de técnicas de filtragem, 

personalização e colaboração dos agentes.  Cada usuário é assistido por um agente 
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pessoal que ajuda a encontrar publicações relevantes. O número de agentes 

pessoais na plataforma corresponde ao número de usuários do sistema. Sua tarefa 

é compartilhar sua experiência com outros agentes de forma a apoiá-los em sua 

busca. Em sua arquitetura o framework pode-se conectar a diferentes bibliotecas 

virtuais de trabalhos científicos. 

6.3  FRAMEWORK ORIENTADO A ASPECTOS 

 Com o surgimento da orientação a aspectos, trabalhos recentes (Lobato, 

2005), (Dias, 2008) buscam integrar essas duas abordagens com o objetivo de 

utilizar o conceito de aspectos para modularizar e reutilizar interesses transversais 

que os frameworks apresentam tanto no domínio de sistemas multiagentes quanto 

Web. 

 As questões relacionadas à separação explícita do código de mobilidade de 

outros interesses em SMAs são exploradas em (Lobato, 2005). Considerando a 

evolução do desenvolvimento orientado a aspectos, é proposta uma solução para  

lidar com o espalhamento e entrelaçamento de código, em que essas tornam os 

sistemas menos reutilizáveis e manuteníveis. O trabalho é motivado por evidências 

empíricas as quais demonstram que abstrações e mecanismos orientados a objeto 

não são suficientes para a separação de interesses transversais, especificamente a 

mobilidade de agentes de software.  

 Em (Lobato, 2005) propõe-se uma arquitetura orientada a aspectos, ArchM, 

para possibilitar a separação explícita de interesses de mobilidade em SMAs e, 

assim, direcionar os desenvolvedores oferecendo diretivas em relação à 

especificação de interfaces, componentes e a interação entre estes.  Também é 

proposto um framework orientado a aspectos, AspectM, para tornar clara a 

separação dos interesses de mobilidade, permitir a inserção transparente do código 

de mobilidade e garantir uma integração flexível dos SMAs com as plataformas de 

mobilidade. A solução utilizada para diminuir o entrelaçamento e espalhamento dos 

códigos SMAs é proposta com aspectos, assim como nesta dissertação de 

mestrado, utiliza-se desta para permitir a implementação do comportamento de 

observação de forma não invasiva, mas seu foco é no interesse de mobilidade dos 
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agentes, não sendo, portanto, exploradas questões de estruturação de agentes de 

recomendação sobre sistemas Web.  

 Em (Dias, 2008) é proposto um framework para monitoramento de processos 

de negócio que ocorrem em sistemas de informação Web. Seus principais objetivos 

são: (i) permitir a implementação de funcionalidade de monitoramento de processos 

de negócio, de forma que seja independente do código que implementa a 

funcionalidade principal do sistema Web; (ii) possibilitar a customização do 

framework para ser integrado com diferentes implementações de sistemas Web; e 

(iii) possibilitar a personalização do framework para ser integrado com diferentes 

sistemas Web. O framework permite monitorar e analisar os processos de negócio 

de uma aplicação Web. As linguagens utilizadas para sua implementação foram 

Java e AspectJ. O desenvolvimento do framework explorou a integração de técnicas 

de orientação a objetos e aspectos, com o intuito de monitorar classes específicas 

do sistema para capturar informações relevantes. O uso dessa técnica permite a 

composição transversal entre a aplicação e o núcleo do framework. Uma estratégia 

semelhante foi usada no framework de agentes desta dissertação. Contudo, o 

trabalho proposto nesta dissertação não apenas permite o monitoramento de 

operações de negócio, como também utiliza tais informações para prover 

recomendações do usuário para sistemas Web.  

6.4  RESUMO 

 Este capítulo apresentou os trabalhos relacionados a três tópicos diferentes 

desta dissertação: (i) Desenvolvimento de Linhas de Produto de Sistemas 

MultiAgentes para Web; (ii) Framework Orientado a Agentes; e (iii) Framework 

Orientado a Aspectos. Resumidamente os trabalhos citados não abordam a 

integração de agentes de recomendação em sistemas Web, de forma não invasiva e 

contemplando funcionalidades para caracterização do perfil do usuário e geração de 

recomendações tal como proposto no framework. 
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7  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Esta dissertação de mestrado apresentou o projeto e implementação de um 

framework de recomendação para aplicações Web. Este capítulo sintetiza o trabalho 

apresentando as conclusões gerais, as suas contribuições, e finalmente, apresenta 

algumas direções de trabalhos futuros. 

7.1  CONCLUSÕES 

 Esta dissertação foi composta de dois elementos principais: (i) projeto e 

implementação do framework de recomendação; e (ii) instanciação do framework em 

três diferentes estudos de caso: Easy-commerce, OLIS e ExpertCommittee.    

Este trabalho teve como alvo principal o projeto e implementação de um 

framework que facilita a definição de agentes de recomendação em aplicações Web. 

O framework promoveu a inserção não invasiva de agentes dentro de aplicações 

Web, permitindo assim, a reutilização de componentes. Esse framework foi incluído, 

tanto no lado servidor, através das funcionalidades principais de recomendação do 

framework, quanto no lado cliente, no qual foi exibido um painel com 

recomendações. As recomendações são baseadas no perfil que segue uma técnica 

de filtragem de informação híbrida, em que foram considerados tanto históricos de 

navegação do usuário quanto os de usuários com dados similares.   

 O funcionamento do framework é iniciado quando há a execução de alguma 

operação de negócio relevante no sistema. O monitoramento de processos de 

negócios define notificações sempre que alguma operação de negócio de interesse 

do agente é realizada. Em seguida, os agentes de usuário têm como finalidade 

interagir com usuários do sistema, e fornecer recomendações para auxiliá-lo com 

base em um perfil do usuário que será definido para conter as informações que o 

sistema precisa manter, para melhor conhecer o usuário e o que este realmente 

deseja. Essas recomendações, a partir do retorno positivo e negativo do usuário, 

podem demandar atualizações no perfil do usuário. 

 Os pontos flexíveis definidos pelo framework foram: (i) estratégia de 

monitoramento de operações de negócio do sistema de interesse dos agentes de 

recomendação, a qual foi implementada com programação orientada a aspectos 
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para dar maior flexibilidade; e (ii) agentes de usuários que inserem três 

comportamentos com estratégias vinculadas para delimitar as recomendações aos 

usuários do sistema: definição de perfil, definição de recomendação e o retorno das 

recomendações feitas pelos agentes para os usuários do sistema;   

7.2  CONTRIBUIÇÕES 

 Como resultado do trabalho apresentado nesta dissertação podemos citar as 

seguintes contribuições: 

 Framework para implementação de agentes de recomendação em 

aplicações Web: Técnicas de sistemas multiagentes e orientação a objetos foram 

usadas para complementar os requisitos do framework. O objetivo foi permitir tanto 

uma fácil incorporação, quanto remoção de agentes de usuários em sistemas Web, 

de forma a trazer um impacto mínimo no sistema. Os agentes, na interface do 

usuário, oferecem um painel para suporte com recomendações que foram 

delimitadas com base em um perfil e técnicas de filtragem de dados.  

 Instanciação do framework para três estudos de casos: (i) comércio 

eletrônico, denominada Easy-commerce, no qual o framework recomenda produtos 

aos usuários do sistema; (ii) OLIS – provê diversos serviços pessoais aos usuários, 

como controle de eventos. Com o painel de recomendações os usuários visualizam 

outros eventos além dos inseridos por ele, os quais são recomendados com base no 

seu perfil; e (iii) ExpertCommittee – aplicação que gerencia a submissão de artigos e 

o processo de revisão de conferências. O framework exibe conferências para os 

usuários, por intermédio de um painel de recomendações, de acordo com dados que 

foram coletados dos mesmos. 

 Análise Comparativa com Trabalhos Relacionados. Foi feita também uma 

análise comparativa do framework proposto com outros trabalhos propostos por 

diferentes comunidades, tais como, linhas de produto de sistemas multiagentes, 

frameworks orientado a agentes e frameworks orientados a aspectos. 
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7.3  TRABALHOS FUTUROS 

 Esta seção apresenta os trabalhos futuros que podem ser realizados como 

continuidade desse trabalho de mestrado. 

 Instanciação automática do framework: Existem ferramentas de 

instanciação, as quais fazem geração automática de instâncias do framework. Como 

trabalho futuro, pretendemos explorar o uso de uma ferramenta de instanciação de 

framework ou derivação em linhas de produto, tais como o GenArch (Cirilo, 2008) , 

para analisar a possibilidade de automatizar (ou semi-automatizar) o processo de 

criação de recomendações para sistemas Web.  

 Instanciação de novos estudos de casos: Embora três estudos de caso 

tenham sido utilizados para avaliação preliminar do framework, e foram 

apresentados nesta dissertação de mestrado, novas estudos com dimensões 

diferentes das já desenvolvidas, e englobando um maior número de tecnologias e 

abordagens precisam ser implementadas. Estas novas instanciações vão permitir 

um maior amadurecimento do framework, principalmente no que se refere ao seu 

uso em sistemas reais. 

 Explorar interações diretas entre os agentes de usuário. Para a definição 

das recomendações foram implementadas algumas comunicações e interações 

entre os agentes de usuário. Tais interações podem auxiliar na criação de 

recomendações mais ricas e precisas, a partir da criação de ranking de afinidades 

entre agentes. 
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