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Desenvolver agentes inteligentes é uma tarefa difícil.  A arquitetura BDI [1]
provê agentes com comportamento flexível, e um trabalho prévio [2] estende
essa arquitetura usando técnicas de aprendizado para melhorar a seleção de
planos. Este mesmo trabalho apresenta Sam, uma ferramenta que auxilia o
projeto e implementação de agentes BDI utilizando uma abordagem dirigida a
modelos. Sam fornece um ambiente onde agentes podem ser modelados de
acordo  com um meta-modelo  previamente  proposto,  onde  desenvolvedores
focam apenas em conceitos específicos de domínio. Esta ferramenta, além de
modelagem, permite a geração de código de agentes focado na plataforma
BDI4JADE1. Essa abordagem torna transparente aos desenvolvedores técnicas
sofisticadas, de modo que estes mesmos desenvolvedores de software sejam
capazes  de  tirar  proveito  do  uso  destas  técnicas  sem  a  necessidade  de
aprender determinados detalhes técnicos.

No Sam, a modelagem é feita de maneira gráfica através de um editor de
diagramas onde elementos que compõem um agente (e seus relacionamentos)
são representados. A partir  do modelo gerado, a ferramenta pode iniciar  o
processo  de  geração  de  código.  A  principal  contribuição  deste  trabalho  de
iniciação  científica  é  o  desenvolvimento  de  uma  extensão  que  atua
imediatamente antes do início deste processo. Esta extensão é responsável por
realizar uma verificação de consistência do modelo, a fim de evitar processos
desnecessários em caso de modelos inconsistentes. Esta verificação baseia-se
em uma série de regras definidas de acordo com o meta-modelo utilizado na
ferramenta. Inconsistências encontradas são reportadas ao usuário para que o
mesmo possa corrigí-las  antes da geração final  do código.  Assim, além de
simplificar  projetos  de  agentes  BDI,  a  ferramenta  possibilita  também,  que
projetistas  menos  experientes  construam  seus  projetos  de  maneira  mais
correta. Video: https://youtu.be/hkftWZx82EM
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