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1 Introducció 

 

L'objectiu d'aquest apartat és iniciar l'exposició del projecte indicant els motius pels que s'ha triat 
la matèria dels sistemes multiagent com a base del treball i quins són a grans trets els objectius que es 
volen assolir. També s'indiquen les fases de treball i planificació que es seguiran durant tot el projecte. 

 

1.1 Motivació 

Els sistemes multiagent intel·ligents suposen una de les branques d’estudi de la intel·ligència 
artificial que ha reunit més adeptes durant els darrers anys. La seva principal atracció radica en les 
possibilitats pràctiques d'aquesta tecnologia i la seva aplicació directa a problemes reals.  

La idea de poder fer un treball de final de carrera relacionat amb IA era per mi una motivació 
extra degut a tractar-se d'una branca encara relativament poc difosa fins i tot dins el món acadèmic i en 
concret als estudis d'enginyeria informàtica. En àmbit empresarial tampoc és massa habitual veure 
iniciar projectes relacionats amb agents, la major part de l'esforç es centra en solucions típiques 
relacionades amb gestió i  bases de dades. 

El tema concret d'aquest treball on es planteja el fet de que una aplicació pugui raonar, 
comunicar-se i interactuar d'una forma tant complexa era per mi fins fa relativament poc una idea 
teòrica, molt abstracta, més aviat extreta d'un relat de ciència ficció. La possibilitat de portar-ho a terme, 
estudiar-ho a fons i pensar en aplicar-ho en una casuística concreta farà de ben segur que pugui 
aprofundir en aquesta tecnologia i conèixer algunes de les eines que actualment existeixen per la seva 
implementació. Només amb aquest estudi inicial l'ús d'agents ha passat a ser una eina amb 
innumerables aplicacions que mereix sens dubte tot el meu interès. 

 

1.2 Especificació del problema 

La proposta d’aquest PFC consisteix en l’estudi, disseny i implementació d’un sistema multiagent 
intel·ligent genèric on cada agent disposi de les funcionalitats necessàries per portar a terme accions 
raonades i coordinades.  

Els agents com a entitat independent tenen una base de funcionament mitjançant 
comportaments o accions, a partir de decisions preses amb les regles difoses del seu sistema 
d'inferència i que resolen tasques relativament simples, la seva capacitat d’intercanvi de missatges i 
cooperació entre ells fa que siguin capaços de fer accions més complexes, aquesta cooperació els 
converteix en un sistema multiagent. 

El problema objectiu d'aquest treball és portar a la pràctica, amb estudi teòric previ, la 
construcció d'un sistema multiagent genèric amb capacitat de càrrega de paràmetres de configuració i 
amb aplicació pràctica en sistemes basats en coneixement, concretament en sistemes difusos. 
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1.3 Objectius del PFC 

 

1.3.1 Objectiu General 

L’objectiu general preveu l’estudi, disseny i implementació d’un sistema multiagent intel·ligent 
genèric adaptable a la seva utilització en problemes reals, en concret a l'aplicació de resolució de 
problemes de raonament aproximat. 

Inicialment caldrà fer un estudi detallat de les seves característiques tant nivell teòric com a nivell 
d'implementació, aprofundint sobretot en la funcionalitat que ofereix la llibreria JADE per la construcció 
dels agents i la llibreria JFuzzyLogic per la part del sistema difús. Més endavant s'iniciarà el disseny i 
implementació d'aquest agent. 

 

1.3.2 Objectiu específic 

El projecte requerirà treballar els següents aspectes: 

  

• Estudi Teòric de la matèria, desenvolupant tota la temàtica relacionada amb el funcionament 
dels agents i la llibreria JADE per implementar-los. 

• Especificació i disseny per a la construcció d'un agent genèric: Requerirà conèixer la seva 
implementació i com dissenyar un sistema de configuració per possibilitar la seva conversió en 
específic. 

• Implementació utilitzant si cal llibreries complementàries a JADE. 

• Implementació del sistema d'inferència mitjançant les llibreries JFuzzyLogic. 

• Aplicació a la resolució d'un problema concret d'un sistema difús basat en regles, en concret es 
construirà un sistema difós a partir d'una PAC de l'assignatura IA 1 de la UOC. Aquest sistema 
difús generarà una sortida a partir d'uns paràmetres d'entrada i regles en termes lingüístics per 
fer-ho s'utilitza el sistema Mmdani amb t-norma min i t-conorma max.  

• Jocs de proves i estudi de resultats: Cal passar variables d'entrada per als paràmetres i verificar 
que la sortida s'ha calculat correctament. 

A fi d'assolir l'estudi i implementació dels aspectes pràctics següents: 

1. Com construir un agent genèric i fer-lo específic mitjançant la càrrega de paràmetres i motor 
d'inferència. 

2. El sistema de comportaments ó accions conegut pel terme anglès "behaviours": Quins són els 
diferents tipus de comportaments, quins són els més adequats a cada situació. 

3. Comunicació: Com els agents porten a terme la comunicació, quins llenguatges existeixen i 
quins missatges s'intercanvien. Quines són les tècniques de comunicació que convé utilitzar. 

4. La capacitat de raonament o sistema d'inferència: Sistemes difusos. 

5. Aplicació pràctica: Creació d'un sistema difús i la seva aplicació a la resolució d'un problema 
concret.  
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1.4 Fases del treball 

 

El treball estableix uns objectius específics i bàsics a assolir, per aconseguir-ho cal proposar-se i 
seguir unes pautes per assegurar-ne la bona consecució. 

 

1.4.1 Especificació i disseny 

 

Documentar mitjançant eines d'anàlisi i disseny les parts més crítiques del sistema, com es comunica, 
com porta a terme les accions, definir l'arquitectura d'un sistema multiagent, en definitiva disposar 
d'una guia inicial per iniciar la implementació. 

 

No és l'objectiu d'aquest treball aprofundir en un anàlisi i disseny extens però si que cal documentar-ne 
les parts més importants. De fet 

 

1.4.2 Implementació 

L'agent bàsic, que anomenaré esquelet: Aquest esquelet ha de ser una abstracció de l'estructura 
d'un agent, ha d'incorporar la capacitat de configuració de paràmetres bàsics i ha de poder carregar tota 
la part que el farà totalment operatiu. 

El sistema de configuració i gestió:  Ha de possibilitar la gestió de configuracions d'agents, 
aquestes configuracions incorporaran la configuració bàsica, les accions del comportament, el sistema 
d'inferència, els elements de comunicació, etc i també el control del que fan els agents.  Es preveu 
inicialment treballar sobre un sistema de configuració més simple, només amb capacitat de càrrega del 
motor d'inferència, més endavant si és possible es construirà una interfície gràfica complerta que 
permeti la funcionalitat complerta de càrrega de paràmetres. 

El sistema d'inferència: Cal aplicar tècniques de presa de decisions mitjançant un sistema de 
regles i de modelització de conjunts difusos. El motor ha de rebre el conjunt de regles i paràmetres 
d'entrada i sortida aplicant el sistema Mamdani .  
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1.4.3 Jocs de proves 

 

El Joc de Proves permetrà veure com es comporta en coordinació amb d'altres agents (del mateix 
tipus o no). Es provaran diferents sistemes experts i s'analitzarà el seu comportament de forma 
individual.  

En concret el joc de proves verifica: 

• La càrrega correcta dels agents dins el contenidor. 

• La correcta comunicació. 

• La resolució de problemes mitjançant un sistema difús. 

Caldrà fer un estudi a posteriori dels resultats obtinguts mitjançant la generació de logs generat 
durant tot el joc de proves per els agents. 
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1.4.4 Planificació del projecte 

 

Es detalla a continuació el pla de treball a seguir durant tot el projecte. 

 
Figura 1-1 Detall del pla de treball 
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Figura 1-2 Diagrama de Gantt 

 

 

Aquest pla de treball està subjecte a modificacions durant tota la vida del projecte degut a la 
poca previsió del requeriments i desviacions que poden succeir en treballs teòrics sense experiències 
prèvies. 
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2 Estudi i anàlisi del problema 

En aquest apartat es definirà el problema sobre el que s'aplicarà l'estudi i implementació del 
sistema multiagent.  A part de aconseguir assolir l'estudi i implementació d'un prototip, cal que aquest 
es pugui aplicar sobre un objectiu concret. 

 

2.1 El problema a resoldre. Un sistema difús de presa de decisions. 

El problema que s'ha proposat resoldre en aquest TFC com a aplicació pràctica del sistema 
multiagent i el raonament aproximat, aquests conceptes i tots els que vagin sortint en relació al 
problema proposat es definiran al mateix temps que s'intenta donar-hi solució aplicant el sistema 
multiagent i mètodes d'inferència. 

Aquest problema es basa directament en un exercici proposat al primer semestre de 2010 a la 
PAC4 de l'assignatura Intel·ligència artificial I de la UOC i serveix com exemple d'aplicació genèric 
d'aplicació de raonament aproximat. 

 

2.1.1 Què cal fer? Descripció textual del problema. 

Cal desenvolupar un sistema difús que calculi el preu d'uns anuncis d'acord a dos factors que hi 
influeixen:  l'audiència i l'interès del canal en el producte anunciat. Els dos paràmetres seran calculats 
tenint en compte diferents variables que seran detallades. Les variables slot temporal i avaluació del 
programa són utilitzades per calcular el paràmetre de l'audiència, mentre que les variables durada i 
avaluació anunci s'utilitzen per calcular l'interès del canal. 

La variable slot temporal indica el temps en que l'anunci serà emès. El canal de televisió emet 
anuncis de les 5 AM a la 1 AM i els possibles valors lingüístics són els següents: 

 

Variable Tipus Rang Terme lingüístic 

slot temporal Entrada Mín: 5 AM 

Max: 1 AM 

matí: 5,5,11,13 

migdia: 11,13,16,18 

tarda: 16,18,19,21 

nit: 19,21,25,25 

 

AP/ST matí migdia tarda nit 
molt-dolent molt-baix baix baix molt-baix 
dolent molt-baix normal normal baix 
normal normal normal alt normal 
bo alt normal alt molt-alt 
molt-bo molt-alt alt molt-alt molt-alt 

Pel càlcul de l'interès del canal en l'anunci (determinat pels termes lingüístics cap, baix, mig i alt) 
es tenen en compte les variables durada i avaluació anunci segons les regles següents: 
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AA/D curt normal llarg 

escandalòs baix cap cap 

avorrit mig baix baix 

normal mig mig baix 

entretingut alt mig mig 

divertit alt alt alt 

 

A partir d'aquesta situació es demana: 

Considerant un sistema Mamdani amb t-norma min i t-conorma max. 

 

1. Definir la variable final de sortida anomenada preu, i explicar-ne el significat. Elaborar el darrer bloc 
de regles per calcular el preu d'un anunci. 

2. Detallar les funcions de pertinença de cadascun dels termes lingüístics de les diferents variables. 

3. Calcular el preu dels anuncis en aquests dos escenaris: 

 

Anunci A 

Emissió: 14h 

Avaluació programa: 5 punts. 

Durada: 10 segons 

Avaluació anunci: 3 punts. 

 

 

Anunci B. 

Emissió: 20h. 

Avaluació programa: 9 punts. 

Durada: 56 segons. 

Avaluació anunci: 5 punts. 

 (pels càlculs dels valors nítids, utilitzeu el mètode de centre de masses) 

El càlcul del preu d'emissió d'un anunci va dels 1000 € a 8000 € (és una televisió local) es calcula 
per un bloc de regles que té en compte les variables intermèdies audiència i l'interès del canal en 
l'anunci. 

Les entrades d'aquest bloc són directament els termes lingüístics activats en els dos blocs 
anteriors (audiència i interès del canal). 
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2.1.2 Com es resoldrà. La proposta. 

A grans trets a continuació s'exposarà una solució global d'aplicació pràctica sobre el problema, 
es tracta de construir un sistema multiagent intel·ligent. Aquest sistema disposarà de dos agents que 
representen al seu torn els interessos dels seus "amos" humans, aquests són la companyia publicitària i 
la cadena de televisió. Aquests usuaris humans actuaran a partir dels seus respectius agents als que 
deleguen la responsabilitat de negociar quin és el preu de l'anunci a partir dels paràmetres exposats al 
l'enunciat del problema. 

 
Figura 2-1 Proposta d'aplicació: Esquema general de funcionalitat 

 

2.1.2.1 Entitats principals 

Usuari:  Representa els interessos d'una companyia publicitària. 

Agent-Consultor: És l'agent que treballa per l'usuari de la companyia publicitària, disposa de la 
capacitat de localitzar i posar-se en contacte amb altres agents que pertoquen d'acord a la consulta a 
resoldre i a retornar la petició al seu usuari. Sap si un anunci és curt, normal o llarg i a partir del preu dir 
en termes  lingüístics si el considera de preu molt alt, alt, mig, baix, o molt baix. 

Agent-Cadena TV: Es tracta de l'agent autònom que representa els interessos de la cadena de 
televisió que ha d'emetre l'anunci. Els usuaris que l'han creat li han introduït una base de dades amb un 
sistema d'inferència que li permet resoldre peticions de preus d'anuncis. 

Anunci: Representa l'entitat que s'utilitzarà en l'intercanvi d'informació. Aquesta entitat 
s'encapsula en el que s'anomena una ontologia, concepte que es detallarà a l'apartat de comunicació. 
Inclou el coneixement sobre l'slot temporal, avaluació del programa, avaluació de l'anunci, l'interès,  
l'audiència i el preu final resultant. 

Es proposa que l'usuari es posi en contacte amb el seu Agent Consultor personal. Aquest agent-
consultor rebrà de l'usuari els paràmetres necessaris per portar a terme la consulta del preu que tindrà 
l'anunci. L'agent Cadena TV a partir dels paràmetres indicats per l'agent consultor cal que resolgui i en 
retorni la valoració del preu. 

 



2.1.3

problema concret és aconseguir certa capacitat de generalitzac
Per aconseguir
almenys en l'aspecte de com farà les accions i perquè.

permet injectar codificació JAVA en format script, d'aquesta manera les accions de l'agent es poden 
modificar i injectar en calent tant en la seva inicialització com en fases posteriors.

decideixen en el motor d'inferència. Aquest motor a base de regles que detallaré més endavant ha de 
possibilitar la seva modificació amb la mateixa funcionalitat que en el cas de les a
es resol a partir d'una llibreria anomenada JFuzzyLogic que és capaç d'interpretar uns fitxers de definició 
en text pla i que indiquen a l'agent perquè ha de prendre una decisió o una altra.

funciona com una estructura contenidora de diferents configuracions d'agents per tal de inicialitzar
en qualsevol moment, també permet emmagatzemar de forma permanent aquestes configuracions.

 

 

2.1.3 L'agent genèric. Aspectes generals.

Un dels objectius d'aquest treball, a part de demostrar l'aplicació pràctica d'un agent a un 
problema concret és aconseguir certa capacitat de generalitzac
Per aconseguir-ho cal que la funcionalitat de l'agent li permeti ser configurat en tots els nivells, si més no 
almenys en l'aspecte de com farà les accions i perquè.

El com es resol a partir de la utilització d'un paq
permet injectar codificació JAVA en format script, d'aquesta manera les accions de l'agent es poden 
modificar i injectar en calent tant en la seva inicialització com en fases posteriors.

La part del perquè és la q
decideixen en el motor d'inferència. Aquest motor a base de regles que detallaré més endavant ha de 
possibilitar la seva modificació amb la mateixa funcionalitat que en el cas de les a
es resol a partir d'una llibreria anomenada JFuzzyLogic que és capaç d'interpretar uns fitxers de definició 
en text pla i que indiquen a l'agent perquè ha de prendre una decisió o una altra.

 

 

Tota la configuració d'un agent es recull en objectes tipus GrupConfigAgents, aquesta classe 
funciona com una estructura contenidora de diferents configuracions d'agents per tal de inicialitzar
en qualsevol moment, també permet emmagatzemar de forma permanent aquestes configuracions.

Els detalls d'aquesta estructura es detallaran més endavant en el projecte.

L'agent genèric. Aspectes generals.

Un dels objectius d'aquest treball, a part de demostrar l'aplicació pràctica d'un agent a un 
problema concret és aconseguir certa capacitat de generalitzac

ho cal que la funcionalitat de l'agent li permeti ser configurat en tots els nivells, si més no 
almenys en l'aspecte de com farà les accions i perquè.

El com es resol a partir de la utilització d'un paq
permet injectar codificació JAVA en format script, d'aquesta manera les accions de l'agent es poden 
modificar i injectar en calent tant en la seva inicialització com en fases posteriors.

La part del perquè és la q
decideixen en el motor d'inferència. Aquest motor a base de regles que detallaré més endavant ha de 
possibilitar la seva modificació amb la mateixa funcionalitat que en el cas de les a
es resol a partir d'una llibreria anomenada JFuzzyLogic que és capaç d'interpretar uns fitxers de definició 
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2.2 Estructura del treball 

 

A fi de facilitar la comprensió dels temes exposats en aquest treball cal seguir un esquema que 
exposi primerament la teoria de la tecnologia i directament la seva aplicació pràctica al treball objectiu. 
Hi ha temes del treball que surten d'aquesta estructura ja que són merament introduccions històriques 
o explicacions que no tenen una implicació directa amb el treball exposat. 

 

Per tant l'estructura del treball constarà a cada tema de: 

1. Explicació teòrica 

2. Codificació d'exemple 

3. Genèrica 

4. Fragment de la implementació 

5. Les classes que implementen la funcionalitat. 

6. Diagrama de classes 

7. Exposició de mètodes 

 

 

2.3 Una mica d'història 

Abans d'iniciar l'exposició de les tecnologies utilitzades cal conèixer primerament quines són les 
seves bases i quines persones en van ser les precursores. 

Durant les inicis de la intel·ligència artificial a finals dels anys 50 i 60 els especialistes el la matèria 
treballaven en procediments generals de resolució de problemes (General problem solver). Com 
exemple tenim el treball de Newell i Simon que proposaven la idea d'un graf que representava les 
diferents situacions dins un domini i els arcs com a accions per canviar de situació, la dificultat per al 
procediment era el fet de triar un camí o un altre per arribar a l'objectiu final d'una forma més o menys 
òptima. Aquesta manera de representar problemes aviat es va veure com una solució poc efectiva 
sobretot per problemes de més envergadura.  

Durant la segona etapa als anys setanta i vuitanta apareixen els sistemes basats en el 
coneixement o també coneguts com a sistemes experts. Els sistemes experts disposen d'una memòria 
de treball on hi ha les dades inicials del problema i les dades intermèdies, la base de coneixement on es 
representa el coneixement del domini i el motor d'inferència que a partir de les dades del coneixement 
del domini i del problema pot aplicar-hi una solució.  

Però va ser a partir dels anys 90 que amb l'aparició dels agents intel·ligents i concretament amb 
els sistemes multiagent és quan realment apareix la possibilitat d'aplicar tècniques de treball 
coordinades i amb capacitat de raonament per resoldre problemes. 
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2.4 Però, què és un agent?  

 

Existeixen diferents definicions del que és un agent: 

 

Una de les definicions més acceptades és la de Woldridge i Jennings (1995): Un agent intel·ligent és una 

entitat software que, d'acord amb el seu propi coneixement realitza un conjunt d'operacions per satisfer 

les necessitats d'un usuari o bé d'un altre programa, bé per iniciativa pròpia o perquè algun d'aquests ho 

requereix. 

 

D'acord amb el punt de vista de la intel·ligència artificial un agent disposa de les següents propietats: 
autonomia, sociabilitat, capacitat de reacció, iniciativa, benevolència i racionalitat. 

 

• Autonomia: Disposa de capacitat d'actuació sense la intervenció humana directa i té control 
sobre els seus propis actes. 

 

• Sociabilitat: Pot comunicar-se amb altres agents o fins i tot amb humans utilitzant un 
llenguatge comú. 

 

• Capacitat de reacció: Té coneixement del seu entorn i pot reaccionar per adaptar-se a diferents 
situacions. 

 

• Iniciativa ó proactivitat: És capaç d'actuar mitjançant accions per resoldre un problema. 

 

• Raonament: Ha de tenir capacitat per prendre decisions d'acord a un entorn i unes regles 
d'actuació. 

 

• Benevolència i veracitat: Els agents han d'intentar acomplir sempre tot el que se'ls demana i 
informar correctament del seu coneixement. 

 

Els principals coneixedors de la matèria també n'introdueixen d'altres: 

 

• Continuitat temporal: L'agent pot mantenir-se actiu encara que hagi finalitzat la seva acció a 
l'espera de peticions. 

  

• Mobilitat: Un agent es pot moure d'un sistema informàtic a un altre. 

 

• Aprenentatge: Ha de ser capaç de retenir informació i experiència per millorar la seva 
efectivitat en posteriors actuacions. 
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• Caràcter: L'agent ha d'actuar d'una forma el més humana possible per infondre 
confiança en els usuaris 

Però les més importants, sense cap mena de dubte són: comunicació, autonomia, reactivitat i 
proactivitat que seran l'objectiu principal d'aplicació dins el projecte. 

Segons el MIT, la forma més amena d’explicar què és un agent seria: Es tracta d’un programa que 

porta a terme tasques per el seu usuari. Encara que podem pensar en un agent com només un programa, 

els agents tenen propietats que els fan especials. 

Una altra definició d’un agent intel·ligent vindria a ser: es tracta d’una entitat autònoma que 

observa i actua dins un entorn i dirigeix la seva activitat envers un objectiu. Els agents intel·ligents també 

aprenen i utilitzen el seu coneixement per aconseguir aquests objectius. Poden ser simples o molt 

complexos. 

No es pot parlar de IA sense fer esment a la definició de Russell i Norvig que parlen dels agents 
com programes autònoms utilitzats per operacions d’assistència o mineria de dades (anomenats també 
com a “bots”) i finalment coneguts com agents intel·ligents, nom que introdueix Zaheer Ahmed i que 
s’utilitzarà a partir d’aquell moment de forma general. 

Les investigacions en IA s’han centrat en sistemes interactius i autònoms, que anomenem agents 
i això és justament el que les tecnologies emergents demanden avui en dia. Els experts opinen que 
precisament l’objectiu de la intel·ligència artificial es compleix amb els agents, això és construir sistemes 
intel·ligents de competència general. Malgrat tot posen esment en que no podem parlar d’aquests 
sistemes com si fossin la panacea de la IA, encara queda molt camí per recórrer, sobretot en el sentit de 
la millora de la reutilització, disseny, implementació i seguretat abans que siguin acceptats 
universalment com la IA del futur. 

En aquest sentit, l’investigador Michael Wolldridge és el més crític en quant als discutibles 
avenços en 50 anys en intel·ligència artificial ja que indica que bàsicament s’ha fallat en aconseguir 
l’objectiu principal que era construir sistemes intel·ligents de competència general. 

Les aplicacions directes d’aquests agents no són senzilles de portar a terme en entorns on la 
presa de decisions és crítica, es pot esmentar com exemple la NASA, on la possibilitat de disposar 
d’entitats amb capacitat de decisió en sistemes autònoms és bàsica. Aquest treball justament intenta 
estudiar com cal dissenyar i programar les accions (behaviours) dels agents i com aquestes han de ser 
executades d’acord a les premisses que disposa. 

És pràcticament impossible poder construir un agent que interactuï en un entorn disposant de 
tota la capacitat necessària per poder-s’hi adaptar ja que no podem preveure totes les situacions ni 
podem preveure com aquest agent es comportarà en totes elles. En aquest punt entra en joc l’estratègia 
de disposar de múltiples agents amb responsabilitats limitades però amb capacitat de treball en grup 
que els hi permet de resoldre problemes més complexos. 

La idea principal de la seva aplicació actual passa per proporcionar als usuaris una interfície pro 
activa de productes i serveis. Segons Nick R.Jennings, actualment el comerç electrònic és l’aplicació més 
important de les tecnologies amb agents perquè constitueix una realitat i suposa un mercat de moltes 
possibilitats. No és casualitat que s’hagin aplicat en comerç i subhastes virtuals, també s’estudien en 
competicions d’equips d’agents (RoboCup). 

Companyies importants en el mon de les TIC han apostat per aquests sistemes introduint equips 
de recerca (Microsoft, IBM, Sun Microsystems, AT&T, etc...) i han obtingut resultats destacables en 
distribució, processos de control, sistemes de telecomunicació, control aeri, control de tràfic terrestre, 
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comerç electrònic, processos de negoci, entreteniment, medicina i un llarg etc ... que segurament no 
farà més que créixer. 

El futur de l’avenç en aquesta tecnologia passa per trobar un sistema d’anàlisi, disseny i 
implementació idoni. Es parla de que la notació UML no cobreix encara les necessitats de disseny d’un 
sistema d’agents intel·ligents i de que JAVA o CORBA no són encara les eines ideals per la seva 
implementació.  

 

En concret queda com assignatura pendent desenvolupar encara les següents àrees: 

• Descripció del disseny 

• Propietats i anàlisi 

• Implementació 

• Reutilització 

• Seguretat 
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2.5 Tipus d'agents 

 

Primer de tot cal distingir dues arquitectures bàsiques: 

• Els agents reactius 

• Els agents deliberatius 

Els agents reactius són entitats que tal i com diu la paraula reaccionen a estímuls i realitzen 
ordres concretes a partir de regles bàsiques. Són els agents més simples ja que no disposen de cap 
sistema d'inferència, ni de coneixement de l'entorn i utilitzen un sistema bàsic de comunicació. 

 
Figura 2-3 Una arquitectura d'exemple per la navegació d'un robot 

 

Els agents deliberatius disposen de tota la funcionalitat d'un agent intel·ligent, a més de ser 
capaços de respondre a reaccions d'acord a unes regles com fan els reactius també incorporen un 
sistema de comunicació complex que permet fer-los servir en un sistema multiagent real. També 
disposen com a característica més destacada en relació als reactius d'una capacitat d'iniciativa i 
raonament que els permet resoldre situacions molt més complexes. 

També existeixen híbrids que combinen les dues arquitectures ja que les situacions no sempre 
reclamen un tipus específic d'agent. 

Malgrat que no es pugui concretar mai de forma absoluta degut als matisos, per definició els 
agents objectiu d'aquest treball i els que s'estudiaran amb més detall són deliberatius. 

 

A partir d'aquestes arquitectures els tipus d'agents existents són: 

• Els agents d'interfície 

• Els agents d'informació 

Els agents d'interfície ofereixen ajuda pro activa a un usuari en la realització d'accions, 
generalment relacionades amb aplicacions informàtiques. Són força bàsics i es centren més aviat en la 
autonomia, aprenentatge i pro activitat.  

Per altra banda els agents d'informació s'han pensat sobretot per ajudar l'usuari a facilitar les 
cerques d'informació, també s'encarreguen de sintetitzar-la, i un com feta la certa d'aprendre i 
emmagatzemar com un usuari n'ha fa la recerca per ajudar-lo millor en properes operacions. 
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2.5.1 Els sistemes multiagent 

El sistema multiagent es pot definir com l'actuació coordinada d'agents independents actuant 
units per resoldre un problema concret, per aquest motiu també se'ls anomena agents col·laboratius. 

 

2.5.2 Però,  per què serveixen? 

Imaginem la següent situació: Els sistemes informàtics d'una torre de control d'un aeroport fallen 
de cop a causa del mal temps, el tràfic aeri que gestionaven en aquell moment queda desatès amb les 
conseqüències que això suposa, però gràcies a la interconnexió amb altres aeroports veïns mitjançant 
els seus sistemes informàtics aquests es poden fer càrrec de la situació negociant entre ells per tal de 
redirigir tots els vols afectats. Aquesta situació que hauria estat desastrosa fa que sigui fàcilment 
reparable mitjançant sistemes autònoms i intel·ligents que cooperen, el típic sistema individual que no 
disposa d'aquesta capacitat no hagués estat mai capaç de resoldre la situació. 

Aquest és un exemple extrem però il·lustra la limitació que tenen els paradigmes actuals de 
programació. El mon empresarial es comença a interessar seriosament en fer servir aquesta tecnologia 
ja que té aplicacions evidents a la industria. Un dels factors que també ho ha impulsat és l'existència 
d'Internet on els agents s'hi despleguen d'una forma natural degut a que es fonamenten en un sistema 
distribuït i això n'augmenta la seva efectivitat. 

En el cas que ens pertoca apliquem la funcionalitat dels agents a una altra proposta que ha estat 
molt comentada per els experts, fer que els agents siguin gestors personals dels usuaris per interactuar 
en el seu nom (fins un cert punt) dins el mon real, portant a terme transaccions comercials, encàrrecs 
personals, etc. 

L'agent Consultor i l'agent Cadena TV interactuen en nom dels seus amos humans per resoldre la 
consulta del preu de l'anunci, sense que aquests hagin de perdre el temps en reunions i intercanvis 
d'informació que dilaten les gestions de forma innecessària. 

 

2.5.3 Què són els sistemes difusos. La base teòrica. 

L'agent objectiu d'aquest treball necessita disposar d'unes eines que li permetin avaluar i 
modelar variables textuals dins un domini i ser capaç de retornar-ne uns resultats que permetin ser 
utilitzats per altres agents o bé per usuaris. El sistema que implementa aquesta capacitat és la inferència 
i les eines que l'implementen ho fan sobre la base teòrica de la lògica difosa, per entendre com 
funcionarà cal primer de tot fer-ne una introducció teòrica per més endavant exposar-ne de forma 
entenedora com s'ha portat a terme i els resultats obtinguts.  

 La lògica difusa analitza els mètodes i principis de raonament a partir de proposicions imprecises 
que relacionen magnituds i valors lingüístics i qualitatius modelats per conjunts difusos. L'element 
primari de la lògica difosa és el llenguatge natural i els seus esquemes de raonament són esquemes de 
"raonament aproximat" amb preposicions imprecises, típiques de la comunicació natural, com poden 
ser les regles que s'obtenen amb llenguatge natural a partir d'un coneixement relacionat amb un procés 
habitual. 

Els sistemes difusos són sistemes que es basen en regles i la seva definició es realitza mitjançant 
termes dels anomenats conjunt difusos, aquests sistemes tenen aplicacions en modelització i tasques de 
control. 
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Exemple de regla: 

si X1 és t1,a i X2 és t2,b i X3 és t3,c i ... i Xn és tn,z llavors Y és tY,o 

 

La seva estructura està constituïda per tres blocs principals: el de transformació dels valors 
numèrics en valors de lògica difusa (en endavant LD), el motor d'inferència que utilitza les regles i el bloc 
de conversió dels valors de la LD en valors numèrics. 

En un sistema basat en LD es transformen les dades o valors numèrics de l'entrada al domini de 
les regles més intuïtives i lingüístiques de la LD per portar a terme el tractament dels mateixos i després 
convertir els resultats en valors numèrics per poder mostrar-los en representació tradicional. 

Bàsicament un sistema basat en lògica difusa actua com ho faria una persona que hagués de 
reaccionar davant termes tan imprecisos com "calorós" o "ràpid". Per aquest motiu els sistemes 
complexos que contenen no linealitats són el camp ideal d'aplicació d'aquesta tècnica. 

Aquesta teoria ens permet treballar amb informació inexacta, imprecisa o subjectiva tal i com ho 
fa el cervell humà és possible obtenir raonament a partir de regles imprecises i dades incomplertes. 

Amb els conjunts difusos, també anomenats (Fuzzy sets), es poden definir subconjunts de 
manera que qualsevol element pugui pertànyer a ells amb diferents graus. Això es representa amb 

funcions de pertinença µ<nom funció>(x) 

 

Tenim com exemple una funció de pertinença de les persones altes, amb grau 0 (no és gens alta) definim les persones 
amb alçada menor a 1,70 m, amb grau variable d'acord a la fórmula (x-1,70)/(1,80-1,70) representem a la població amb 
alçades de 1,70m a 1,80m i considerem altes amb grau 1 ó 100% totes les persones que mesuren més de 1,80m. 

 

 
Figura 2-4 Representació gràfica de la funció de pertinença 
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De tots els conjunts difusos se'n pot definir el seu complementari, és a dir el contrari de la 
representació de la pertinença �� és ��� � i representa tots els valors del domini que no compleixen els 
del conjunt de pertinença de �� 

El complementari també es representa com N(��) i equival a la negació lògica  ┐ (not) 

Les funcions de pertinença com tots els conjunts poden unir-se per formar nous conjunts, 
d'aquesta manera es poden construir sistemes de regles més complexos a l'hora de definir pertinences. 

 

A la unió de conjunts difusos se l'anomena t-conorma i es denota amb S i representa la operació 
lògica ˅ OR. 

Existeixen diferents t-conorma S, les de la família de Yager i tres t-conormes molt conegudes: 

 

A la intersecció dels conjunts difusos se l'anomena t-norma i es denota amb T i representa la 
operació lògica ^ AND. 

En aquest cas si disposem de dues funcions de pertinença ���	
 i  ���	
 la seva intersecció es 
construeix: 

 

Com en el cas de la t-conorma també hi ha diferents funcions que satisfan les propietats de t-normes: 

 

Un cop definides les funcions N, S i T i tenint en compte la seva correspondència amb les 
operacions lògiques ja disposem de la capacitat per construir un sistema difús. 
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3 Implementació d'un sistema multiagent amb JADE 

 

3.1 Introducció 

En aquest apartat s'exposarà a nivell teòric i pràctic la creació de l'agent objectiu d'aquest treball 
utilitzant les llibreries JADE juntament amb altres eines auxiliars. 

Com a punt de partida s'inicia l'exposició explicant detalladament com s'abordarà la 
implementació del sistema genèric de configuració dels agents que permetrà un dels objectius del 
projecte, disposar de la possibilitat de a partir de configuracions instanciar agents amb totes les 
capacitats per resoldre el problema objectiu. Malgrat que la definició del sistema de configuració no 
sigui pròpiament un aspecte específic de la tecnologia JADE, està íntimament lligat a tota la aplicació a 
implementar i sense aquesta definició inicial molts dels aspectes comentats no podrien ser entesos 
correctament. 

A continuació s'exposa l'estructura de les classes que conformen JADE per entendre el 
funcionament de la tecnologia i les eines que se'n disposen. Els apartats que segueixen intenten detallar 
cada part principal de l'estructura de l'agent fent una introducció teòrica i pràctica exposant la  seva 
aplicació i implementació dins el projecte, des de l'estructura bàsica d'un agent, la seva incorporació 
dins un contenidor o gestor d'agents, el registre, els comportaments d'un agent, sistemes de 
comunicació, etc. 
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3.2 El sistema de configuració genèric 

El motor de configuració és dins l'estructura del sistema multiagent implementat el que li dona la 
capacitat de fer-lo genèric a partir de la càrrega de totes les característiques que necessita mitjançant 
classes especialitzades en cada part. 

Per aconseguir que el sistema multiagent sigui genèric cal que sigui possible iniciar l'agent a partir 
de valors obtinguts en línea de comandes o a partir d'un fitxer de configuració. Inicialment es va pensar 
en crear un sistema només per fer genèric un agent però més endavant es va veure la necessitat de 
cobrir tot el cicle de l'agent, des de l'inici al contenidor fins al sistema d'inferència. 

 
Figura 3-1 Diagrama de classes del paquet pfc.model 

 

El paquet de configuració està format per les classes: 

• GrupConfigAgents: Aquesta classes és bàsicament un contenidor de configuracions d'agents. 
Exten la classe HashMap per facilitar-ne la cerca i disposa de mètodes per guardar i recuperar 
les configuracions en fitxers mitjançant serialitzazió a partir d'una llibreria anomenada 
XStream. 

• ConfigPropietat: És la més simple, s'encarrega de guardar els parells nom propietat i valor 
de l'agent. Serveix per definir tantes propietats com es vulgui que després s'utilitzaran per 
identificar l'agent. 
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• ConfigOntologia: Encapsula la funcionalitat de la ontologia de l'agent i fa de pont entre 
les preguntes i respostes de la ontologia i el sistema d'inferència. Disposa de mètodes per 
construir estructures IRE (consultar l'apartat d'ontologies). 

• ConfigComunicacio: Gestiona les ontologies, funciona com a contenidor per afegir i 
treure objectes ConfigOntologia. 

• ConfigInferencia: Disposa de les variables de pregunta i resposta a executar dins el 
motor d'inferència, disposa del codi font FIS de la lògica difosa (consultar apartat inferència). 

• ConfigBehaviour: S'encarrega de tota la configuració relativa al comportament de 
l'agent, emmagatzema referències a un objecte ConfigInferencia i ConfigComunicació ja que 
cada comportament necessita habitualment un motor de inferència i un de comunicació i 
com a aspecte molt important disposen del codi font en format "script" que ha d'executar 
l'acció. La classe ConfigBehaviour es fa servir per instanciar objectes behaviour que es 
carregaran posteriorment a l'agent.  

• ConfigAgent: És la classe principal en quant a la configuració dels agents, encapsula 
totes les dades necessàries per inicialitzar un agent. Enmagatzema objectes 
ConfigPropietat(1..*), ConfigComunicacio(1), ConfigBehaviour(1..*),  ConfigInferencia(1..*) i 
referència a la interfície gràfica. Els objectes (1..*) els gestiona amb estructures de dades 
HashMap per facilitar-ne la cerca. És la classe que s'utilitzarà el contenidor per instanciar un 
agent. 

 

3.2.1 Exemple de configuració d'un sistema multiagent 

A nivell d'exemple per explicar d'una forma entenedora el procés a seguir per la instanciació 
d'aquestes classes i com unes són responsables i contenidores de les altres s'inclou un fragment de codi 
de la classe TestAgents. La classe TestAgents  serveix com a plataforma de proves per llançar un sistema 
multiagent basat en el funcionament definit en aquest treball. El mètode que s'inclou 
(CreaAgentEmpresa) realitza la funció de crear i definir un objecte de la classe ConfigAgent per construir 
a partir d'aquí un agent que farà la funcionalitat de l'empresa peticionaria de preus d'anunci. 

public void CreaAgentEmpresa(JPanel guiContenidor, ConfigOntologia cfgOnto, boolean grafiques) 
{ 
 //Configuració de l'agent 
 ConfigAgent cfgAgent2 = new ConfigAgent(); 
 cfgAgent2.setGuiContenidor(guiContenidor); 
 cfgAgent2.setGuiPare(this.guiPare); 
 
 cfgAgent2.setLogActiu(true); 
 cfgAgent2.setNomAgent("Empresa"); 
 cfgAgent2.setTipusServei("AnuncisTV"); 
 
 //Propietats 
 cfgAgent2.addPropietat(new ConfigPropietat("Empresa","FREIXENET")); 
 cfgAgent2.addPropietat(new ConfigPropietat("Ciutat","CavaCity")); 
   
 //Sistema de comunicació 
 cfgAgent2.setComunicacio(new ConfigComunicacio()); 
   
 //Inferència 
 ConfigInferencia cfgInf2 = new ConfigInferencia("GeneraPeticio","src//pfc//inference//Inf_Agent_Emp.fcl", 
grafiques); 
 cfgInf2.addVariableEntrada("interes", 0.0); 
 cfgInf2.addVariableEntrada("audiencia", 0.00); 
 cfgInf2.addVariableSortida("preu"); 
 cfgAgent2.addInferencia(cfgInf2); 
   
 //Ontologia 



PFC - Estudi i implementació d'un sistema multiagent intel·ligent 
i la seva aplicació a sistemes difusos 

 
 

Treball de final de carrera:  Moisès Teixidor Clos                  26 

 

   
 cfgAgent2.getComunicacio().addOntologia(cfgOnto); 
 
 //Behaviour 
 cfgAgent2.addBehaviour(new ConfigBehaviour( "GeneraPeticio",  
      "SimpleBehaviour",  
      "agent.getComunicacio().GeneraPeticio(behaviour);",  
      true, 
      cfgInf2, 
      cfgOnto, 
      "PreuAnunciTV")); 
   
 //Contenidor de configuracions - s'afegeix la configuració de l'agent 
 cfgAgents.put("AgentEmpresa", cfgAgent2); 
   
 //Instanciació i càrrega de la configuració 
 container.InicialitzaiAfegeixAgent(cfgAgent2); 
} 

El cicle d'inicialització d'un sistema multiagent a partir del paquet de configuració passa per crear 
primer de tot un objecte de la classe GrupConfigAgents que ens servirà com a contenidor de totes les 
configuracions d'agents que vulguem crear.  En el codi anterior ja es dona per iniciat el contenidor de 
configuracions. 

A partir d'aquí es procedeix a instanciar objectes de la classe ConfigAgent que contindrà la 
definició de cada un dels agents del sistema. L'objecte ConfigAgent cal que disposi d'una interfície 
d'usuari per poder interactuar-hi i d'una interfície principal que gestioni al seu torn totes les interfícies 
dels agents que es vagin creant. Aquest sistema és evidentment una manera de fer-ho però no l'única, 
es podria definir un agent sense interfície gràfica i que no formi part d'un sistema de control centralitzat, 
cada cas hauria d'adaptar-se a la situació. 

L'agent creat també pot disposar d'un sistema de log o monitorització, la monitorització es pot 
fer de forma centralitzada des del contenidor o bé agent per agent per tal de que mostri a la interfície 
gràfica descripcions de les accions que porta a terme. 

La classe ConfigAgent com a classe bàsica per la configuració d'un agent conté tota la informació 
necessària per la seva instanciació, el procés més habitual és instanciar-ne un objecte i tot seguit 
instanciar i definir objectes de les classes que contindrà ConfigAgent tals com les propietats, ontologies, 
sistema de comunicació, comportaments i inferència. 

Primer de tot es pot definir un objecte ConfigPropietat amb les parelles propietat valor de l'agent, 
tantes com siguin necessàries i que vulguin utilitzar-se més endavant per identificar un agent d'acord a 
les seves característiques. 

Tot seguit es crea un objecte per al sistema de comunicació (classe ConfigComunicació) i es 
relaciona amb ConfigAgent. La classe ConfigComunicacio és la plataforma bàsica que contindrà totes les 
característiques per establir intercanvis de missatges amb la resta d'agents, per tal de que sigui 
operativa necessitarà com a mínim una inferència, una ontologia i un comportament que l'utilitzi. 

A continuació es defineix una inferència mitjançant ConfigInferencia, en la seva instanciació 
s'indica un identificador, un fitxer de definicions FCL i si es volen generar gràfiques de resultats. Més 
endavant es veurà con funciona el sistema d'inferència en detall i què és un fitxer FCL entre altres 
característiques. La configuració de la inferència també necessita obtenir les dades de les variables 
d'entrada i les de sortida, un cop definit correctament l'objecte de la inferència aquest s'afegeix a la 
classe principal ConfigAgent. Es poden definir tants objectes ConfigInferencia com es vulgui i afegir-los a 
l'agent, donat que els comportaments normalment es relacionen amb inferències per tal de disposar de 
capacitat de raonament i també es relacionen amb ontologies per disposar de capacitat de comunicació, 
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més endavant el que es fa és relacionar un comportament amb una inferència i una ontologia, però això 
no vol dir que la mateixa ontologia i inferència no pugui estar disponible per altres comportaments. 

A partir d'aquí es defineix i s'afegeix una ontologia a l'agent, la ontologia s'instancia a partir d'un 
identificador o nom únic i una classe Ontology compatible amb JADE. 

El comportament que és la peça clau de l'agent es defineix a partir d'un identificador o nom únic 
dins l'agent, un tipus de comportament, a l'exemple SimpleBehaviour, una instrucció de codi en script, 
en aquest cas injectada directament però la codificació pot ser obtinguda a partir d'un fitxer de text, un 
indicador de si el comportament es dona per finalitzat (més endavant s'explicarà detalladament com 
funcionen els comportaments), una configuració d'inferència, una configuració d'ontologia i el nom del 
servei que ha de cercar l'agent. 

Un cop definides totes aquestes característiques i introduïdes a la configuració d'un agent, la 
configuració s'afegeix al contenidor de configuracions i ja es pot fer una petició al contenidor del 
Runtime per "intentar" instanciar un agent JADE dins la plataforma a partir de l'objecte ConfigAgent. 

És important diferenciar entre "contenidor de configuracions" i "contenidor del Runtime", el 
contenidor de configuracions és simplement una estructura de dades que conté configuracions d'agents 
i permet emmagatzemar i recuperar aquestes configuracions, ens serveix per disposar d'un lloc que 
representa un sistema multiagent però a nivell de configuració, per posar en marxa de forma "real" el 
nostre sistema multiagent cal instanciar-lo i engegar-lo dins un contenidor del Runtime de JADE. 
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3-2 Diagrama de la classe ConfigAgent, donada la seva importància s'inclou a plana complerta per mostrar de forma clara els 

seus atributs i mètodes 
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3.3 L'arquitectura JADE 

Tal i com s'ha indicat anteriorment l'objectiu final d'aquest estudi es centra en la implementació 
d'un sistema multiagent mitjançant l'ús de l'arquitectura JADE. També és una part molt important el 
motor d'inferència sense el qual els agents no serien més que aplicacions amb una gran capacitat de 
comunicació i interacció. 

JADE és una plataforma de software que proporciona una capa intermitja de funcionalitats per a 
la construcció d'aplicacions que exploten la funcionalitat dels agents implementada utilitzant el 
llenguatge de programació JAVA. 

 

Resum dels principals paquets de JADE: 

Nom del paguet Descripció 

jade.core És el cor de JADE que inclou tota la funcionalitat de la plataforma i les seves 
eines, també inclou la classe Agent. 

Jade.content Necessària per implementar les ontologies i sistemes de conversació entre 
agents. 

Jade.domain Conté la implementació dels agents AMS i DF. 

Jade.gui Conté components per implementacions mitjançant la llibreria SWING de Java i 
les eines visuals de gestió d'agents. 

Jade.imtp Conté la JADE IMTP ó (Internal Message Transport Protocol), concretament es 
tracta del sistema d'intercanvi de missatges entre agents basat en RMI. 

Jade.lang.acl Conté la implementació de Agent Communication Language ACL que és el 
llenguatge mitjançant el qual els agents s'intercanvien els missatges. 

 

Aquesta arquitectura s'estructura en contenidors d'agents que s'executen en una plataforma. Els 
contenidors es podrien definir com a dominis d'agents. La plataforma resideix en una màquina però els 
agents poden estar distribuïts en diferents equips i xarxes. Per tal d'iniciar els contenidors d'agents 
primer de tot cal que estigui operatiu el contenidor principal.  

 
Figura 3-3 Principals elements i la seva relació dins l'arquitectura JADE 
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A aquest contenidor principal hi resideixen dos agents que són vitals per el bon funcionament de 
tot el sistema: 

• El Domain Facilitator ó DF 

• L'Agent Management System ó AMS. 

El DF vindria a ser el sistema de planes grogues on els altres agents hi poden trobar informació 
sobre els serveis que ofereix cada agent i l'AMS vindria a ser el sistema de planes blanques on es pot 
trobar l'adreça d'un determinat agent. 

private void RegistrarDF() { 
 DFAgentDescription dfd = new DFAgentDescription(); 
 ServiceDescription sd = new ServiceDescription(); 
 sd.setName(configAgent.getNomAgent()); 
 sd.setType(configAgent.getTipusServei()); 
 sd.setOwnership(configAgent.getNomOrganitzacio()); 
 ... 

Aquest exemple pertany a la classe de inicialització dels agents i mostra la seqüència mínima per 
registrar un agent al contenidor.  

Quan un agent s'inicia dins un contenidor primer de tot ha de registrar-se tant al sistema de 
"planes grogues" DF, informant de quines són les seves funcions com al sistema de "planes blanques" o 
AMS informant del seu nom i direcció, tot això dins d'una plataforma concreta.  

Aquests registres serveixen als agents com a punt de partida a l'hora de cercar qui fa una 
determinada tasca i on trobar aquest qui. 

1. Iniciació d'un contenidor: 

java jade.Boot [opcions] [llista_agents] 

 

2. Iniciació d'un agent: 

java jade.Boot -container -host [nom_host] 

La inicialització d'un contenidor també pot fer-se de forma dinàmica mitjançant la crida a la 
classe jade.core.runtime i jade.wrapper.ContainerController, això fa que sigui molt més pràctic a l'hora 
d'incloure dins la codificació d'una aplicació la gestió d'un contenidor propi ja que permet afegir agents i 
treure'n sense haver de dependre de la línea de comandes. 

import jade.core.*; 
import jade.wrapper.ContainerController; 
import jade.wrapper.AgentController; 
import jade.wrapper.StaleProxyException; 
 
//Classe que representa el gestor d'agents 
public class AgentContainer { 
 
    private HashMap<String,AgentController> container; 
    AgentLogger logger = new     AgentLogger("AgentContainer.log",null,false); 
    private ContainerController cc; 
    private jade.core.Runtime rt; 
    private JFrame pareGui; 
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    //Constructor que s'inicia donant d'alta la màquina virtual 
    //on s'executaran els agents 
    public AgentContainer(String host, int port, JFrame pareGui) 
    { 
        container = new HashMap<String,AgentController>(); 
        rt = jade.core.Runtime.instance(); 
        this.pareGui = pareGui; 
        Profile p = new ProfileImpl(host,port,"TFC.Main",true); 
        rt.setCloseVM(true); 
         
        cc = rt.createMainContainer(p); 
    } 

Aquesta classe d'exemple (AgentContainer) és l'encarregada de gestionar la creació, registre i 
baixa dels agents, per fer-ho primer de tot crea una màquina virtual amb una instància d'un contenidor 
d'agents a la que s'ha indicat com a paràmetres de creació la màquina on residirà, el port de 
comunicació i el nom. 

A partir d'aquí afegir i inicialitzar un agent és tan fàcil com fer: 

AgentController ac = cc.acceptNewAgent(cfgAgent.getNomAgent(), agent); 
ac.start(); 

I aturar-lo: 

ac.kill(); 
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3.4 Implementació d'un agent amb JADE - Estructura bàsica d'un agent. 

 

3.4.1 Estructura bàsica d'un agent 

 

Partim de la definició de l'esquema bàsic d'un agent: 

import jade.core.*; 

public class AgentX extends Agent { 

 protected void setup() { } 

 //Inicialitzacions 

 protected void takeDown() {} { 

 //Finalitzacions 

} 

Tal i com es pot veure un agent disposa de dos mètodes bàsics dins la seva estructura, un mètode 
d'inicialització (setup) i un de finalització (takedown), el mètode setup és el responsable d'inicialitzar i 
posar en marxa l'agent i el de takedown s'utilitza majoritàriament per des-registrar l'agent al DF i AMF 
per comunicar al contenidor que ja no es troba disponible. 

 

Aspectes bàsics de la implementació d'un agent 

• Inicialització 

• Registre 

• Comportaments 

• Comunicació 

• Llenguatge 

• Protocols 

• Ontologies 

 

Aspectes avançats 

• Protocols complexes 

• Sistema d'inferència 

 

A continuació s'exposa com exemple el procés d'inicialització principal de l'agent: 

 

//Procés d'inicialització ... 
@Override 
protected void setup() { 
 log.LogDebug("Inicialitzant l'agent ..."); 
 try { 
  //0. Carregar propietats i registrar-lo 
  RegistrarDF(); 
  //1. Carregar GUI 
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  this.gui = new GuiAgent(this,pareGui); 
  gui.setVisible(true); 
  //2. Carregar comportaments 
  CarregarBehaviours(); 
  //3. Carregar Ontologies i llenguatges i sistema de comunicació 
  CarregaSistemaComunicacio(); 
  //4. Carregar sistema d'inferència 
  CarregaInferencia(); 
  log.LogDebug("Procés d'inicialització finalitzat, agent operatiu"); 
 } catch (Exception ex) { 
  log.LogError("No s'ha pogut inicialitzar l'agent, verifica la configuració !!" + "\\n\\p" + 
ex.getMessage()); 
  } 
} 

 

L'ordre d'inicialització utilitzat és: 

• Es registra al contenidor 

• Carrega una interfície gràfica 

• Carrega els comportaments 

• Carrega el sistema de comunicació 

• Carrega la inferència 
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3.4.2 Inicialització i registre 

 

Una de les primeres operacions que ha de portar a terme un agent dins les inicialitzacions és 
justament registrar-se al contenidor i publicar els seus serveis. 

 

private void RegistrarDF() { 
  DFAgentDescription dfd = new DFAgentDescription(); 
  ServiceDescription sd = new ServiceDescription(); 
  sd.setName(configAgent.getNomAgent()); 
  sd.setType(configAgent.getTipusServei()); 
  sd.setOwnership(configAgent.getNomOrganitzacio()); 
  //Carregar les possibles propietats adicionals de l'agent 
  for (Iterator<ConfigPropietat> iter =                                                                                                                                                                      
  configAgent.getPropietats().values().iterator(); iter.hasNext(); ) 
  { 
   ConfigPropietat prop = iter.next(); 
   sd.addProperties(prop.getProperty()); 
  } 
 
  dfd.addServices(sd); 
  dfd.setName(getAID()); 
  try { 
   DFService.register(this, dfd); 
   log.LogDebug("Agent correctament registrat al contenidor"); 
  } catch (jade.domain.FIPAException e) { 
   log.LogError("Error de registre al contenidor: " + e.toString()); 
  } 
 } 

En aquest cas s'inicia una descripció d'agent i de serveis. S'indica quin tipus d'agent és i quin serà 
el tipus de servei que oferirà, el seu identificador i a continuació es passen aquestes dades al DF, la 
publicació al AMF es realitza de forma automàtica. L'exemple indicat utilitza la classe ConfigPropietat, 
aquesta classe simplement encapsula una propietat de l'agent per definir-lo dins el contenidor, les 
propietats serveixen per cercar els agents a qui cal dirigir filtrant els missatges d'acord a les 
característiques que li vulguem definir, a part de les pròpies del seu sistema de comunicació (llenguatge, 
ontologia, protocol ...). 

A continuació s'indica el procés d'inicialització implementat a l'agent FuzzyGenericAgent: 
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FuzzyGenericAgent

AgentContainer

RegistrarDF

Registre ok

Paquete superior::Actor1

Inicia AgentContainer

jade.core.Runtime

Inicia

Inicia serveis

Inicia FuzzyGenericAgent

Finalitza()

Destrueix Agent X

Ultim agent? Llavors Finalitza contenidor

Crea FuzzyGenericAgent

Registra

Registre ok

DesRegistra

Finalitza

Crea Agent

 

 
Figura 3-4 Esquema d'inicialització d'un agent dins el contenidor 
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3.4.3 Les classes de l'agent i el contenidor 

Un cop definit l'agent i la seva inicialització és hora de definir en detall les classes que 
implementaran aquest comportament dins el projecte. 

 

 
Figura 3-5 Esquema de FuzzyGenericAgent, la classe que representa l'agent d'aquest treball. La classe AgentContainer és 

l'encarregada de donar la funcionalitat d'un contenidor d'agents. Iniciar-los, aturar-los, registrar-los, etc. 

 

La classe FUZZYGENERICAGENT 

Inicialització 

• CarregaBehaviours: Introdueix tots els behaviours tipus ConfigBehaviour que 
disposa el ConfigComunicació. 

• CarregaSistemaComunicacio(): Inicialitza el motor de comunicació mitjançant la 
classe SistemaComunicació. 

• CarregaInferencia(): Inicialitza el motor d'inferència mitjançant les classes 
ConfigInferencia. 
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Registre 

• RegistrarDF: Registra l'agent al DF. 

• DesregistrarDF: Desregistra l'agent al DF. 

Finalització 

• Finalitza(): Genera una petició de finalització al contenidor d'agents 
AgentContainer. 

Interfície gràfica 

• getGUI: Retorna la classe que implementa la GUI de l'agent. 

• NotificaCanviValors(): Envia a la GUI un event de notificació de càlcul de 
variables processat per el motor d'inferència. D'aquesta manera la GUI coneix el 
moment en que ha de realitzar el refresc de dades. Recordem que els agents 
s'executen en fils separats. 

• onGuiEvent: Recullen events enviats per la GUI de l'agent i es processen d'acord 
al tipus d'event rebut. Processament, tancament, etc ... 

Log (registre d'operacions) 

• LogError: Registra missatges d'error. El log de l'agent es pot processar 
directament per el contenidor o bé per cada agent. 

• LogDebug: Registra missatges de succés. 

• WriteAgentLogDebug: Envia missatges de succés a la GUI de l'agent per 
visualitzar-los. 

• WriteAgentLogError: Envia missatges d'error a la GUI de l'agent per visualitzar-
los. 

Cal ressaltar que degut a la natura multi-fil dels agents, cal anar molt en compte com es finalitzen 
o com s'accedeix a alguns dels seus mètodes i atributs. Un problema molt comú és ordenar la finalització 
d'un agent des d'un formulari extern i no controlar quan realment l'agent s'ha finalitzat abans de tancar 
l'aplicació, això es deu a que els agents s'executen al contenidor amb fils diferents.  

 

La classe AgentContainer 

• Finalitza(): Finalitza el contenidor, elimina els agents i tanca el Runtime de JADE. 

• InicialitzaiAfegeixAgent(): A partir de la classe ConfigAgent que defineix 
totalment l'estructura d'un agent el contenidor l'instancia i l'afegeix al 
ContainerController. 

FinalitzaAgent(): Dona de baixa l'agent al ContainerController, enviant una ordre de DesRegistre i 
matant el seu procés. 
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3.5 Accions o comportaments dels agents 

 

3.5.1 Comportaments dels agents - Els behaviours. 

Juntament amb el sistema de comunicació els comportaments suposen una de les parts més 
importants que conformen el seu funcionament. 

Les accions o tasques que pot portar a terme es realitzen de forma concurrent i poden construir-
se de diferent forma d'acord a una sèrie de classe existents dins la llibreria JADE. 

Aquests comportaments es defineixen amb el terme "behaviour", per afegir una acció a l'agent 
s'utilitza el mètode addBehaviour() que habitualment es crida dins el procés d'inicialització  o bé dins 
d'altres behaviours, com a mínim cal afegir un comportament a l'agent, ja que un agent sense 
comportaments no té sentit (no fa res). Quan afegim behaviours, aquests es van emmagatzemant a un 
"pool" d'accions pendents d'execució i no s'eliminen fins que el mètode done() de cada comportament 
ha retornat true. Aquestes accions s'executen dins el "thread" de l'agent de forma seqüencial d'acord a 
l'ordre que apareixen al pool d'accions pendents d'executar i es van descartant d'acord a l'estat de 
l'acció (finalitzada o no). 

 

Estructura bàsica d'un behaviour: 

 

public class OverbearingBehaviour extends Behaviour { 

 public void action() { 

  while (true) { 

  // do something 

  } 

 } 

 public boolean done() { 

  return true; 

 } 

} 

Definició dels mètodes: 

• action: és on hi resideix el codi que executarà l'acció. 

• done: retorna true quan l'acció s'ha finalitzat i false en cas contrari. És el mètode que 
utilitza l'agent per saber si pot treure el behaviour del seu pool d'accions pendents.  

 
 

A part dels mètodes bàsics també en disposem d'altres: 
 

• Reset: Retorna el comportament al seu estat inicial. 

• Block/Restart: Permet realitzar un comportament asíncron doncs està sincronitzat 
amb el sistema de recepció de missatges. 



PFC - Estudi i implementació d'un sistema multiagent intel·ligent 
i la seva aplicació a sistemes difusos 

 
 

Treball de final de carrera:  Moisès Teixidor Clos                  39 

 

 

 
Figura 3-6 Aquest esquema mostra com l'agent gestiona els behaviours i el seu cicle de vida. 

Les possibilitats que tenim en incloure aquests comportaments a l'agent són pràcticament 
infinites ja que la llibreria incorpora diferents classes d'acord a cada necessitat i tot aquests 
comportaments poden combinar-se per aconseguir-ne de més complexes. 

 

Dins la plataforma JADE se'n disposa dels següents tipus: 

• SimpleBehaviour: És el comportament més simple, disposa dels mètodes action i done 
que cal implementar, normalment s'utilitzen els derivats: 

o OneShotBehaviour: S'executa l'acció només una vegada, el mètode done 
sempre retorna true. 

o CyclicBehaviour: S'executa cíclicament l'acció, el mètode done sempre 
retorna false. 

o TickerBehaviour: S'executa l'acció durant un temps determinat. Incorpora el 
mètode onTick() i Stop() per implementar aquest comportament. 

o WakerBehaviour: S'executa l'acció un cop passat un temps determinat. 
o MsgReceiver: S'executa l'acció d'acord a la recepció d'un missatge. 
o SimpleArchieveREInitiator/Responder: Implementa el protocol Fipa-Request 

(versió simplificada). 

• CompositeBehaviour: Es tracta d'una classe abstracta que defineix un comportament 
que inclou altres behaviours que poden executar-se de forma planificada mitjançant un 
sheduler. S'afegeixen dos mètodes nous per poder gestionar aquestes accions: onStart 
i onEnd. 

o ParallelBehaviour: Els subprocessos s'executen de forma paralela i concurrent. 
o SerialBehaviour: Els subprocessos s'executen en ordre, un rere l'altre. 
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package pfc.behaviours; 
import pfc.agents.FuzzyGenericAgent; 
import bsh.EvalError; 
import jade.core.behaviours.*; 
import bsh.Interpreter; 
import pfc.model.ConfigBehaviour; 
 
/** 
 * 
 * @author moises 
 */ 
public class GenericSimpleBehaviour extends SimpleBehaviour implements BshInterpretInt { 
 
    FuzzyGenericAgent agent; 
    ConfigBehaviour configBehaviour; 
    Interpreter bshInterpret; 
 
     
    public GenericSimpleBehaviour (FuzzyGenericAgent agent, ConfigBehaviour configBehaviour) 
    { 
        this.agent = agent; 
        this.configBehaviour = configBehaviour; 
        bshInterpret = new Interpreter(); 
    } 
    public void action() { 
 
        try { 
         ExecutaCodiBsh(); 
            this.block(); 
        } catch (Exception ex) { 
         agent.WriteAgentLogError(ex.getMessage()); 
         this.getConfigBehaviour().setFinalitzat(true); 
        } 
    } 
 
    public void CarregaCodiBsh(String codi) { 
        this.configBehaviour.setCodi(codi); 
    } 
 
    public String CodiBsh() { return configBehaviour.getCodi(); } 
 
    public void ExecutaCodiBsh() throws EvalError { 
     bshInterpret.set("agent", agent); 
        bshInterpret.eval(configBehaviour.getCodi()); 
    } 
 
    public boolean done() { 
        return configBehaviour.getFinalitzat(); 
    } 
    public ConfigBehaviour getConfigBehaviour() { 
        return configBehaviour; 
    }  
} 

El fragment de codi anterior mostra la implementació de la classe GenericSimpleBehaviour i la 
implementació dels mètodes ExecutaCodiBsh() i CarregaCodiBsh() de la interfície BshInterpretINT. El 
mètode CarregaCodiBsh obté el codi BSH a partir de la classe de configuració ConfigBehaviour. S'ha 
optat per re-definir la classe Behaviour per afegir-ne els mètodes necessaris per poder modelar un 
comportament genèric adaptat a l'estructura del projecte i poder així interactuar amb objectes 
ConfigBehaviour que defineixen el comportament que executarà la classe GenericSimpleBehaviour. 

L'ordre bshInterpret.eval(String codiFont)  de la llibreria BSH executa instruccions codificades en 
JAVA a partir d'objectes String o bé a partir de fitxers en els que s'hi poden definir mètodes o classes 
més elaborades. 
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private void GeneraSortida() { 
 System.out.println("Hola"); 
} 
private void PeticioPreus() { 
 sistemaComunicacio.PeticioPreuAnunci(); 
} 

 Aquest fragment suposa un exemple de codificació del contingut d'un fitxer d'script BSH. El 
llenguatge és pràcticament idèntic a JAVA convencional però totalment interpretat, fet que permet la 
seva injecció en codi compilat o pre-compilat. El mètode que s'utilitza és GeneraPetici(), simplement 
engega l'execució d'un mètode intern però podria contenir totes les instruccions de la crida incloses en 
el propi script. 

No és objectiu d'aquest treball realitzar un estudi detallat d'aquesta tecnologia, simplement 
serveix com exemple d'eina que obre les portes a implementar agents realment genèrics que parteixin 
d'uns comportaments preparats per rebre tot el codi a partir de fitxers script com els de l'exemple. 
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3.5.2 Les classes del motor de comportament 

 
Figura 3-9 Diagrama de classes detallat del motor de comportament de l'agent 

L'estructura que conforma el motor del comportament de l'agent s'ha modelat a partir de les 
classes: 

ConfigBehaviour: Disposa de tota la configuració necessària per engegar un comportament, 
inclou la configuració de la ontologia i el sistema d'inferència que utilitzarà l'acció. Inclou definicions del 
tipus de Behaviours existents, identificats per enters. 

GenericSimpleBehaviour: Deriva d'un SimpleBehaviour i implementa nous mètodes per permetre 
a l'agent d'executar codi "injectat", per assegurar que la classe inclou aquesta funcionalitat se l'obliga a 
implementar la interfície BshInterpretInt. 

• CarregaCodiBsh: Obté per paràmetre el codi font a executar. Normalment es 
passa aquest paràmetre per càrrega d'un fitxer de text o bé directament 
mitjançant una variable tipus String. 

• ExecutaCodiBsh: Carrega i executa el codi font del comportament. 

• CodiBsh: Accessor del codi font. 

BshInterpretInt: Interfície que defineix els mètodes ExecutaCodiBsh(), CarregaCodiBsh i CodiBsh. 

GenericPalallelBehaviour: Tal i com fa la classe GenericSimpleBehaviour, aquesta classe pretén 
implementar els comportaments més complexes, en aquest cas d'execucions d'accions en paral.lel per a 
la realització d'un comportament. De moment no s'ha implementat, s'inclou a nivell informatiu. 
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BehaviourLoader: Representa el motor de comportament de l'agent, és la classe que carrega i 
instancia els comportaments amb classes GenericSimpleBehaviour d'acord al seu tipus (SimpleBehaviour, 
OneShoot, Ciclic, etc) a partir d'objectes tipus ConfigBehaviour. 
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3.6 Sistema de comunicació 

 

3.6.1 El sistema de comunicació 

Aquesta és una de les parts més importants dels agents juntament amb els comportaments, 
proveeix als agents de la seva capacitat de cooperació i de rebre ordres o informació per processar 
mitjançant l'intercanvi de missatges. 

La comunicació entre agents es realitza a partir de l'enviament d'uns missatges representats per 
la classe ACLMessage, degut a la heterogeneïtat  que pot existir en el disseny d’agents cal establir un 
protocol comú de comunicació i el propi format del missatge. Per aconseguir-ho cal fixar-se en el màxim 
exponent en aquesta matèria, la FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents), fundació d’estàndards 
depenent del IEEE. Aquesta fundació ha establert diversos protocols: FIPA-Query, FIPA-Request i FIPA-
Contract Net. 

 
Figura 3-10 Estructura d'un missatge FIPA, els agents es comuniquen intercanviant aquest tipus de missatges, per fer-ho 

utilitzen un objecte tipus ACLMessage 

Així mateix l’intercanvi d’aquests missatges implica la conceptualització del domini de treball, 
aquest domini s’estableix mitjançant classes d’objectes que disposen dels seus atributs i accions. 
Actualment existeixen diverses alternatives en la construcció d’aquestes classes de conceptualització ja 
que principalment es tracta de la definició de simples objectes amb els seus atributs i funcions d’accés 
als mateixos.  
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3.6.2 Els missatges 

La comunicació entre agents es fa mitjançant el sistema de pas de missatge asíncron, cada agent 
disposa d'una cua de missatges on es van acumulant un cop rebuts a l'espera de ser processats, és en 
aquest punt on a partir de comportaments i d'acord al tipus de missatge rebut cal fer una bona gestió 
per assegurar-ne una bona comunicació. 

El format d'aquests missatges compleix amb les especificacions de FIPA-ACL i cada un d'ells 
s'esctructura amb els següents camps, s'indiquen els principals: 

• Sender: El remitent del missatge 

• Receiver: Una llista de destinataris que en pot contenir un de sol. 

• L'acte comunicatiu o Performative: Es tracta de la intenció que es persegueix amb el 
missatge i també indica respostes o peticions d'acord al protocol emprat en l'acte 
comunicatiu, els tipus d'actes poden ser REQUEST, INFORM PROPOSE, SUBSCRIBE, 
ACCEPT, etc, els protocols es detallaran més endavant. 

• Content: El contingut, les dades que es volen transmetre. 

• Language: El llenguatge, cal que remitent i receptor/s  coneguin quin serà el llenguatge 
de comunicació, ha de ser un dels integrats a JADE. 

• Ontology: La ontologia, són el conjunt de símbols que s'utilitzen en el contingut i que 
s'encapsulen en objectes de la classe CONTENT, es descriuran en detall més endavant. 

• Camps addicionals (ConversationId, ReplyByDate, etc): Es poden enviar també dades 
dels temps d'espera en conversacions concurrents en l'espera de la recepció, 
identificadors de missatge per filtratges, etc. 

A Jade els missatges s'implementen mitjançant la classe jade.lang.acl.ACLMessage. 

L'enviament d'un missatge suposa crear un objecte de la classe ACLMessage i informar del tipus 
de missatge (Request, Query, ..), informar del tipus de receptor que l'ha de rebre, el protocol que 
s'utilitzarà en la comunicació, la ontologia, els receptors i el contingut. 

A continuació s'indica com exemple un fragment del codi utilitzat per la generació de missatges 
entre agents: 

public ACLMessage GeneraMissatges(String nomServei,Integer tipusMissatge, String missatge, AbsIRE ontologia) 
 { 
  ACLMessage message = new ACLMessage(tipusMissatge); 
  message.setProtocol("FIPA-Request"); 
  ServiceDescription servei = new ServiceDescription(); 
  servei.setType(nomServei); 
  DFAgentDescription descripcio = new DFAgentDescription(); 
  descripcio.addServices(servei); 
  message.setLanguage(codec.getName()); 
  message.setSender(agent.getAID()); 
  message.setOntology(AnunciOntology.ONTOLOGY_NAME); 
  message.clearAllReceiver(); 
  message.setContent(missatge); 
  try { 
   DFAgentDescription[] resultats = DFService.search(agent, descripcio); 
   for (int i = 0;i<resultats.length;i++) 
    message.addReceiver(resultats[i].getName()); 
   if (ontologia != null) 
    agent.getContentManager().fillContent(message, ontologia); 
 
   return message; 
 
  } catch (Exception ex) {  
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   ex.printStackTrace();  
   return null;} 
 } 

Es tracta d'un mètode que disposa la classe SistemaComunicació. 

El receptor, rep el missatge a la seva cua i el processa: 

public void action() { 
ACLMessage msg = myAgent.receive(); 
if (msg != null) { 
// Message received. Process it 
... 
} 
else { 
block(); 
} 

 

La gestió que fan els agents al rebre i enviar missatges es pot fer més eficient si assegurem un 
bon filtre de recepció i enviament. Això s'aconsegueix a partir de la classe de jade MessageTemplate. 
Aquesta classe permet indicar a l'agent que només processi missatges que tinguin unes característiques 
específiques o bé construir un sistema que indiqui quines accions cal executar d'acord al tipus de 
missatge. 

Els atributs que podem definir en un MessageTemplate són el tipus de protocol del missatge, la 
ontologia que utilitza, la codificació, performative, etc. 

public MessageTemplate PeticioAnunci() { 
  MessageTemplate mt = MessageTemplate.and(MessageTemplate.MatchProtocol("FIPA-Request"),  
    MessageTemplate.MatchOntology(AnunciOntology.ONTOLOGY_NAME)); 
  return mt; 
 } 

En aquest exemple l'enviament de peticions de preus d'anunci va dirigida només a agents que 
tinguin capacitat per processar protocols Fipa-Request i ontologies Anunci. 

Normalment el processament de missatges es fa dins d'una acció d'un behaviour i degut a que els 
agents poden estar realitzant accions concurrents convé utilitzar el mètode block() quan no es rep cap 
missatge a fi d'evitar consumir cicles de CPU de forma innecessària. 

També és molt probable que un agent estableixi comunicació amb més d'un remitent, degut a 
que la cua de missatges es forma en ordre de recepció no podem assegurar que el següent missatge 
correspongui a la conversació que volem processar, per aquest motiu existeix una plantilla que filtra els 
missatges. És possible filtrar el missatge per protocol i ontologia a fi de utilitzar les accions correctes 
d'acord a les seves característiques. 

 

@Override 
protected ACLMessage prepareResponse(ACLMessage msg) {  
 AbsVariable var = null; 
 float valor; 
 try { 
 AbsContentElement allCE = agent.getContentManager().extractAbsContent(msg); 
 AbsIRE allPred = (AbsIRE)allCE; 
 if (allPred.getTypeName().equals(SLVocabulary.ALL)) 
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  { 
  AbsPredicate pred = (AbsPredicate)allPred.getProposition(); 
  AbsConcept c = (AbsConcept)pred.getAbsTerm(AnunciOntology.ISANUNCI_ITEM); 
  agent.actualitzaLogGUI("Respon: c.getDouble(AnunciOntology.ANUNCI_AVALUACIO_ANUNCI)); 
  } 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  if (var != null) 
  { 
  agent.WriteAgentLogDebug("Valor variable: " + var.toString()); 
  GenericInference inf = agent.getInferencia().getHashInferencies().get("RespostaPreuAnunci"); 
  inf.Processa(true); 
  } 
  ACLMessage agree = msg.createReply(); 
  agree.setPerformative(ACLMessage.AGREE); 
  return agree; 
 } 
 

 

Més endavant es veurà com els missatges es combinen amb protocols i ontologies per formar 
sistemes complexes de comunicació. Aquest últim exemple de codi es pot veure com un agent retorna 
missatges AGREE després de que el procés s'hagi realitzat correctament i simplement utilitza el missatge 
rebut per retornar-lo amb la resposta, això ho fa indicant que l'acte comunicatiu és AGREE. 
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3.6.3  Llenguatges de comunicació 

Tal i com s'ha indicat els missatges es codifiquen amb un llenguatge determinat que han de 
conèixer i utilitzar remitent i receptor. El missatge no és més que la codificació de la informació, es 
tracta d'una mena de serialització de tota la comunicació entre els agents que la porten a terme, aquest 
és el motiu per el qual l'han de saber interpretar. 

Dins de JADE hi podem trobar encapsulats en forma de plugins diferents llenguatges tots ells 
disposen de avantatges i inconvenients. 

• SL: El llenguatge ideat per la comunicació d'agents, és molt simple i eficaç però el seu 
disseny específic per JADE fa que no pugui ser utilitzat per altres programes. 

• XML: És evidentment més estàndard però molt més estricte en relació a continguts 
estranys al missatge. També té l'inconvenient de que sobrecarrega el missatge amb 
tags propis del llenguatge.  

• RDF: Idèntic a XML amb la diferència que està dissenyat per descriure recursos. 

• Bit-efficient:  Representació binària de les dades, és conseqüentment més eficient però 
il.legible per humans i no estàndard. 

Quan s'utilitza un d'aquests llenguatges la comunicació es produeix de forma transparent, 
codificant i descodificant-se per serialització sense que hi hagi cap mena d'intervenció. 
 

(AGREE 
 :sender  ( agent-identifier :name CadenaTV@TFC.Main  :addresses (sequence http://moius-PC:7778/acc )) 
 :receiver  (set ( agent-identifier :name Empresa@TFC.Main  :addresses (sequence http://moius-PC:7778/acc )) ) 
 :content  "((all ?inst_ANUNCI (ISANUNCI (Anunci :avaluacio_anunci 5.0 :slot_temporal 14.0 :durada 
10.0 :avaluacio_programa 9.0 :audiencia 5.854999999999917 :interes 6.554999999999884))))"  
 :reply-with  Empresa@TFC.Main1305639959907  :in-reply-to  R1305639959904_0  :language  fipa-sl  :ontology  
ANUNCI  :protocol  FIPA-Request 
 :conversation-id  C1489764318_1305639959903 ) 
 

L'exemple anterior és una mostra d'un missatge codificat, es pot veure que és un missatge AGREE, 
on l'emissor és l'agent CadenaTV i el receptor l'agent Empresa, el contingut és una ontologia que 
disposa de tota una sèrie de variables amb informació, s'hi pot veure el llenguatge utilitzat, la ontologia, 
el protocol i finalment l'identificador únic de la conversació. 

El que si cal fer per poder utilitzar un llenguatge concret és dir-li a l'agent que carregui el còdec 
dins el seu ContentManager. L'especificació del còdec o còdecs que un agent pot utilitzar es fa 
habitualment durant la seva inicialització (setup). 

import jade.content.lang.Codec; 
//Els llenguatges SL i XML estan suportats nativament per JADE 
import jade.content.lang.sl.SLCodec; 
import jade.content.lang.xml.*; 
//El llenguatge RDF requereix un plug-in extern 
import it.unipr.aot.rdf.RDFCodec; 
protected void setup() 
{ 
try 
{ 
//Recuperem una instància del codec SL 
Codec codec = new new SLCodec(); 
//Recuperem el nom estàndard del llenguatge 
String codec_name = codec.getName(); 
//Registrem el llenguatge SL 
getContentManager().registerLanguage( codec, codec_name ); 
//Recuperem una instància del codec XML 
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Codec codec = new XMLCodec(); 
//Recuperem el nom estàndard del llenguatge 
String codec_name = codec.getName(); 
//Registrem el llenguatge XML 
getContentManager().registerLanguage( codec, codec_name ); 
//Recuperem una instància del codec RDF 
Codec codec = new RDFCodec(); 
//Recuperem el nom estàndard del llenguatge 
String codec_name = RDFCodec.NAME; 
//Registrem el llenguatge RDF 
getContentManager().registerLanguage( codec, codec_name ); 
} 
catch( Exception e ){ 
System.err.println( "Error registrant els llenguatges );} 
} 

 

A la implementació dels agents objectiu d'aquest treball s'ha optat per utilitzar el llenguatge SL i 
per tant en inicialitzar el sistema de configuració només se'n registra l'SL. 

 

 //Registra els llenguatges de l'agent 
 //De moment només s'utilitza el SLCodec 
 private void RegistraLlenguatges() 
 { 
  if (config.getLlenguatge().equals(ConfigComunicacio.LLENGUATGE_SL)){ 
   this.codec = new SLCodec(); 
   agent.getContentManager().registerLanguage(codec); 
  } 
 } 
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3.6.4 Protocols de comunicació 

Arribats a aquest punt, els agents ja disposen de mecanismes per executar accions i comunicar-se 
però si volem disposar d'eines suficients per establir mètodes  més complerts de interacció entre agents 
i que aquests puguin enviar-se missatges d'una forma més complexa és on entren en acció els protocols. 
És important que aquests protocols es defineixin a partir d'unes bases establertes com estàndards 
definits si es vol assegurar una bona interoperabilitat en qualsevol entorn. 

La FIPA defineix tota una sèrie de protocols de comunicació d'acord a la natura de la transacció 
entre agents.  

Els protocols són en síntesi sistemes per establir un cicle determinat de missatges en l'execució 
de comunicacions complexes. 

S'identifica com INITIATOR l'agent que inicia la comunicació i RESPONDER l'agent que ha de 
respondre al missatge,  

• FIPA_REQUEST:  Per fer peticions d'accions. 

• FIPA_QUERY: Protocol de pregunta-resposta. 

• FIPA_CONTRACT_NET: Protocol de negociació entre agents. 

• FIPA_BROKERING: Interacció mitjançant un intermediari. 

• FIPA_AUCTION_DUTCH: Implementa una subhasta Holandesa. 

• FIPA_AUCTION_ENGLISH: Implementa un sistema de subhasta Anglesa. 

• FIPA_ITERATED_CONTRACT_NET: Un sistema semblant al FIPA_CONTRACT_NET però 
amb millores. 

• FIPA_PROPOSE: Proposta de realització d'acció. 

• FIPA_RECRUITING: Per demanar a altres agents que facin d'intermediaris. 

• FIPA_REQUEST_WHEN: Per demanar peticions d'accions a un altre agent quan es 
produeix una precondició. 

• FIPA_SUBSCRIBE: Sol.licitar informació quan es produeix un canvi en un objecte. 

 
Figura 3-11 Exemple de l'esquema que segueix una comunicació fipa-request i fipa-query. es tracta d'una implementació 

homogènia que integra els dos protocols en un. 

Dins el projecte s'utilitzarà el protocol FIPA-Request i FIPA-Query ja que amb ells es disposa de 
suficient capacitat per definir un mètode d'intercanvi de missatges per aconseguir la comunicació en la 
obtenció dels preus dels anuncis, objectiu exemple d'aquest treball. 
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Les classes que s'han utilitzat per implementar aquests protocols són QueryInitiator a nivell de 
INITIATIOR i QueryResponder a nivell de RESPONDER. Ambdues classes implementen la integració 
homogènia dels protocols Fipa-Request i Fipa-Query i per tant poden rebre i iniciar peticions de 
qualsevol d'ells. Aquestes classes es troben integrades dins el sistema de comunicació de l'agent, 
concretament a la classe SistemaComunicacio. 

   
//CLASSE PER GESTIONAR LES PREGUNTES --------------------------------------------- 
// Genera el protocol de comunicació Query/Request  
class QueryInitiator extends AchieveREInitiator 
{ 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 private ConfigBehaviour behaviour; 
  
 public QueryInitiator (Agent agent, ACLMessage queryMsg, ConfigBehaviour behaviour) 
 { 
  super(agent, queryMsg); 
  this.behaviour = behaviour; 
 } 
 
 protected void handleInform(ACLMessage msg) { 
  agent.WriteAgentLogDebug("Inform" + msg.getContent()); 
 } 
 
 protected void handleNotUndestood (ACLMessage msg) { 
  agent.WriteAgentLogDebug(msg.getContent()); 
 } 
 
 protected void handleRefuse (ACLMessage msg) { 
  agent.WriteAgentLogDebug(msg.getContent()); 
 } 
 
 protected void handleFailure(ACLMessage msg) { 
  agent.WriteAgentLogDebug("Failure !!: " + msg.getContent()); 
 } 
 
 protected void handleAgree(ACLMessage msg) { 
  agent.getComunicacio().ProcessaRespostes(msg, behaviour); 
 } 
} 

La classe que s'utilitza per gestionar les comunicacions sota el protocol Query i Request és la 
QueryInitiator 

 
//CLASSE PER GESTIONAR LES RESPOSTES --------------------------------------------- 
 class QueryResponder extends AchieveREResponder 
 { 
  private static final long serialVersionUID = 1L; 
  protected ConfigBehaviour behaviour; 
   
  public QueryResponder (Agent agent, MessageTemplate queryMsg, ConfigBehaviour behaviour) 
  { 
   super(agent, queryMsg); 
   this.behaviour = behaviour; 
  } 
 
  //Resposta a un missatge de query 
  @Override 
  protected ACLMessage prepareResponse(ACLMessage msg) {  
   return agent.getComunicacio().preparaRespostesGeneric(msg, behaviour); 
  } 
 
  //Resposta a un agree 
  //FIPA-Query 
  protected ACLMessage prepareResultNotification(ACLMessage msg) { 
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   ACLMessage content = msg.createReply(); 
   content.setPerformative(ACLMessage.INFORM); 
   return content; 
  } 
 
  //FIPA-Request 
  protected ACLMessage prepareResultNotification(ACLMessage request, ACLMessage response) { 
   ACLMessage content = request.createReply(); 
   content.setPerformative(ACLMessage.INFORM); 
   return content; 
  } 
 
  public ConfigBehaviour getBehaviour() { 
   return behaviour; 
  } 
 
  public void setBehaviour(ConfigBehaviour behaviour) { 
   this.behaviour = behaviour; 
  } 
 } 

Posem com exemple l'establiment de comunicació entre dos agents INITIATOR i PARTICIPANT, 
exposat al diagrama d'activitat de la figura X. 

 

L'agent Initiator remet a participant una 
petició request, si l'agent participant pot (o 
vol) processar aquest tipus de peticions li 
envia un agree, en cas contrari li remet un 
missatge refuse. Si remet un missatge agree 
li ha de contestar a la petició i per fer-ho 
remet un missatge failure si no pot processar 
la petició (perquè no s'assoleix el requisit, etc) 
o bé contestar inform-done si se li ha fet una 
petició d'execució d'un procés i aquest s'ha 
realitzat ó inform-result si se li ha demanat 
informació i la retorna correctament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 3-12 Diagrama d'activitat del protocol FIPA-Request 
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3.6.5 Ontologies 

 

3.6.5.1 Què és una ontologia? 

La ontologia és una representació estructurada de la informació tal i com ho faríem mitjançant un 
objecte en el paradigma de la programació d'objectes, de fet quan s'implementa es fa a partir d'una 
classe adaptada per tal de que l'agent pugui saber que pot fer i com a fi de ser capaç de serialitzar 
correctament la informació en el llenguatge que utilitza, per exemple SL i posteriorment transmetre les 
dades a altres agents. 

La càrrega d'aquesta operativitat amb les ontologies la porta a terme el "content manager" dins 
la classe de l'agent, és un objecte ja conegut perquè és el mateix que carrega els llenguatges amb els 
que pot operar. 
 

private void RegistraOntologies() 
{ 
 for (String nomOnto : agent.getConfigAgent().getComunicacio().getNomsOntologies()) 
 try { 
 @SuppressWarnings("unchecked") 
 Class<Ontology> c =  (Class<Ontology>)Class.forName( 
 agent.getConfigAgent().getComunicacio().getOntologia(nomOnto).getNomClasse()); 
 Method method = c.getMethod("getInstance", null); 
 Ontology object = (Ontology)method.invoke(null,null); 
    
 agent.getContentManager().registerOntology(object); 
 } catch (Exception ex) { 
  ex.printStackTrace(); 
 } 
} 

El procediment que fa la funció de registre d'ontologies als agents és RegistraOntologies() de la 
classe SistemaComunicacio. El seu funcionament es comentarà més endavant, de moment ens serveix 
d'exemple de que el mètode de registre és: agent.getContentManager().registerOntology(Ontologia). 

Quan les comunicacions mitjançant missatges simples esdevenen limitades i es necessita establir 
una sistema més complex és quan apareix en escena l'ús d'ontologies. A Java ja es disposa d'un 
mecanisme de serialització que converteix objectes en seqüències de bytes però això no és suficient en 
una comunicació entre agents que utilitzen protocols FIPA i han d'interpretar una semàntica concreta. 

Cal indicar que les ontologies si que habitualment utilitzen i criden a objectes per completar la 
seva operativitat, simplement cal que la ontologia coneixi l'estructura d'aquests objectes i què es pot fer 
amb ells a fi de que l'agent els utilitzi correctament.  
 

Cal que aquests objectes que s'intercanvien per facilitar la comunicació disposin a més de tota 
una sèrie de tags per saber quina part d'aquest objecte són conceptes, predicats o accions: 

• Predicate: Són sentències que ens diuen alguna cosa sobre l'estat de la ontologia i com 
podem operar-hi.  

El predicat utilitzat al projecte es diu ISANUNCI, i es representa per un objecte tipus Anunci que 
disposa de les variables avaluacio_anunci, slot_temporal, durada, avaluacio_programa, audiencia. 
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La seva codificació en JAVA: 

 
/** 
* Protege name: IsAnunci 
* @author ontology bean generator 
* @version 2011/04/28, 20:50:37 
*/ 
public class IsAnunci implements Predicate { 
 
   /** 
* Protege name: item 
   */ 
   private Anunci item; 
   public void setItem(Anunci value) {  
    this.item=value; 
   } 
   public Anunci getItem() { 
     return this.item; 
   } 
 
} 

I la codificació a transmetre entre agents en SL: 

(ISANUNCI :item (Anunci :avaluacio_anunci 5.0 :slot_temporal 14.0 :durada 10.0 :avaluacio_programa 9.0 :audiencia 
5.854999999999917 :interes 6.554999999999884)) 

• Terms: Identifiquen les identitats (abstractes o concretes) que "existeixen" al mon i que 
els agents poden utilitzar. Es classifiquen en: 

o Primitives: Són entitats atòmiques tipus cadenes de caràcters o enters que s'utilitzen 
per representar  

o Conceptes: Entitats amb estructura complexa que es poden definir en termes de slots. 
Són pròpiament els objectes que disposen de les variables amb la informació a 
transmetre. 

Prenem com exemple el concepte Anunci, utililitzat en aquest projecte: 

/** 
* Protege name: Anunci 
* @author ontology bean generator 
* @version 2011/04/28, 20:50:37 
*/ 
public class Anunci implements Concept { 
 
   /** 
* Protege name: avaluacio_anunci 
   */ 
   private float avaluacio_anunci; 
   public void setAvaluacio_anunci(float value) {  
    this.avaluacio_anunci=value; 
   } 
   public float getAvaluacio_anunci() { 
     return this.avaluacio_anunci; 

I la seva codificació SL: 

(Anunci :avaluacio_anunci 5.0 :slot_temporal 14.0 :durada 10.0 :avaluacio_programa 9.0 :audiencia 
5.854999999999917 :interes 6.554999999999884) 
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Aquesta porció de codi de la classe Anunci ens mostra un objecte normal i corrent amb la 
particularitat que implementa la classe Concept, es tracta d'una classe utilitzable per la ontologia i 
definida com un slot dins la seva definició. 

• Accions: Són conceptes especials que indiquen les activitats que poden portar a terme els 
agents 

(Sell (Book :title "The Lord Of The Rings") (Person :name John)) 

• Agregats: Entitats formades per grups d'altres entitats. 

• IRE: Identifying referential expressions són expressions que identifiquen l'entitat, o entitats, 
en el que un determinat predicat és cert, per exemple: 

(all :Variable (Variable :Name inst_ANUNCI) :Proposition (ISANUNCI :item (Anunci :avaluacio_anunci 5.0 :slot_temporal 
14.0 :durada 10.0 :avaluacio_programa 9.0 :audiencia 5.854999999999917 :interes 6.554999999999884))) 

 

 
Figura 3-13 Diagrama de classes del sistema d'ontologies de JADE 

 

Amb aquest llenguatge completament expressiu permet distingir entre tots aquests elements. 
Una ontologia per un determinat domini és representa mitjançant un conjunt d'esquemes que 
defineixen l'estructura (amb noms i "slots") dels predicats, conceptes i accions de l'agent. 
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3.6.5.2 Les eines - Protégé i BeanGenerator 

Definir ontologies de forma "manual" a partir de la seva codificació pot resultar una feina massa 
feixuga, sobretot si estem parlant d'un sistema complex i jeràrquic de predicats, conceptes, accions, etc, 
que l'agent ha d'utilitzar.  

Per sort existeixen eines de manejament de coneixement que mitjançant una interfície gràfica 
ens permeten definir tota aquesta estructura i fins i tot treballar amb altres ontologies, establir-ne 
dominis i finalment obtenir-ne classes d'ontologies compatibles amb JADE. 

 

 
Figura 3-14 Pantalla d'edició de classes de l'aplicació Protégé 

Protégé permet definir totalment una ontologia però no una compatible amb JADE, per fer-ho cal 
incorporar a l'aplicació un "plugin" anomenat BeanGenerator i un cop instal.lat ens permet partir d'un 
projecte existent anonemat SimpleJADEAbstractOntology que disposa de dues classes bàsiques: 

• Concept 

• Predicate 

Ja coneixem aquests dos conceptes doncs són els mateixos que s'han indicat anteriorment quan 
s'ha exposat què és una ontologia. 
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 A Protégé si volem obtenir una classe tipus Concept hem de partir d'aquí i definir-ne la nostra. 
En aquest cas s'ha definit el concepte anunci i dins anunci els seus corresponents slots que s'utilitzaran 
per resoldre el problema: 

• avaluacio_anunci 

• avaluacio_programa 

• durada 

• slot_temporal 

• interes 

• audiencia 

 

 
Figura 3-15 Pantalla d'edició d'slots de l'aplicació Protégé 

Un cop definit el Concepte anunci passem a construir-ne el Predicat IsAnunci, per fer-ho 
simplement es defineix que IsAnunci és una instància de la classe anunci. 
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Figura 3-16 Pantalla d'edició de predicats 

 

Arribats aquí ja disposem de la definició d'una ontologia bàsica que servirà com a mitjà de 
transmissió entre agents de les variables per resoldre el problema del sistema difòs, però abans cal 
exportar aquesta definició per convertir-la en classes utilitzables per JADE, per fer-ho el plugin 
BeanGenerator incorpora a Protégé una pestanya OntologyBeanGenerator, quan hi accedim hi 
indiquem els paràmetres de nom de paquet, el path on es guardaran els fitxers, el nom de la ontologia i 
premem "Generate Beans". 
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Figura 3-17 Pantalla de generació del format d'ontologia compatible amb JADE mitjançant el plugin BeanGenerator 

 

En aquest punt ja disposem dels fitxers Anunci.java, IsAnunci.java i OntologyAnunci.java per 
incorporar al projecte 
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3-18 Esquema de la ontologia Anunci. Les classes creades parteixen per herència de predicats, conceptes i altres elements 

incorporats per el plugin BeanGenerator i aquests al seu torn de les classes pròpies de Protegè 
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3.6.6 Les classes del sistema de comunicació 

 

 
Figura 3-19 Diagrama de classes detallat del motor de comunicació 

 

La classe principal que implementa la funcionalitat de l'intercanvi de missatges entre agents és 
SistemaComunicació. Encapsula tota la informació i mètodes necessaris per establir contactes entre 
agents i portar a terme les accions d'acord a la interacció. Disposa també de dues classes internes 
QueryInitiator i QueryResponder que n'implementen els protocols de comunicació respectius. Tot això 
ho fa a partir de la classe de configuració ConfigComunicacio que conté tots els paràmetres que 
necessita l'agent per inicialitzar el motor.  
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La classe SistemaComunicació es podria definir com el cor de l'aplicació ja que és la part 
encarregada de la instanciació de les ontologies, la construcció dels missatges, la gestió dels protocols i 
finalment i no menys important de la crida al motor d'inferència. 

La seva estructura es pot dividir en: 

Registre de llenguatges i ontologies 

RegistreLlenguatges(): Registra a l'agent els llenguatges de comunicació utilitzats, de moment 
només SL. 

RegistraOntologies(): Registra totes les ontologies que li proporciona ConfigComunicacio. Aquest 
registre es fa mitjançant tècniques Reflexion de Java que permeten instanciar objectes a partir de 
l'extracció de la classe a la que pertanyen, aquesta tècnica permetrà generalitzar les ontologies que pot 
rebre un agent, fins i tot seria possible instanciar-les a partir de codi font en text pla interpretat per la 
llibreria BSH i tot seguin injectar la classe a l'agent. De moment només es preveu que les ontologies 
disposin d'un únic objecte Concept, es deixa per properes millores aconseguir generalitzar l'ús 
d'ontologies amb la complexitat que sigui necessària. 

Missatges: Els missatges pre-generen utilitzant la classe ConfigOntologia que retorna un objecte 
tipus AbsIRE, segons el behaviour que els ha generat es fa servir una ontologia o una altra. 

GeneraMissatges(String nomSerevei,Integer tipusMissatge, String missatge, AbsIRE ontologia, String 

nomOnto): Mètode encarregat de la creació de missatges ACLMessage, a partir del filtratge del tipus 
d'agent per servei i ontologia es generen missatges que contenen la ontologia amb les dades 
necessàries per el processament de la inferència. Aquests missatges es dirigeixen només als destinataris 
que implementin un protocol concret i utilitzen també una ontologia determinada. 

Enviament de peticions i consultes: SistemaComunicacio utilitza la classe QueryInitiator per 
instanciar behaviours que implementen el comportament dels protocols Fipa-Query i Fipa-Request al 
seu agent.  

GeneraPeticio(ConfigBehaviour): Aquest procediment obté a partir de la classe ConfigBehaviour 
la ontologia a utilitzar en l'establiment de comunicació, fa una petició de generació de missatge a 
GeneraMissatge, instancia un objecte QueryInitiator i li passa el missatge generat, a continuació afegeix 
el behaviour a l'agent. 
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Figura 3-20 Diagrama de seqüència del procés GeneraPeticio 

 

Recepció i processament de respostes: Quan els agents responen peticions la classe 
SistemaComunicacio instancia la classe QueryResponder i tal i com succeia amb les peticions injecta el 
comportament a l'agent per implementar respostes de petició Fipa-Query i Fipa-Request. Primer de tot 
l'agent ha de disposar d'un comportament que es troba en execució a l'espera de rebre peticions 
d'aquest tipus. Aquest comportament és un objecte de la classe QueryResponder que te el 
SistemaComunicacio. 

PreparaRespostesGeneric(AclMessage,ConfigBehaviour): L'utilitza qui respon la consulta. Obté el 

missatge enviat i el processa, els atributs de la ontologia es llegeixen i s'envien al sistema d'inferència 

per processar-los. Un cop processats es retorna els valors de la resposta a la ontologia, s'encapsula al 

missatge i es retorna al remitent. No és objectiu d'aquest apartat detallar com s'obtenen les dades del 
motor d'inferència, això es detallarà a l'apartat d'inferència. 

ProcessaRespostes(AclMessage,ConfigBehaviour): L'utilitza qui genera la consulta. Funciona d'una 
manera molt similar a PreparaRespostesGeneric només que en aquest cas es tractaria de prendre els 
valors de resposta rebuts a l'anterior procediment, enviar-los a la inferència com a variables pregunta i 
recull les respostes i les introdueix de nou a la ontologia per respondre qui ha iniciat el procés. 
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Figura 3-21 Diagrama de seqüència del procés de resolució de petició 

 

No queda detallat en el diagrama però la classe SistemaComunicació fa us de les classes 
ConfigOntologia i ConfigInferencia per intercanviar valors i saber el nom de les variables pregunta i 
resposta a l'hora d'enviar els valors al motor d'inferència. Aquestes classes tal i com s'ha comentat 
anteriorment són al ConfigBehaviour responsable de definir el comportament que ha iniciat l'intercanvi 
de missatges. 
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3.7 El motor d’inferència - Sistemes difusos. 

 

3.7.1 Introducció 

Tal i com s'ha indicat a l'inici d'aquest treball, la IA ha intentat imitar comportaments  intel·ligents, 
imitant el més semblant a l'ésser humà com sigui possible. Malgrat que aquest objectiu és lluny 
d'aconseguir-se l'estudi ha anat creant mentrestant tota una sèrie d'eines que tenen una gran utilitat 
per altres branques del coneixement humà i de les que se'n fa una aplicació tant a aspectes industrials 
com quotidians. 

Gràcies a la gran evolució de la capacitat de computació avui en dia és possible de resoldre 
problemes considerats fins fa molt poc com extremadament complexes i fins i tot impossibles de 
resoldre.  

La lògica difusa és la base del sistema d'inferència dels agents, és la eina que s'utilitza per 
modelar el seu comportament ja que li permet modelar tota una sèrie de variables textuals, avaluar-les 
de forma matemàtica i lògica i extreure'n uns resultats comprensibles i útils per l'usuari o per altres 
agents. 

A la introducció d'aquest treball s'ha exposat que és un agent i també la base teòrica dels 
sistemes difusos, a continuació el que es pretén és mostrar l'aplicació pràctica de la lògica difusa 
mitjançant la utilització de l'eina JFuzzyLogic que és una llibreria que implementa directament sistemes 
de control a partir de les bases dels sistemes difusos, per aquest motiu per entendre'n el seu 
funcionament cal primer de tot deixar-ne clares les bases teòriques. 

Tot seguit s'exposarà la posada en pràctica de la inferència utilitzant la llibreria JFuzzyLogic 
juntament amb exemples de la seva utilització en el projecte, primer de tot però cal relacionar els 
conceptes teòrics vistos anteriorment i la seva implementació a la llibreria. 
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3.7.2 Etapes de la lògica difosa. La fase pràctica. 

Per construir un sistema difós cal seguir tres etapes principals: 

• Fuzificació 

• Aplicació de regles o inferència 

• Defuzificació 

 

 
Figura 3-22 Estructura i elements funcionals d'un control difós. Llibreria JFuzzyLogic. 

 

3.7.2.1 La llibreria JFuzziLogic 

Abans d'iniciar amb detall com funcionen les etapes d'un sistema de control difós, és necessari 
fer un incís sobre la tecnologia utilitzada en aquest treball per implementar el motor d'inferència ja que 
gran part dels exemples que s'indiquen a continuació es basen en l'ús d'aquesta llibreria. 

La llibreria JFuzziLogic és un paquet escrit en JAVA i implementa el llenguatge FCL (Fuzzy control 
language) d'acord a la especificació (IEC 61131 part 7). La teoria de lògica difosa aplicada a tècniques de 
control s'anomena control difós i el llenguatge FCL és el que ens serveix per modelar-ne totes les etapes 
del sistema. 

Un dels motius per triar aquesta llibreria com a eina d'implementació de la inferència és la seva 
senzillesa i la capacitat de generar gràfiques per cada valor d'entrada i sortida a més de proveir de la 
capacitat d'interpretar els fitxers FCL que són el cor del sistema i que s'escriuen en text planer tal i com 
succeeix amb els scripts del motor de comportament, això proveeix a l'agent d'un mètode d'inferència 
genèric que pot ser carregat en qualsevol moment i fins i tot modificar-ne les decisions "en calent", 
només cal tornar a injectar-li un fitxer FCL modificat al motor seu d'inferència. 

L'estructura d'un bloc de funcions d'un fitxer FCL consta d'una declaració de 1 ó n variables 
d'entrada, 1 ó n variables de sortida i d'un bloc de regles: 
 

//Nom del bloc de funcions 
FUNCTION_BLOCK nom_bloc_funció   
 
//Declaració de variables 
VAR_INPUT      
variable_name: data_type; 
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.... 
END_VAR 
 
//Declaració de variables de sortida 
VAR_OUTPUT Output  
variable_name: data_type; 
.... 
END_VAR 
.... 
VAR 
variable_name: data_type; 
END_VAR 
 
//Declaració del bloc de regles 
RULEBLOCK ruleblock_name 
operator_definition ; 
[activation_method ;] 
accumulation_method ; 
rules ; 
END_RULEBLOCK 
 
END_FUNCTION_BLOCKT 

Bàsicament el funcionament d'un sistema difós de control es basa en: 

• Definir correctament un fitxer FCL 

• Carregar mitjançant les llibreries el fitxer FCL: En aquest punt es verifica si 
l'estructura és correcta. 

• Injectar el valor de les variables d'entrada: Per codi, cada variable té un nom 
concret que ha de ser únic. 

• Generar una sortida: De forma opcional es pot generar el resultat acompanyat 
d'una gràfica. 

Les classes i mètodes de l'agent que porten a terme les tasques d'inferència es veuran 
detalladament al final d'aquest apartat. 

3.7.2.2 Fuzificació (Fuzzification) 

Consisteix en traduir els valors de les variables d'entrada del mon real (durada, avaluació de 
l'anunci, ...) al sistema difús mitjançant l'ús de funcions de pertinença.  Per fer-ho s'assignen punts d'una 
gràfica amb l'eix Y com a grau de pertinença i l'eix X com a valor numèric de la variable. 

Prenem com exemple la fuzificació de les variables que intervenen en el càlcul de l'interès de 
l'anunci extretes del codi font del motor d'inferència de JFuzzyLogic: 

// INTERÉS ------------------------------------------------------ 
// Fuzificació de les variables ------------------------------ 
FUZZIFY durada 
    TERM curt :=    (5,0)  (5,1)  (11,0); 
    TERM d_normal :=   (5,0)  (11,1)  (24,1)  (26,0); 
    TERM llarg :=    (24,0)  (26,1)  (70,1)  (70,0); 
END_FUZZIFY 
 
FUZZIFY avaluacio_anunci 
    TERM escandalos :=   (0,0)  (0,1)  (1,1)  (3,0); 
    TERM avorrit :=   (1,0)  (3,1)  (5,0); 
    TERM normal :=    (3,0)  (5,1)  (7,0); 
    TERM entretingut :=  (5,0)  (7,1)  (9,0); 
    TERM divertit :=   (7,0)  (9,1)  (10,1)  (10,0); 
END_FUZZIFY 
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Es pot apreciar com la variable durada pren 3 situacions possibles: 

• Curta (curt) 

• Normal (d_normal) 

• Llarga (llarg) 

Per informar al sistema què es considera una Durada Curta cal establir en quin grau aquesta 
variable és curta, en aquest cas és curta de 5 a 11 però no ho és igual en tots els seus valors. Això es 
traduiria aproximadament amb que durades amb valors al voltant de 5 serien considerats una durada 
totalment una Durada Curta (1), entre 5 i 7 aproximadament tindria un grau proper a (1), amb <5 es 
consideraria una Durada gens Curta (0) i amb una durada de 11 ó >11 la Durada tampoc es poc 
considerar massa curta amb valors que s'acosten a (0). 

També es pot apreciar que una durada normal pren valors prop de 5 però de seguida s'enfila cap 
a valors mínims de 10 ó > però conviu durant una estona amb la durada curta, això voldria dir que una 
durada de 7,5 es podria considerar tant curta com normal amb un grau ambdues de 0.5 punts. 

Observem la gràfica: 

 
Figura 3-23 Gràfica dels valors "fuzificats" de la variable durada 

Una durada de 10 a l'anunci recau en una petita part a la zona verda que representa la durada 
curta i sobretot en zona lila que indica la durada normal. El sistema de fuzificació en aquest cas té clar 
que una durada de 10 pertany amb un 0,75 a durada normal i només un 0,10 a curt, i això es tindrà en 
compte a la següent fase a la de les regles.  

Hi ha però situacions en que els termes definits tant a l'entrada com a la sortida del sistema 
d'inferència només prenen un valor, s'anomenen "singletons" i quan es defineixen se'ls hi assigna 
directament aquest valor i no un interval. En aquest treball no s'utilitzarà aquest tipus de termes 
simplement perquè al problema a resoldre tots els termes es descriuen en intervals i no com a valors 
únics. 
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3.7.2.3 Aplicació de Regles, el sistema d'inferència 

Tal i com s'ha comentat al tema anterior, quan es parlava dels principis teòrics dels sistemes 
difusos, es poden fer diferents operacions amb els conjunts difusos tal i com unions, interseccions, 
complementaris, etc. Aquestes operacions són les que es porten a terme al sistema d'inferència. 

Les regles contenen informació empírica i mitjançant termes lingüístics representen el 
coneixement del domini. L'aplicació de les regles respon al sistema més utilitzat i conegut de la 
inferència, el sistema Mamdani. 

Posem l'exemple següent en el que s'exposa una porció del sistema de regles per verificar el grau 
d'interès de l'anunci a partir dels termes avaluació i durada: 

// Regles ---------------------------------------------------- 
// interes -- (avaluacio_anunci / durada) 
RULEBLOCK RB_interes 
     
    // Utilitzo 'min' per 'and' 
    AND : MIN; 
    // Utilitzo 'min' com a mètode d'activació 
    ACT : MIN; 
    // Utilitzo 'max' com a mètode d'acumulació 
    ACCU : MAX; 
 
    RULE 21 :  IF avaluacio_anunci IS escandalos AND durada IS curt  
       THEN interes IS I_baix; 
 
    RULE 22 :  IF avaluacio_anunci IS escandalos AND durada IS d_normal  
       THEN interes IS I_cap; 
 
    RULE 23 :  IF avaluacio_anunci IS escandalos AND durada IS llarg  
       THEN interes IS I_cap; 

La regla 21 es tradueix a llenguatge natural com: 

L'interès de l'anunci és baix si l'avaluació de l'anunci és escandalòs i la durada és curta. 

Mitjançant aquest sistema es van modelant situacions del mon real d'una forma tant complexa 
com es vulgui, simplement cal anar afegint regles i fer aquestes regles més complexes mitjançant 
combinacions d'operacions lògiques OR i AND i operant amb els termes textuals que siguin necessaris. 

 

Base de Coneixement de Regles     

    

R1 IF Condició P1 THEN Conclusió C1 

R1 IF Condició P1 THEN Conclusió C1 

R1 IF Condició P1 THEN Conclusió C1 

…   

Rn IF Condició Pn THEN Conclusió Cn 

    

On la condició pot consistir en una combinació de termes lingüístics 

Per exemple: per la regla k   

    

Pk=Pk1 AND PK2 OR (NOT PK3) 
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I la conclusió resultant pot ser més d'una, per exemple: 

    

Ck = Ck2, Ck2       

Si hi ha dues variables d'entrada, el resultat ha de ser una variable de sortida i aquestes variables 
d'entrada només s'operen amb un AND la regla base pot operar-se com si es tractés una matriu, on els 
valors d'entrada de les variables estan assignades a les columnes i a les línies, i els camps de la matriu 
contenen els valors de sortida de les variables. 

Exemple: En aquesta matriu de regles una variable d'entrada X1 = PS i  X2 = NB donarien com a 
resultat una variable de sortida PS 

 

Variable d'entrada X1 

Variable 
d'entrada 

X2 

NB NS Z PS PB 

NB NB NS Z PS PB 

NS NS NS PS PS PB 

Z Z Z PS PB PB 

PS Z Z PS PB PB 

PB Z NS PB PB PB 

NB Negatiu gran 

PB Positiu gran 

NS Negatiu petit 

PS Positiu petit 

Z Zero 

REPRESENTACIÓ DE LA MATRIU DE DUES VARIABLES 

 

Aquest sistema funciona mitjançant un conjunt de regles IF-THEN amb combinació amb 
expressions lògiques OR i AND. Cada una d'aquestes operacions correspon a l'aplicació de tècniques 
d'operacions amb conjunts d'acord al sistema Mamdani. Consisteix en tres subfuncions: 

• Agregació: Determina el grau d'acompliment de la condició a partir del grau de 
pertinença de les subcondicions. Primer de tot s'avaluen d'aquesta manera totes les n 
subcondicions. 

Exemple: equival a valorar (Premisa1 AND Premisa2) OR (NOT Premisa3) = ResultatSubc1 
avaluacio_anunci IS escandalos AND durada IS d_normal = ResultatSubc1 

Per totes les n subcondicions. 

A la fase d'agregació per les operacions AND equivalen a t-norma MINIM i les operacions OR la t-
conorma MAXIM. 

• Activació: Consisteix en aplicar l'operador IF-THEN sobre els resultats de les agregacions 
per cada regla. 
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Exemple: equival a valorar (IF ResultatSubc1 THEN Conclusió1) 
IF (ResultatSubc1) THEN interes IS I_cap; 
Per totes les n regles. 

Per resoldre l'operador IF-THEN sobre les subcondicions es calcula el MINIM. 

• Acumulació:  Un cop activades totes les regles cal valorar quina d'elles és la triada com a 
preferida. Per fer-ho s'agafen tots els valors obtinguts durant la fase d'activació i es realitza 
una operació per obtenir-ne el resultat final.  

Habitualment aquesta operació sol ser el MAXIM dels valors. 

Els valors obtinguts són els graus de pertinença de tots els termes lingüístics definits. 

3.7.2.4 Defuzificació 

Arribats a aquest punt el resultat obtingut després de l'aplicació de les regles són les funcions de 
pertinença del conjunt difós, el més normal és per cada possible variable de sortida n'existeixi més d'un 
resultat. A patir d'aquest conjunt de resultats en cal triar un que serà el representatiu del resultat final 
sobretot com a part fonamental cal retornar-ne un valor numèric, habitualment un número real. 

Anteriorment, a la fase de Fuzificació, s'ha establert que per tal de poder operar amb les regles a 
la base de coneixement calia primer de tot convertir valors numèrics en termes textuals corresponents a 
un domini. Ara el que cal fer és la operació contraria, a partir de valors textuals de les sortides rebudes 
de l'inferència cal obtenir-ne finalment un terme ó termes numèrics calculats d'acord a una formulació 
concreta. 

A continuació s'indica un exemple de codificació de la defuzificació del terme de sortida interès. 

// Defuzificació de les variables de sortida 
//De 1 a 10 
DEFUZZIFY interes 
    TERM I_alt :=    (7.6,0) (7.6,1) (10,1)  (10,0); 
    TERM I_mig :=   (5.3,0) (5.3,1) (7.8,1) (7.8,0); 
    TERM I_baix :=   (2.8,0) (2.8,1) (5.5,1) (5.5,0); 
    TERM I_cap :=    (0,0)   (0,1)   (3,1)   (3,0); 
    // S'utilitza el mètode CENTRE DE GRAVETAT per la defuzificació 
    METHOD : COG; 
    // Default value is 0 (if no rule activates defuzzifier) 
    DEFAULT := 0; 
END_DEFUZZIFY 

El mètode utilitzat per processar tots els valors obtinguts a la defuzificació de les variables és el 
COG ó Centre de Gravetat, existeixen altres mètodes LMF (Left Most Maximum), RM (Right Most 
Maximum), COA (Centre of Area), COGS (Center of Gravity for Singletons). Es pot utilitzar un o altre 
mètode, cada un té un comportament lleugerament diferent, en el cas del COGS només es pot fer servir 
amb valors singleton i el COA no es pot utilitzar quan hi ha termes singleton. 
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Figura 3-24 Gràfica i fòrmula del mètode COG per la defuzificació de les variables. 

 

La gràfica següent mostra un resultat obtingut després de la defuzificació, s'arriba a la conclusió 
que l'interés és mig ja que el valor que més clarament representa EL terme (baix, mig, alt, etc) és el 6,55 
que genera una pertinença propera a 1 de l'interès MIG. 

 

 
Figura 3-25 Representació gràfica de la variable de sortida Interès 
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3.7.3 Les classes del sistema d'inferència 

 

 
Figura 3-26 Diagrama de classes del motor d'inferència 

El motor d'inferència és el responsable d'implementar el comportament del sistema de control difós, 
per fer-ho s'han incorporat dues classes: 

GenericInference: Es tracta de la classe base que defineix el comportament de la inferència, a partir 
d'un objecte de la classe ConfigInferencia i de l'agent al que pertany carrega el fitxer FIS i el pre-carrega 
per deixar llesta la inferència per ser consultada en qualsevol moment. Quan reb una ordre de 
processament mitjançant el mètode Processa() llegeix les variables d'entrada (obtingudes a l'objecte 
ConfigInferencia) i les envia a processar, un cop obtingut el resultat les guarda a les corresponents 
variables de sortida. El mètode Processa() genera també per sortida de log de l'agent el valor de les 
variables un cop defuzificades a més de totes les regles que s'han activat i en quin grau ho han fet, això 
servirà a nivell informatiu per avaluar la resolució del problema. L'objecte ConfigInferencia també 
disposa del paràmetre de si cal mostrar o no per pantalla una gràfica amb els termes tant d'entrada com 
de sortida. 

InferenceLoader: Es tracta bàsicament d'un contenidor de classes GenericInference ja que cada 
agent pot disposar de més d'un motor d'inferència, els objectes GenericInference es gestionen 
mitjançant un HashMap per facilitar el seu accés mitjançant identificadors textuals. S'ha indicat en 
anteriors apartats que un agent pot disposar de diferents comportaments i cada comportament disposa 
almenys d'un motor d'inferència per aquest motiu el contenidor d'inferències proveeix a cada 
comportament de la inferència necessària per quan l'hagi d'utilitzar. 

Al paquet pfc.inference també s'hi han inclòs 2 fitxers FCL: 

Inf_Agent_Emp.fcl: Es tracta de l'script FCL que utilitza la inferència de l'agent empresa. 

Inf_Agent_TV.fcl: Es tracta de l'script FCL que utilitza la inferència de l'agent TV. 
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Ambdós agents en aquest exemple només disposen d'un sol motor d'inferència però la seva classe 
FuzzyGenericAgent té capacitat per albergar-ne més, sempre que sigui necessari. 

La càrrega de la codificació dels fitxers FCL tal i com s'ha indicat en anteriors apartats pot fer-se de 
forma externa o per codificació, els fitxers s'inclouen dins el paquet d'inferència només per motius 
d'organització. 

 

Un exemple del contingut del fitxer FCL el tenim en el bloc dedicat a la inferència per al càlcul del 
preu de l'anunci. A partir de les variables d'entrada ja calculades (Interès i audiència) s'aplica la 
fuzificació de les variables i l'aplicació de les regles. El fragment que segueix a continuació pertany a la 
fuzificació de la variable d'entrada interès, tot seguit es mostra la representació gràfica que correspon 
als valors indicats als termes alt, mig, baix i cap. 

// Fuzificació de les variables d'entrada 
FUZZIFY interes 
    TERM I_alt :=  (7.6,0) (7.6,1) (10,1) (10,0); 
    TERM I_mig := (5.3,0) (5.3,1) (7.8,1) (7.8,0); 
    TERM I_baix := (2.8,0) (2.8,1) (5.5,1) (5.5,0); 
    TERM I_cap :=  (0,0)  (0,1)  (3,1)  (3,0); 
END_FUZZIFY 

 
3-27 Representació gràfica dels valors de fuzificació de la variable interès 

Els termes fuzificats de la variable interès es passen per el bloc de regles d'acord al terme que 
pertanyen i al grau de pertinença en que ho fan. 

Si prenem d'exemple la regla 36 indicada a continuació indica que aquesta regla activa una 
sortida de preu molt baix si l'audiència és molt baixa i l'interès és cap. Això no vol dir que les altres 
regles també puguin ser activades amb un grau determinat. 

// Bloc de regles - (AUDIENCIA <> INTERÉS) --  
RULEBLOCK RB_preu 
    // Utilitzo 'min' per 'and' 
    AND : MIN; 
    // Utilitzo 'min' com a mètode d'activació 
    ACT : MIN; 
    // Utilitzo 'max' com a mètode d'acumulació 
    ACCU : MAX; 
 
    RULE 36 :  IF audiencia IS A_molt_baix AND interes IS I_cap  
       THEN preu IS molt_baix; 
 
    RULE 37 :  IF audiencia IS A_molt_baix AND interes IS I_baix  
       THEN preu IS molt_baix; 
 
    RULE 38 :  IF audiencia IS A_molt_baix AND interes IS I_mig  
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       THEN preu IS molt_baix; 
 
    RULE 39 :  IF audiencia IS A_molt_baix AND interes IS I_alt  
       THEN preu IS baix; 
        
    RULE 40 :  IF audiencia IS A_baix AND interes IS I_cap  
       THEN preu IS baix; 
 
    RULE 41 :  IF audiencia IS A_baix AND interes IS I_baix  
       THEN preu IS baix; 
 
    RULE 42 :  IF audiencia IS A_baix AND interes IS I_mig 
       THEN preu IS baix; 
 
    RULE 43 :  IF audiencia IS A_baix AND interes IS I_alt 
       THEN preu IS mig; 
        
    RULE 44 :  IF audiencia IS A_normal AND interes IS I_cap 
       THEN preu IS mig; 
 
    RULE 45 :  IF audiencia IS A_normal AND interes IS I_baix  
       THEN preu IS mig; 
 
    RULE 46 :  IF audiencia IS A_normal AND interes IS I_mig  
       THEN preu IS mig; 
 
    RULE 47 :  IF audiencia IS A_normal AND interes IS I_alt 
       THEN preu IS mig; 
        
    RULE 48 :  IF audiencia IS A_alt AND interes IS I_cap 
       THEN preu IS mig; 
 
    RULE 49 :  IF audiencia IS A_alt AND interes IS I_baix  
       THEN preu IS alt; 
    
    RULE 50 :  IF audiencia IS A_alt AND interes IS I_mig  
       THEN preu IS alt; 
        
    RULE 51 :  IF audiencia IS A_alt AND interes IS I_alt  
       THEN preu IS alt; 
 
    RULE 52 :  IF audiencia IS A_molt_alt AND interes IS I_cap 
       THEN preu IS alt; 
        
    RULE 53 :  IF audiencia IS A_molt_alt AND interes IS I_baix 
       THEN preu IS molt_alt; 
 
    RULE 54 :  IF audiencia IS A_molt_alt AND interes IS I_mig  
       THEN preu IS molt_alt; 
 
    RULE 55 :  IF audiencia IS A_molt_alt AND interes IS I_alt  
       THEN preu IS molt_alt;        
 
END_RULEBLOCK 

Un cop activades les regles cal generar la sortida del terme en valor numèric, així un grau de 
pertinença al terme molt alt faria que el preu final variés entre els 6000 i els 8000 €, segons el grau de 
pertinença al terme. 

// Defuzificació de la variable de sortida 
DEFUZZIFY preu 
    TERM molt_baix :=  (1000,0) (1000,1) (2000,1) (3000,0); 
    TERM baix :=   (2000,0) (3000,1) (4000,0); 
    TERM mig :=   (3000,0) (4500,1) (6000,0); 
    TERM alt :=   (5000,0) (6000,1) (7000,0); 
    TERM molt_alt :=  (6000,0) (7000,1) (8000,1) (8000,0); 
    // S'utilitza el mètode CENTRE DE GRAVETAT per la defuzificació 
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    METHOD : COG; 
    // Valor per defecte en cas de que cap regla s'activi (en aquest cas 0) 
    DEFAULT := 0; 
END_DEFUZZIFY 

Per carregar i executar el fitxer FCL es fa una crida a la llibreria de JFuzzyLogic, la instrucció que 
carrega el fitxer és: 

FIS fis = FIS.load(cfgInf.getFisPathArxiu(),true); 

Si la càrrega s'ha realitzat correctament l'objecte fis estarà instanciat i es podran informar els 
valors de les variables d'entrada i avaluar-ne la sortida. Per fer-ho un cop informats els valors es crida el 
procediment evaluate() de l'objecte fis. 

Si l'avaluació s'ha portat a terme els valors de sortida es criden per el seu nom de variable. Per 
aconseguir que aquesta part es comportés també d'una forma genèrica cal que els noms de les variables 
d'entrada i de sortida del fitxer FIS corresponguin amb els noms de les variables de la ontologia, 
d'aquesta manera s'aconsegueix que l'agent pugui comunicar-se amb el seu sistema d'inferència sense 
que calgui informar de la relació entre variables dels dos sistemes. 

Aquest fragment de codi correspon a la instrucció Processa() de la classe GenericInference. 

 // Processa la informació i guarda al hashmap sortida els valors obtinguts 
 // Si s'indica true al paràmetre genera els gràfics de les variables en pantalla 
 public boolean Processa() { 
 
    // Carrega a partir d'un fitxer FCL 
     fis = FIS.load(cfgInf.getFisPathArxiu(),true); 
 
    // Verificar si s'ha produït un error durant la càrrega 
      if( fis == null ) { 
        //Error 
       agent.WriteAgentLogError(String.format(ERROR_CARREGA_FCL,cfgInf.getNomFIS())); 
            return false; 
        } else { 
      agent.WriteAgentLogDebug(String.format(CARREGA_FCL_OK,cfgInf.getNomFIS())); 
       try { 
        //Variables d'entrada 
        for (Map.Entry<String,Double> dadaIn : cfgInf.getEntrada().entrySet())   
       fis.setVariable(dadaIn.getKey(), dadaIn.getValue()); 
           //Evaluate 
             fis.evaluate(); 
          
              //Variables de sortida 
              for (Map.Entry<String,Double> dadaOut : cfgInf.getSortida().entrySet()) {   
                dadaOut.setValue((Double)fis.getVariable(dadaOut.getKey()).getLatestDefuzzifiedValue()); 
                agent.WriteAgentLogDebug("Terme:" + dadaOut.getKey() + " Resultat: " +                
fis.getVariable(dadaOut.getKey()).getValue()); // Show output variable 
           
                for( Rule r : fis.getFunctionBlock("FB").getFuzzyRuleBlock("RB_" + dadaOut.getKey()).getRules() ) 
                        agent.WriteAgentLogDebug(r.toString()); 
             
            
        } 
         
      if (cfgInf.isGrafiques()) fis.chart(); 
                       agent.WriteAgentLogDebug(String.format(PROCESSAMENT_FCL_OK,cfgInf.getNomFIS())); 
           
           
 
                 
               
           



PFC - Estudi i implementació d'un sistema multiagent intel·ligent 
i la seva aplicació a sistemes difusos 

 
 

Treball de final de carrera:  Moisès Teixidor Clos                  78 

 

          return true; 
           
         } catch(Exception ex) { 
          agent.WriteAgentLogError(String.format(ERROR_PROCESSAMENT_FCL,cfgInf.getNomFIS())); 
          return false;  
         } 
        } 
    } 

Per cada regla que disposa el sistema per avaluar les variables es vol saber si s'ha activat i en quin 
factor d'activació, per fer-ho s'inclou una instrucció de sortida al log de l'agent. 

       for( Rule r : fis.getFunctionBlock("FB").getFuzzyRuleBlock("RB_" + dadaOut.getKey()).getRules() ) 
                        agent.WriteAgentLogDebug(r.toString()); 

Aquesta instrucció genera la sortida que segueix: 

Agent: Empresa@TFC.Main - 42 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_mig) then preu IS baix 
[weight: 1.0] 
 
Agent: Empresa@TFC.Main - 43 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_alt) then preu IS mig [weight: 
1.0] 
 
Agent: Empresa@TFC.Main - 44 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_cap) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 
 
Agent: Empresa@TFC.Main - 45 (1.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_baix) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 
 
Agent: Empresa@TFC.Main - 46 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_mig) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 
 
Agent: Empresa@TFC.Main - 47 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_alt) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 

S'inclou només una porció de la sortida, suficient per apreciar a l'exemple que la regla activada és 
en aquest cas la 45 amb un factor d'activació de 1 i per tant la seva defuzificació retornarà un preu mig. 



PFC - Estudi i implementació d'un sistema multiagent intel·ligent 
i la seva aplicació a sistemes difusos 

 
 

Treball de final de carrera:  Moisès Teixidor Clos                  79 

 

 

3.8 La implementació, interfície gràfica i funcionament. 

L'apartat que apareix a continuació es pretén que serveixi com a mitjà de consulta de l'estructura 
de la interfície d'usuari i com a manual per a la utilització de l'aplicació resultat d'aquest estudi. 

Inicialment s'indicarà com és i com funciona la interfície gràfica d'un agent i posteriorment la 
interfície gràfica que recull les pantalles dels agents i el mitjà per indicar a l'agent Empresa les variables 
d'entrada per fer peticions per obtenir de l'agent TV les valoracions dels anuncis que li serviran per 
treure'n el preu. 

 

3.8.1 Interfície gràfica de l'agent i el seu funcionament 

 
Figura 3-28 Pantalla de l'agent 

 

Els dos agents encara que realitzin tasques diferents disposen de la mateixa interfície, es tracta 
d'una pantalla molt bàsica limitada a la funcionalitat amb la que s'ha dotat als agents. La llibreria JADE ja 
disposa d'interfícies per gestionar agents però degut a la capacitat genèrica dels agents era necessari 
que partissin d'un disseny propi. 

camp text Nom Agent: Mostra a nivell informatiu el nom de l'agent. 

camp text Servei: Mostra a nivell informatiu el nom del servei de l'agent. 
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botó Desactiva: Fa que l'agent es des-registri al contenidor. A partir d'aquest moment ja no està 
disponible per rebre peticions. 

botó Activa: Fa el procés contrari registra l'agent al contenidor i el deixa llest per rebre peticions. 
L'agent al iniciar-se ja està activat, no cal per tant prémer el botó activa abans d'iniciar les peticions. 

botó Petició: En el cas de l'agent Empresa llança un nou procés de petició a l'agent TV d'acord a les 
variables de l'anunci que s'obtenen a la interfície general que es comentarà més endavant. Aquest botó 
no té cap utilitat per l'agent TV ja que aquest agent no fa peticions, només en rep. 

botó Codi Beheviour: Obre una finestra diàleg per sel.leccionar un fitxer de text amb la codificació 
script BSH que es carregarà al motor de comportament de l'agent. Permet la càrrega "en calent" 
d'instruccions noves per al comportament. 

botó Codi FCL: Obre una finestra diàleg per sel.leccionar un fitxer de text amb la codificació script 
FCL que es carregarà al motor d'inferència de l'agent. Permet la càrrega "en calent" de nous paràmetres 
per el motor d'inferència. 

text de Log: Els agents disposen d'un sistema de log en el que es pot veure el retorn que fa l'agent 
durant la seva càrrega, inicialització i processament dels seus comportaments. S'ha proveït a la interfície 
d'un camp text per consultar en tot moment la sortida generada d'aquest log. Segurament el fet que 
l'agent retorni constantment totes les seves accions en un log no és massa recomanable a nivell pràctic, 
en aquest cas s'ha incorporat sobretot per capturar les sortides dels processaments de la inferència, per 
analitzar-ne posteriorment els resultats. 

Tancament de la interfície: Quan l'usuari procedeix al tancament de la pantalla mitjançant el botó 
(5) l'agent llança al seu contenidor una petició per donar-se de baixa. El contenidor el des-registra, el 
dona de baixa i el finalitza.  
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3.8.2 Interfície gràfica del contenidor i el seu funcionament 

 

 
Figura 3-29 Pantalla del contenidor d'agents 

 

Disposem d'una interfície gràfica per recollir les dades de les variables d'entrada i per generar la 
sortida de la petició del preu de l'anunci. Com es veurà més endavant aquesta interfície es pot adaptar 
per solucionar altres problemes dins o fora del mateix domini. 

En aquest cas compleix perfectament amb l'objectiu, disposa de dos apartats on els agents 
instancien les seves corresponents interfícies. 

botó Carrega Agent TV: Inicia l'agent TV i el presenta a l'usuari en el seu apartat dins el contenidor. 

botó Carrega Agent Empresa: Realitza la mateixa acció per l'agent Empresa. 
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check Mostra gràfica inferència: Si abans d'iniciar els agents s'activa el ckeck, a cada petició 
generada per l'agent Empresa a part de generar la sortida de la inferència als logs respectius també es 
mostren en pantalla les gràfiques amb els resultats dels termes analitzats. Cada agent disposa del seu 
propi ckeck, això vol dir que d'acord a quin agent tingui aquesta opció activada es mostran unes o altres 
variables amb gràfica. 

Variables d'entrada hora emissió, avaluació programa, durada, avaluació anunci: L'usuari pot 
indicar els valors d'aquestes variables per processar una nova petició de càlcul de preu d'anunci. Cal 
tenir present els intervals en els que es mouen aquestes variables (1 a 10), (0 a 1), etc, és responsabilitat 
de l'usuari que les informi correctament ja que si no s'informen correctament l'agent en processar-les 
podria retornar valors incorrectes o bé no retornar cap resultat. Es valida que siguin valors numèrics i 
que s'informi de valor en tots els camps. 

Variables de sortida audiència, interès i preu: A part del log de cada agent s'inclou uns apartats 
amb els resultats de les variables de sortida després dels processaments. 

Tancament de la interfície: Quan l'usuari finalitza la interfície es produeix un efecte en cascada, ja 
que es fa una petició al contenidor per finalitzar primer de tot els dos agents, finalitzar-ne l'entorn 
d'execució JADE i finalment es tanca la interfície principal. 

Funcionament del sistema: Inicialment al carregar la interfície els agents no apareixen ja que no 
s'inicialitzen fins que no reben l'ordre corresponent. Els agents s'inicien amb el comportament bàsic 
d'espera de peticions per part de l'agent TV i de generació de peticions per part de l'agent Empresa. Per 
facilitar-ne el funcionament les variables d'entrada s'inicialitzen amb els valors del primer punt del 
problema a solucionar i l'agent Empresa fa una primera petició a partir d'aquestes variables només 
d'iniciar-se. 

L'ordre correcte per iniciar una petició és: 

• Iniciar l'agent TV 

• Iniciar l'agent Empresa 

• Indicar correctament les variables de l'anunci 

• Iniciar una petició nova activant el botó Petició de l'agent Empresa 

3.8.2.1 Interfície de jocs de proves 

A nivell informatiu s'exposa també la interfície que s'engega primerament i que és la responsable 
de mostrar una o altra pantalla de jocs de proves. Es tracta d'una classe JFrame amb 2 botons per cridar 
el frame corresponent al sistema multiagent d'anuncis o de pel·lícules i degut a la seva simplicitat només 
se'n mostra una imatge del formulari en execució. 

 
3-30 GUI per engegar els tests 
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3.8.3 Classes de la interfície d'usuari 

 
Figura 3-31 Diagrama de classes del paquet pfc.gui 

 

GuiFuzzyAgent: Classe utilitzada per la interfície d'usuari dels agents. Implementa la interfície 
ActionListener per rebre de l'agent events d'actualització de dades. Així assegurem una bona 
comunicació entre interfície i agent. L'agent hereta de la classe GuiAgent enlloc de fer-ho directament 
de la classe Agent justament perque GuiAgent obliga a implementar uns quants mètodes abstractes que 
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serveixen per rebre notificacacions via event dels formularis. Això és especialment necessari i útil donat 
que els agents són aplicacions que corren en fils diferents i la sincronització entre missatges és 
primordial per assegurar un correcte pas de missatges. 

D'aquesta manera mètodes com ActualitzaVariables i PeticioAgents envien valors a l'agent en 
forma de variables i reben els resultats dels agents per representar-los a les pantalles.  

FormMain: És la classe que representa la interfície gràfica on s'executen els dos agents per 
executar els jocs de proves del problema de l'anunci. Existeix també un FormMain_2 per un segon joc de 
proves. 
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4 Aplicació pràctica del sistema multiagent 

Per posar en pràctica el funcionament del sistema multiagent es procedeix a engegar la interfície 
principal del contenidor i a iniciar els dos agents d'acord a les instruccions del punt anterior. Per obtenir-
ne les gràfiques s'activen els ckeck's de gràfiques dels dos agents a la interfície del contenidor. 

L'objectiu final d'aquest treball era resoldre el problema citat a l'apartat 2.1 en el que es volia 
calcular el preu d'un anunci a partir de 4 variables. Aquest càlcul es porta a terme amb 2 anuncis, 
s'indiquen els resultats d'aquests càlculs i es comenten. No es considera necessari mostrar més resultats 
per resoldre les preguntes secundàries plantejades al problema ja que totes fan esmena a efectes en els 
canvis de variables. Amb l'ús dels agents es poden generar n resultats tant sols modificant les variables 
d'entrada  i analitzant cada resultat obtingut però això està fora d'interès i fins i tot podria resultar 
repetitiu. 

A continuació s'exposen els resultats de la petició que fa l'agent empresa a l'agent TV per cada 
anunci (A i B).  L'estructura que es seguirà per mostrar els resultats serà: 

1. Es mostren les gràfiques de les variables d'entrada per poder veure clarament 
els límits dels termes i les seves funcions de pertinença. 

2. S'indica la sortida de l'Agent TV per les variables audiència i interès així com el 
volcatge del log de sortida del càlcul de la inferència. En aquest log es mostrarà 
el número de regla que s'ha activat i el seu grau d'activació, el contingut de la 
regla. Es ressaltarà cada regla activada per el procés, la resta s'indiquen a nivell 
informatiu. 

3. Es procedeix tal i com s'ha fet al punt anterior amb l'agent Empresa i es mostra 
el resultat final i el preu. 

4. Es comenten els resultats. 
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4.1 Jocs de proves 

Els jocs de proves tenen com a finalitat demostrar que l'estudi i implementació del sistema 
multiagent pot solucionar problemes de raonament aproximat utilitzant eines de lògica difosa a partir 
de variables d'entrada, regles d'inferència i variables de sortida en combinació amb la capacitat de 
comunicació i intercanvi d'informació dels agents. 

El primer joc de proves es centra en l'objectiu d'aquest treball, s'ha incorporat però un segon joc 
de proves per demostrar que el sistema multiagent dissenyat és capaç d'adaptar-se a nous problemes i 
no es tracta estrictament d'una solució ad hoc al problema de l'anunci. 

El segon joc de proves es basa en la possibilitat de disposar d'un agent personal que pugui servir-
nos per dir-nos si ens aconsella veure una pel·lícula basant el seu coneixement en regles que al seu torn 
estan definides d'acord als gustos personals. 

Els tests s'engeguen a partir de dues classes fetes especialment per engegar jocs de proves: 

• TestAgents_TV.java 

• TestAgents_Cinema.java 

Cada classe s'instancia a partir d'un formulari principal tipus FormMain i disposa de 2 mètodes 
principals per engegar els agents a partir de la seva configuració i d'un mètode per fer la crida d'aturar el 
contenidor on s'executen. 
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Es mostra a continuació un fragment de codi que correspon a la creació d'un agent Cinema 
encarregat de valorar les pel·lícules. 

 //CADENA DE TV 
 //A partir de la definició d'una configuració es crea 
 //un agent CADENATV que contesta preguntes relacionades 
 //amb anuncis de tv. Retorna l'audiència i l'interès d'un anunci 
 //a partir de les variables d'entrada 
 public void CreaAgentCinema(JPanel guiContenidor, ConfigOntologia cfgOnto, boolean grafiques) 
 { 
  //Configuració de l'agent 
  ConfigAgent cfgAgent1 = new ConfigAgent(); 
  cfgAgent1.setGuiContenidor(guiContenidor); 
  cfgAgent1.setGuiPare(this.guiPare); 
   
  cfgAgent1.setLogActiu(true); 
  cfgAgent1.setNomAgent("Cinema"); 
  cfgAgent1.setTipusServei("InteresPeli"); 
 
  //Propietats 
  cfgAgent1.addPropietat(new ConfigPropietat("portalCinema","Cinema3")); 
  cfgAgent1.addPropietat(new ConfigPropietat("Ciutat","CineCity")); 
   
  //Inferència 
  ConfigInferencia cfgInf = new 
ConfigInferencia("RespostaPeticio","src//pfc//inference//Inf_Agent_Cinema.fcl", grafiques); 
 
  cfgInf.addVariableEntrada("av_pelicula", 0.0); 
  cfgInf.addVariableEntrada("av_actors", 0.0); 
  cfgInf.addVariableEntrada("durada",0.0); 
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  cfgInf.addVariableSortida("interes"); 
   
  cfgAgent1.addInferencia(cfgInf); 
   
  //Sistema de comunicació 
  cfgAgent1.setComunicacio(new ConfigComunicacio()); 
  
  //Ontologia 
   
  cfgAgent1.getComunicacio().addOntologia(cfgOnto); 
 
  //Behaviour 
  cfgAgent1.addBehaviour(new ConfigBehaviour( "RespostaPeticio",  
           
  "SimpleBehaviour",  
           
  "agent.getComunicacio().RespostaPeticio(behaviour);" 
           
  ,false, 
           
  cfgInf, 
           
  cfgOnto, 
           
  "")); 
   
  //Contenidor de configuracions - s'afegeix la configuració de l'agent 
  cfgAgents.put("AgentCinema", cfgAgent1); 
    
  //Instanciació i càrrega de la configuració 
  container.InicialitzaiAfegeixAgent(cfgAgent1); 
 } 
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4.1.1 Problema 1: El preu dels anuncis. 

Tal i com es va proposar a l'inici d'aquest treball, la proposta d'estudi d'un sistema multiagent 
tenia com a objectiu final ser capaç de solucionar problemes de raonament aproximat. A l'apartat 2.1 es 
proposava com a problema concret la creació d'un sistema multiagent simple format per 2 agents que 
intercanvien informació a partir de la petició d'un d'ells per obtenir el preu d'un anunci a partir d'unes 
variables d'entrada i de sortida. A continuació s'exposa com s'ha trobat la solució fent ús de la aplicació 
creada. Primer de tot s'executarà un joc de proves sobre l'anunci A amb uns paràmetres i tot seguit 
sobre un anunci B amb paràmetres totalment diferents a fi d'avaluar-ne els resultats. 

 

4.1.1.1 Anunci A 

 

Anunci A   

Emissió 14h 

Avaluació Programa 5 punts 

Durada 10 segons 

Avaluació Anunci 3 punts 

Per fer la prova s'engega el GUI del contenidor d'agents, s'inicia l'agent Cadena TV marcant la 
opció Mostrar gràfica d'inferència i després s'indiquen els paràmetres de l'anunci. Hora d'emissió 14, 
Avaluació del programa 5, Durada 10 i Avaluació de l'Anunci 3. Després només cal engegar l'agent de 
l'empresa prement el botó 2. Carrega Agent Empresa. 
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4-1 Pantalla del contenidor prova de l'anunci A 

 

El fet de marcar les opcions Mostrar gràfica d'inferència permet visualitzar els resultats de foma 
gràfica. 
  



PFC - Estudi i implementació d'un sistema multiagent intel·ligent 
i la seva aplicació a sistemes difusos 

 
 

Treball de final de carrera:  Moisès Teixidor Clos                  91 

 

 

4.1.1.2 Representació gràfica de les variables d'entrada 

 

 
Figura 4-1 Representació avaluació_programa 5 punts 

 
Figura 4-2 Representació gràfica avaluacio_anunci 3 punts 

 
Figura 4-3 Representació gràfica durada 10 segons 
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Figura 4-4 Representació gràfica slot_temporal 14h 
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4.1.1.3 Sortida de l'agent Cadena TV 

 

 
Figura 4-5 Representació gràfica de la variable de sortida interés (4,52) 

 

 

Agent: CadenaTV@TFC.Main - Terme:interes Resultat: 4.518924050632858 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 21 (0.0) if (avaluacio_anunci IS escandalos) AND (durada IS curt) then 
interes IS I_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 22 (0.0) if (avaluacio_anunci IS escandalos) AND (durada IS d_normal) 
then interes IS I_cap [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 23 (0.0) if (avaluacio_anunci IS escandalos) AND (durada IS llarg) 
then interes IS I_cap [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 24 (0.16666666666666663) if (avaluacio_anunci IS avorrit) AND (durada IS 
curt) then interes IS I_mig [weight: 1.0] 
 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 25 (0.8333333333333334) if (avaluacio_anunci IS avorrit) AND (durada IS 
d_normal) then interes IS I_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 26 (0.0) if (avaluacio_anunci IS avorrit) AND (durada IS llarg) then 
interes IS I_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 27 (0.0) if (avaluacio_anunci IS normal) AND (durada IS curt) then 
interes IS I_mig [weight: 1.0] 
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Agent: CadenaTV@TFC.Main - 28 (0.0) if (avaluacio_anunci IS normal) AND (durada IS d_normal) 
then interes IS I_mig [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 29 (0.0) if (avaluacio_anunci IS normal) AND (durada IS llarg) then 
interes IS I_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 30 (0.0) if (avaluacio_anunci IS entretingut) AND (durada IS curt) 
then interes IS I_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 31 (0.0) if (avaluacio_anunci IS entretingut) AND (durada IS d_normal) 
then interes IS I_mig [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 32 (0.0) if (avaluacio_anunci IS entretingut) AND (durada IS llarg) 
then interes IS I_mig [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 33 (0.0) if (avaluacio_anunci IS divertit) AND (durada IS curt) then 
interes IS I_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 34 (0.0) if (avaluacio_anunci IS divertit) AND (durada IS d_normal) 
then interes IS I_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 35 (0.0) if (avaluacio_anunci IS divertit) AND (durada IS llarg) then 
interes IS I_alt [weight: 1.0] 

 

 
Figura 4-6 Representació gràfica de la variable de sortida audiencia (4,80) 
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Agent: CadenaTV@TFC.Main - Terme: audiencia Resultat: 4.804999999999941 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 1 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_dolent) AND 
(slot_temporal IS mati) then audiencia IS A_molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 2 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_dolent) AND 
(slot_temporal IS migdia) then audiencia IS A_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 3 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_dolent) AND 
(slot_temporal IS tarda) then audiencia IS A_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 4 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_dolent) AND 
(slot_temporal IS nit) then audiencia IS A_molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 5 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_dolent) AND (slot_temporal IS 
mati) then audiencia IS A_molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 6 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_dolent) AND (slot_temporal IS 
migdia) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 7 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_dolent) AND (slot_temporal IS 
tarda) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 8 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_dolent) AND (slot_temporal IS 
nit) then audiencia IS A_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 9 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_normal) AND (slot_temporal IS 
mati) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 10 (1.0) if (avaluacio_programa IS ap_normal) AND (slot_temporal IS migdia) 
then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 11 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_normal) AND (slot_temporal IS 
tarda) then audiencia IS A_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 12 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_normal) AND (slot_temporal IS 
nit) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 13 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS mati) 
then audiencia IS A_alt [weight: 1.0] 
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Agent: CadenaTV@TFC.Main - 14 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS 
migdia) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 15 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS 
tarda) then audiencia IS A_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 16 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS nit) 
then audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 17 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal 
IS mati) then audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 18 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal 
IS migdia) then audiencia IS A_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 19 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal 
IS tarda) then audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 20 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal 
IS nit) then audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 
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4.1.1.4 Sortida de l'agent Empresa 

 

 
Figura 4-7 Representació gràfica de la variable de sortida preu (4500) 

 
 

Agent: Empresa@TFC.Main - Terme:preu Resultat: 4499.999999999997 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 36 (0.0) if (audiencia IS A_molt_baix) AND (interes IS I_cap) then 
preu IS molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 37 (0.0) if (audiencia IS A_molt_baix) AND (interes IS I_baix) then 
preu IS molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 38 (0.0) if (audiencia IS A_molt_baix) AND (interes IS I_mig) then 
preu IS molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 39 (0.0) if (audiencia IS A_molt_baix) AND (interes IS I_alt) then preu 
IS baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 40 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_cap) then preu IS 
baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 41 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_baix) then preu IS 
baix [weight: 1.0] 
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Agent: Empresa@TFC.Main - 42 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_mig) then preu IS 
baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 43 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_alt) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 44 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_cap) then preu IS 
mig [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 45 (1.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_baix) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 46 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_mig) then preu IS 
mig [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 47 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_alt) then preu IS 
mig [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 48 (0.0) if (audiencia IS A_alt) AND (interes IS I_cap) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 49 (0.0) if (audiencia IS A_alt) AND (interes IS I_baix) then preu IS alt 
[weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 50 (0.0) if (audiencia IS A_alt) AND (interes IS I_mig) then preu IS alt 
[weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 51 (0.0) if (audiencia IS A_alt) AND (interes IS I_alt) then preu IS alt 
[weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 52 (0.0) if (audiencia IS A_molt_alt) AND (interes IS I_cap) then preu 
IS alt [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 53 (0.0) if (audiencia IS A_molt_alt) AND (interes IS I_baix) then preu 
IS molt_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 54 (0.0) if (audiencia IS A_molt_alt) AND (interes IS I_mig) then preu 
IS molt_alt [weight: 1.0] 
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Agent: Empresa@TFC.Main - 55 (0.0) if (audiencia IS A_molt_alt) AND (interes IS I_alt) then preu IS 
molt_alt [weight: 1.0] 

 

4.1.1.5 Comentari dels resultats 

Les variables d'entrada i les seves equivalències un cop fuzificades són: 

• avaluacio programa: normal  
• avaluació anunci: avorrit 

• slot temporal: migdia 

• durada: normal 

A partir de les variables avaluació anunci i durada, les regles que s'activen per obtenir l'interès de 
l'anunci són la 24 i la 25 amb uns factors de interès mig (0,1666) i interès baix (0,83333). Queda clar que 
en aquest cas l'interès baix és un terme amb molt de pes. 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 24 (0.16666666666666663) if (avaluacio_anunci IS avorrit) AND (durada IS 
curt) then interes IS I_mig [weight: 1.0] 
 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 25 (0.8333333333333334) if (avaluacio_anunci IS avorrit) AND (durada IS 
d_normal) then interes IS I_baix [weight: 1.0] 

Les variables avaluació del programa i slot temporal, utilitzades per calcular l'audiència al sistema 
d'inferència no reporten cap mena de dubte, la única regla que s'ha activat és la 10 i amb un factor del 
100% es considera que l'audiència és normal. 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 10 (1.0) if (avaluacio_programa IS ap_normal) AND (slot_temporal IS migdia) 
then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

A partir d'aquests valors l'agent Empresa en calcula el preu. Com que disposa d'una entrada de 
fuzificació equivalent a la sortida de defuzificació de l'agent TV per mantenir el mateix criteri, aplica les 
dues variables d'entrada i la única regla activada és la 45 que considera que amb un interès baix (0,8333) 
i una audiència normal (1) el resultat directe és un preu mig. 

Agent: Empresa@TFC.Main - 45 (1.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_baix) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 

Per defuzificació de la sortida preu amb un factor de (1) obtenim el valor directe sense necessitat 
d'operar (4500 €). 
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4.1.2 Anunci B 

 

Anunci B   

Emissió 20h 

Avaluació Programa 9 punts 

Durada 56 segons 

Avaluació Anunci 3 punts 

Es procedeix de la mateixa forma que s'ha fet amb l'anunci A, engegant els dos agents i 
modificant els valors de les variables a la interfície del contenidor. 

4.1.2.1 Representació gràfica de les variables d'entrada 

 

 
Figura 4-8 Representació gràfica de la variable slot_temporal 

 
Figura 4-9 Representació gràfica de la variable avaluació_programa 
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Figura 4-10 Representació gràfica de la variable durada 

 
Figura 4-11 Representació gràfica de la variable avaluacio_anunci 
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4.1.2.2 Sortida de l'agent TV 

 

 
Figura 4-12 Representació gràfica de la sortida interès (4,15) 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - Terme:interes Resultat: 4.154999999999954 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 21 (0.0) if (avaluacio_anunci IS escandalos) AND (durada IS curt) then 
interes IS I_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 22 (0.0) if (avaluacio_anunci IS escandalos) AND (durada IS d_normal) 
then interes IS I_cap [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 23 (0.0) if (avaluacio_anunci IS escandalos) AND (durada IS llarg) 
then interes IS I_cap [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 24 (0.0) if (avaluacio_anunci IS avorrit) AND (durada IS curt) then 
interes IS I_mig [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 25 (0.0) if (avaluacio_anunci IS avorrit) AND (durada IS d_normal) 
then interes IS I_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 26 (0.0) if (avaluacio_anunci IS avorrit) AND (durada IS llarg) then 
interes IS I_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 27 (0.0) if (avaluacio_anunci IS normal) AND (durada IS curt) then 
interes IS I_mig [weight: 1.0] 
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Agent: CadenaTV@TFC.Main - 28 (0.0) if (avaluacio_anunci IS normal) AND (durada IS d_normal) 
then interes IS I_mig [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 29 (1.0) if (avaluacio_anunci IS normal) AND (durada IS llarg) then interes IS 
I_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 30 (0.0) if (avaluacio_anunci IS entretingut) AND (durada IS curt) 
then interes IS I_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 31 (0.0) if (avaluacio_anunci IS entretingut) AND (durada IS d_normal) 
then interes IS I_mig [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 32 (0.0) if (avaluacio_anunci IS entretingut) AND (durada IS llarg) 
then interes IS I_mig [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 33 (0.0) if (avaluacio_anunci IS divertit) AND (durada IS curt) then 
interes IS I_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 34 (0.0) if (avaluacio_anunci IS divertit) AND (durada IS d_normal) 
then interes IS I_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 35 (0.0) if (avaluacio_anunci IS divertit) AND (durada IS llarg) then 
interes IS I_alt [weight: 1.0] 

 

 
Figura 4-13 Representació gràfica de la variable de sortida audiència (7,60) 

 

Agent: CadenaTV@TFC.Main - Terme:audiencia Resultat: 7.5999999999998815 
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Agent: CadenaTV@TFC.Main - 1 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_dolent) AND 
(slot_temporal IS mati) then audiencia IS A_molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 2 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_dolent) AND 
(slot_temporal IS migdia) then audiencia IS A_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 3 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_dolent) AND 
(slot_temporal IS tarda) then audiencia IS A_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 4 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_dolent) AND 
(slot_temporal IS nit) then audiencia IS A_molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 5 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_dolent) AND (slot_temporal IS 
mati) then audiencia IS A_molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 6 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_dolent) AND (slot_temporal IS 
migdia) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 7 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_dolent) AND (slot_temporal IS 
tarda) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 8 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_dolent) AND (slot_temporal IS 
nit) then audiencia IS A_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 9 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_normal) AND (slot_temporal IS 
mati) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 10 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_normal) AND (slot_temporal IS 
migdia) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 11 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_normal) AND (slot_temporal IS 
tarda) then audiencia IS A_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 12 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_normal) AND (slot_temporal IS 
nit) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 13 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS mati) 
then audiencia IS A_alt [weight: 1.0] 
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Agent: CadenaTV@TFC.Main - 14 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS 
migdia) then audiencia IS A_normal [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 15 (0.5) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS tarda) then 
audiencia IS A_alt [weight: 1.0] 
 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 16 (0.5) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS nit) then 
audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 17 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal 
IS mati) then audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 18 (0.0) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal 
IS migdia) then audiencia IS A_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 19 (0.5) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal IS tarda) 
then audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 
 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 20 (0.5) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal IS nit) 
then audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0]  
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4.1.2.3 Sortida de l'agent Empresa 

 

 
Figura 4-14 Representació gràfica de la variable de sortida preu (6757 €) 

 

Agent: Empresa@TFC.Main - Terme:preu Resultat: 6757.327044299519 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 36 (0.0) if (audiencia IS A_molt_baix) AND (interes IS I_cap) then 
preu IS molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 37 (0.0) if (audiencia IS A_molt_baix) AND (interes IS I_baix) then 
preu IS molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 38 (0.0) if (audiencia IS A_molt_baix) AND (interes IS I_mig) then 
preu IS molt_baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 39 (0.0) if (audiencia IS A_molt_baix) AND (interes IS I_alt) then preu 
IS baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 40 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_cap) then preu IS 
baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 41 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_baix) then preu IS 
baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 42 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_mig) then preu IS 
baix [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 43 (0.0) if (audiencia IS A_baix) AND (interes IS I_alt) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 
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Agent: Empresa@TFC.Main - 44 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_cap) then preu IS 
mig [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 45 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_baix) then preu 
IS mig [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 46 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_mig) then preu IS 
mig [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 47 (0.0) if (audiencia IS A_normal) AND (interes IS I_alt) then preu IS 
mig [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 48 (0.0) if (audiencia IS A_alt) AND (interes IS I_cap) then preu IS mig 
[weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 49 (1.0) if (audiencia IS A_alt) AND (interes IS I_baix) then preu IS alt [weight: 
1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 50 (0.0) if (audiencia IS A_alt) AND (interes IS I_mig) then preu IS alt 
[weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 51 (0.0) if (audiencia IS A_alt) AND (interes IS I_alt) then preu IS alt 
[weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 52 (0.0) if (audiencia IS A_molt_alt) AND (interes IS I_cap) then preu 
IS alt [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 53 (1.0) if (audiencia IS A_molt_alt) AND (interes IS I_baix) then preu IS 
molt_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 54 (0.0) if (audiencia IS A_molt_alt) AND (interes IS I_mig) then preu 
IS molt_alt [weight: 1.0] 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 55 (0.0) if (audiencia IS A_molt_alt) AND (interes IS I_alt) then preu IS 
molt_alt [weight: 1.0] 

 

4.1.2.4 Comentari dels resultats 

Les variables d'entrada i les seves equivalències un cop fuzificades són: 

• avaluacio programa: bo (0.5) i molt bo (0.5) 
•  avaluació anunci: normal 
• slot temporal: tarda (0.5) i nit (0.5) 
• durada: llarg 
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A partir de les variables avaluació anunci i durada, la única regla que s'activa és la 29 donat que 
els factors que hi intervenen són molt clars. El retorn de la regla és un interès baix amb un factor de (1). 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 29 (1.0) if (avaluacio_anunci IS normal) AND (durada IS llarg) then interes IS 
I_baix [weight: 1.0] 

Aquesta vegada les variables avaluació del programa i slot temporal, utilitzades per calcular 
l'audiència al sistema d'inferència són variables i activen diferents termes. S'activen les regles 15,16,19 i 
20 totes elles amb factors de pertinença de 0.5 

 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 15 (0.5) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS tarda) then 
audiencia IS A_alt [weight: 1.0] 
 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 16 (0.5) if (avaluacio_programa IS ap_bo) AND (slot_temporal IS nit) then 
audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 
 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 19 (0.5) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal IS tarda) 
then audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 
 
Agent: CadenaTV@TFC.Main - 20 (0.5) if (avaluacio_programa IS ap_molt_bo) AND (slot_temporal IS nit) 
then audiencia IS A_molt_alt [weight: 1.0] 

Aquests valors un cop defuzificats a l'agent TV i tornats a fuzificar a l'agent Empresa activen dues 
regles, la 49 i la 53 que consideren el preu alt i molt alt amb factors de (1). 

 
Agent: Empresa@TFC.Main - 49 (1.0) if (audiencia IS A_alt) AND (interes IS I_baix) then preu IS alt [weight: 
1.0] 
Agent: Empresa@TFC.Main - 53 (1.0) if (audiencia IS A_molt_alt) AND (interes IS I_baix) then preu IS 
molt_alt [weight: 1.0] 

Per defuzificació de la sortida preu i operant els dos valors amb la fórmula COG (centre de 
gravetat) s'obté un preu de 6757,33 €. 
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4.1.2.5 Els intercanvis de missatges 

Un dels aspectes més importants d'aquest treball a part dels resultats obtinguts en l'aplicació 
pràctica dels agents és com aquests porten a terme l'intercanvi de missatges per informar-se de les 
variables d'entrada i de sortida. Els protocols utilitzats en l'intercanvi són el Fipa-Query i Fipa-Request 
combinats implementats per les classes QueryResponder i QueryInitiator, ja comentats a l'apartat de 
comunicació de l'agent, aquests protocols són iniciats per behaviours, en el cas de l'agent TV el 
comportament de respostes no s'elimina sinó que es queda permanentment a l'espera de rebre noves 
peticions, en canvi el comportament de l'agent empresa un cop executat ja no cal que es mantingui 
actiu a l'agent i es dona de baixa, té un comportament tipus One-Shoot-Behaviour.  

S'indica a continuació de nou l'esquema que segueix aquest protocol híbrid: 

 
4-2 Esquema del protocol híbrid Fipa-Request + Fipa-Query 

Tal i com s'ha comentat anteriorment els agents disposen d'un sistema de log per fer un 
seguiment que és pràctic a nivell d'estudi i que mostra en tot moment quins missatges s'han 
intercanviat entre ells. 

Pas 1. Inici de QueryResponder 

El primer missatge el genera l'agent TV quan engega una classe del tipus QueryResponder que 
implementa el protocol Fipa-Query i Fipa-Request comentat a l'apartat de protocols. 

Agent: CadenaTV@TFC.Main - Query Responder creat: (( Protocol: fipa-request ) AND ( Perfomative: REQUEST )) 

Pas 2. Inici de QueryInitiator 

Quan s'engega l'agent Empresa aquest inicia una petició a l'agent TV, per fer-ho instancia un 
objecte tipus QueryInitiator per cercar agents del servei que necessita i entablar amb ells una 
comunicació a partir dels protocols Fipa query i request. 

Agent: Empresa@TFC.Main - Query Initiator creat: ((all ?inst_ANUNCI (ISANUNCI (ANUNCI :avaluacio_anunci 
3.0 :slot_temporal 14.0 :durada 10.0 :avaluacio_programa 5.0 :audiencia 0.0 :interes 0.0)))) 

Tal i com es pot veure el missatge conté una ontologia codificada amb el llenguatge SL i les 
variables de consulta necessàries ja inicialitzades. 
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Pas 3. Agent TV. Prepare Response 

L'agent TV té capacitat per respondre a la consulta rebuda i ho notifica a l'agent empresa. 

Agent: CadenaTV@TFC.Main - Prepare Response: ((all ?inst_ANUNCI (ISANUNCI (ANUNCI :avaluacio_anunci 
3.0 :slot_temporal 14.0 :durada 10.0 :avaluacio_programa 5.0 :audiencia 0.0 :interes 0.0)))) 

Pas 4. Agent TV. Result Notification 

L'agent TV remet a l'agent Empresa el missatge amb el resultat del processament mitjançant un 
result notification. 

Agent: CadenaTV@TFC.Main - Prepare Result Notification: ((all ?inst_ANUNCI (ISANUNCI (Anunci :avaluacio_anunci 
3.0 :slot_temporal 14.0 :durada 10.0 :avaluacio_programa 5.0 :audiencia 4.804999999999941 :interes 
4.518924050632858)))) 

Pas 4. Agent Empresa. Handle Agree. 

L'agent Empresa recull el missatge Agree que conté el resultat de la petició. 

Agent: Empresa@TFC.Main - Handle Agree: ((all ?inst_ANUNCI (ISANUNCI (Anunci :avaluacio_anunci 3.0 :slot_temporal 
14.0 :durada 10.0 :avaluacio_programa 5.0 :audiencia 4.804999999999941 :interes 4.518924050632858)))) 

Tal i com es pot apreciar al contingut del missatge, l'agent TV ja ha incorporat el resultat de 
l'audiència i l'interès a la seva resposta, dins la ontologia anunci. 
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4.1.3 Joc de proves 2: L'Agent personal d'oci. 

Una de les aplicacions que poden tenir els sistemes multiagent és poder servir com a eines de 
gestió personal. El cas que s'avalua a continuació vol imitar el que seria un agent personal que a partir 
de paràmetres relacionats amb una pel·lícula com la duració, els nivell dels seus actors, la valoració de la 
pel·lícula, l'horari d'emissió ens pugui dir si és aconsellable que la veiem o no, per fer-ho treballa 
juntament amb l'agent Cinema que és qui realment disposa del coneixement sobre els gustos de l'usuari. 
La variable resultant que processa l'agent personal és Inserció a partir de l'interès (processat per l'agent 
pel.lícula) i de la seva hora d'emissió, aquesta variable final ens serviria per activar o no un avís d'acord a 
l'agenda personal de l'usuari. Pot ser que encara que sigui molt bona i de la duració preferida de l'usuari, 
aquesta s'emeti al matí, això disminueix les possibilitats de que calgui anotar-la a l'agenda d'oci, en canvi 
una pel.lícula bona amb actors mediocres però a horaris interessants si que s'incorpori a l'agenda, tot 
depèn de com s'hagin definit les regles del motor d'inferència. 

És important indicar que la variable de sortida final (insertar) es tracta d'un tipus de variable 
anomenada "singleton", ja comentada a l'apartat de lògica difosa i inferència. Aquest tipus de variables 
no prenen múltiples valors possibles de sortida com fan la resta sinó que només es limiten a 1 valor 
possible. Per tant el resultat d'insertar és en aquest cas s'activa a SI = 1 per indicar que la pel·lícula 
mereix ser afegida a l'agenda o NO = 1 per indicar el contrari, no existeix cap grau entremig. 

Per fer-ho l'agent basa la seva decisió en un sistema d'inferència de 100 regles fetes a mida del 
propietari de l'agent d'acord als seus gustos sobre el cinema. 

En aquest cas hi intervenen també 2 agents:  

• L'agent Personal: Agent general de l'usuari. 

• L'agent Cinema: Agent encarregat de gestionar els gustos personals en relació a 
l'oci del cinema. 

Per fer la prova s'han creat 2 nous fitxers FCL de definició de inferència per l'agent personal i per 
l'agent portal de cinema. 

• Inf_Agent_Cinema.fcl 

• Inf_Agent_Personal.fcl 
 

RULE 1 :     IF durada IS curta AND av_pelicula IS molt_dolenta AND av_actors IS molt_dolents THEN interes IS 
molt_baix; 
RULE 2 :     IF durada IS curta AND av_pelicula IS dolenta AND av_actors IS molt_dolents THEN interes IS molt_baix; 
... 
RULE 92 :     IF durada IS llarga AND av_pelicula IS dolenta AND av_actors IS 

molt_bons THEN interes IS mig; 

RULE 93 :     IF durada IS llarga AND av_pelicula IS normal AND av_actors IS 

molt_bons THEN interes IS mig; 

RULE 94 :     IF durada IS llarga AND av_pelicula IS bona AND av_actors IS 

molt_bons THEN interes IS alt; 

RULE 95 :     IF durada IS llarga AND av_pelicula IS molt_bona AND av_actors IS 

molt_bons THEN interes IS molt_alt; 

RULE 96 :     IF durada IS molt_llarga AND av_pelicula IS molt_dolenta AND 

av_actors IS molt_bons THEN interes IS baix; 

RULE 97 :     IF durada IS molt_llarga AND av_pelicula IS dolenta AND av_actors IS 

molt_bons THEN interes IS mig; 

RULE 98 :     IF durada IS molt_llarga AND av_pelicula IS normal AND av_actors IS 

molt_bons THEN interes IS alt; 

RULE 99 :     IF durada IS molt_llarga AND av_pelicula IS bona AND av_actors IS 

molt_bons THEN interes IS molt_alt; 
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RULE 100 :     IF durada IS molt_llarga AND av_pelicula IS molt_bona AND av_actors 

IS molt_bons THEN interes IS molt_alt; 

Aquest sistema de regles és el mateix que s'ha utilitzat per el sistema multiagent de l'anunci, el 
fragment anterior utilitza els paràmetres durada, avaluació de la pel·lícula i dels actors per definir si 
l'interés pot ser alt o baix i pertany al fitxer FCL Inf_Agent_Cinema. El conjunt complert disposa en total 
de 100 regles. 

També s'ha definit un grup de fitxers d'ontologia nous per el problema concret: 

• PeliculaOntology.java 

• IsPelicula.java 

• Pelicula.java 

// file: AnunciOntology.java generated by ontology bean generator.  DO NOT EDIT, UNLESS YOU ARE REALLY SURE 
WHAT YOU ARE DOING! 
package pfc.comunication; 
 
import jade.content.onto.*; 
import jade.content.schema.*; 
import jade.util.leap.HashMap; 
import jade.content.lang.Codec; 
import jade.core.CaseInsensitiveString; 
 
/** file: PeliOntology.java 
 * @author ontology bean generator 
 *  
 */ 
public class PeliculaOntology extends jade.content.onto.Ontology  { 
  //NAME 
  public static final String ONTOLOGY_NAME = "Pelicula"; 
  // The singleton instance of this ontology 
  private static ReflectiveIntrospector introspect = new ReflectiveIntrospector(); 
  private static Ontology theInstance = new PeliculaOntology(); 
  public static Ontology getInstance() { 
     return theInstance; 
  } 
 
 
   // VOCABULARY 
    public static final String ISPELICULA_ITEM="item"; 
    public static final String ISPELICULA="IsPelicula"; 
    public static final String PELICULA_INTERES="interes"; 
    public static final String PELICULA_AVALUACIO_PELICULA="av_pelicula"; 
    public static final String PELICULA_AVALUACIO_ACTORS="av_actors"; 
    public static final String PELICULA_DURADA="durada"; 
    public static final String PELICULA_HORARI="horari"; 
    public static final String PELICULA="Pelicula"; 
 
  /** 
   * Constructor 
  */ 
  private PeliculaOntology(){  
    super(ONTOLOGY_NAME, BasicOntology.getInstance()); 
    try {  
 
    // adding Concept(s) 
    ConceptSchema peliculaSchema = new ConceptSchema(PELICULA); 
    add(peliculaSchema, pfc.comunication.Pelicula.class); 
 
    // adding AgentAction(s) 
 
    // adding AID(s) 
 
    // adding Predicate(s) 
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    PredicateSchema isPeliculaSchema = new PredicateSchema(ISPELICULA); 
    add(isPeliculaSchema, pfc.comunication.IsPelicula.class); 
 
 
    // adding fields 
    peliculaSchema.add(PELICULA_AVALUACIO_PELICULA, (TermSchema)getSchema(BasicOntology.FLOAT), 
ObjectSchema.OPTIONAL); 
    peliculaSchema.add(PELICULA_INTERES, (TermSchema)getSchema(BasicOntology.FLOAT), ObjectSchema.OPTIONAL); 
    peliculaSchema.add(PELICULA_DURADA, (TermSchema)getSchema(BasicOntology.FLOAT), 
ObjectSchema.OPTIONAL); 
    peliculaSchema.add(PELICULA_AVALUACIO_ACTORS, (TermSchema)getSchema(BasicOntology.FLOAT), 
ObjectSchema.OPTIONAL); 
    peliculaSchema.add(PELICULA_HORARI, (TermSchema)getSchema(BasicOntology.FLOAT), ObjectSchema.OPTIONAL);     
    isPeliculaSchema.add(ISPELICULA_ITEM, peliculaSchema, ObjectSchema.OPTIONAL); 
 
    // adding name mappings 
 
    // adding inheritance 
 
   }catch (java.lang.Exception e) {e.printStackTrace();} 
  } 
  } 

L'estructura i funcionament de les ontologies són pràcticament idèntics als comentats a la prova 
de l'anunci, s'han incorporat noves variables per adaptar-les al nou problema i també s'ha adaptat la 
interfície d'usuari per l'execució del contenidor d'agents. 
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4-15 GUI del contenidor d'agents per al test d'avaluació de pel·lícules 

Les variables d'entrada que rep l'agent Cinema són l'avaluació de la pel.lícula, l'avaluació dels 
actors i la duració, a partir d'aquí l'agent cinema ha de retornar el possible grau d'interès, a partir del 
grau d'interès l'agent personal valora d'acord a l'hora d'emissió de la pel.lícula si aquesta s'ha de 
notificar a l'usuari a fi de que la tingui en compte. 

La prova s'ha realitzat amb els següents valors: 

• Horari: 22h 

• Avaluació pel.lícula: 7 punts 

• Avaluació actors: 6 punts 

• Durada: 126 minuts 
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4-16 Representació gràfica de la variable d'entrada durada 

 

 
4-17 Representació gràfica de la variable d'entrada avaluació pel.lícula 

 

 
4-18 Representació gràfica de la variable d'entrada avaluació dels actors 
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4-19 Representació gràfica de la variable horari 

 

Un cop informats d'aquests valors a l'agent personal, l'agent cinema els processa tal i com es feia 
amb els anuncis de TV. 

El resultat retornat és: 

Agent: Cinema@TFC.Main - Terme:interes Resultat: 6.9733162577513825 

 

 

 
4-20 Representació del resultat interès 

 

Les regles del motor d'inferència activades són: 

Agent: Cinema@TFC.Main - 54 (0.5) if ((durada IS llarga) AND (av_pelicula IS bona)) AND (av_actors IS 
normals) then interes IS mig [weight: 1.0] 
Agent: Cinema@TFC.Main - 74 (0.5) if ((durada IS llarga) AND (av_pelicula IS bona)) AND (av_actors IS 
bons) then interes IS alt [weight: 1.0] 
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Com es pot apreciar la única diferència en l'activació de les dues regles és el grau de consideració 
en relació a si l'avaluació dels actors és normal o bons, la resta de variables com la durada llarga i la 
pel.lícula bona coincideixen. Les dues regles activades amb un grau de pertinença idèntic de 0.5 
retornen un interès mig i alt amb una mitjana de sortida un cop defuzificada la variable interès de 6.97 
punts sobre 10. 

A partir d'aquí l'agent Personal pren la variable interès i l'horari d'emissió i processa el resultat 
utilitzant un sistema de regles més senzill de només 15 possibilitats. 

 

  RULE 1 :  IF interes IS molt_alt AND horari IS nit  
       THEN insertar IS si; 
 
   RULE 2 :  IF interes IS molt_alt AND horari IS tarda  
       THEN insertar IS si; 
 
   RULE 3 :  IF interes IS molt_alt AND horari IS mati  
       THEN insertar IS si; 
 
   RULE 4 :  IF interes IS alt AND horari IS nit  
       THEN insertar IS si; 
 
   RULE 5 :  IF interes IS alt AND horari IS tarda  
       THEN insertar IS si; 
 
   RULE 6 :  IF interes IS alt AND horari IS mati 
       THEN insertar IS no; 
 
   RULE 7 :  IF interes IS mig AND horari IS nit  
       THEN insertar IS si; 
 
   RULE 8 :  IF interes IS mig AND horari IS tarda  
       THEN insertar IS no; 
 
   RULE 9 :  IF interes IS mig AND horari IS mati 
       THEN insertar IS no; 
 
   RULE 10 :  IF interes IS baix AND horari IS nit  
       THEN insertar IS si; 
 
   RULE 11 :  IF interes IS baix AND horari IS tarda  
       THEN insertar IS no; 
 
   RULE 12 :  IF interes IS baix AND horari IS mati 
       THEN insertar IS no; 
 
   RULE 13 :  IF interes IS molt_baix AND horari IS nit  
       THEN insertar IS no; 
 
   RULE 14 :  IF interes IS molt_baix AND horari IS tarda  
       THEN insertar IS no; 
 
   RULE 15 :  IF interes IS molt_baix AND horari IS mati 
       THEN insertar IS no; 

   Aquestes regles només tenen en compte l'interés i l'horari per retornar la variable "singleton" 
insertar (si ó no). 

Les regles activada és: 
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Agent: Personal@TFC.Main - 4 (0.47776354812615207) if (interes IS alt) AND (horari IS nit) then insertar 
IS si [weight: 1.0] 

Amb un grau d'activació de 0.477 la regla 4 és la única que sembla encaixar amb un interès alt i 
un horari nit, això indica un resultat de insertar = si, per tant en aquest cas l'agenda d'oci de l'usuari 
rebrà una nova entrada per una pel.lícula que segurament serà del seu interès. 

 

 
4-21 Representació gràfica de la variable final de sortida Insertar 

El resultat Insertar = SI degut a que es tracta d'una variable d'un sol valor només pren valor 1 
quan s'activa i d'aquesta manera s'indica a la gràfica. 
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5 Conclusions 

 

5.1 L'estudi 

L'estudi i implementació del sistema multiagent mitjançant la llibreria JADE i la resta de llibreries 
auxiliars ha suposat un repte degut a la total desconeixença de la matèria teòrica i pràctica necessàries 
per aconseguir-ho. Totes les llibreries han requerit d'estudi previ a fi de buscar i mostrar al treball la 
relació amb la teoria de la intel·ligència artificial centrada en el mon dels agents intel·ligents. 
Segurament la part que s'ha estudiat més a fons és sens dubte el motor d'inferència a partir de la 
llibreria JFuzzyLogic donat que tenia una aplicació directa i evident amb el problema proposat a 
solucionar. 

L'objectiu del treball també ha servit per posar a prova la utilitat d'un sistema multiagent per a la 
resolució de problemes no lineals de raonament aproximat, l'objectiu s'ha assolit correctament i mostra 
d'això en són els resultats dels jocs de proves que acompanyen aquest treball. El problema segurament 
s'hagués aconseguit solucionar sense la utilització d'agents, simplement a partir de paradigmes 
tradicionals de programació  executant un procés que ho portés a terme donat que es tractava de captar 
una entrada de variables, el seu processament i finalment la generació del resultat. Fins i tot a nivell 
d'eficiència de recursos, els agents suposen una càrrega més feixuga que el fet d'iniciar i executar una 
aplicació tradicional. 

El fet d'implicar-se en l'estudi de sistemes multiagent ha suposat superar una corba 
d'aprenentatge força important, sobretot a l'inici de l'estudi i després un cop assolits els coneixements 
de la tecnologia s'han fet molt més evidents les seves possibilitats en aplicacions a problemes reals. 

Els agents suposen una eina molt valuosa quan el problema no es pot solucionar en un sol lloc, a 
partir d'una filosofia tradicional, quan la informació no està en mans d'un sol ent ó bé quan cal més d'un 
element per resoldre una consulta. El problema plantejat de la petició del preu de l'anunci ó bé de si val 
la pena veure una pel·lícula o no és només un exemple a escala reduida del que podria ser un sistema 
multiagent més complex. La solució proposada mostra dos agents però podria escalar-se a N agents on 
cada agent disposi de capacitat per resoldre una part del problema ó bé que tots puguin aportar una 
solució i que el consens de tots ells suposi finalment la solució, cada cas pot plantejar-se de múltiples 
maneres. 

La solució a l'agent personal pot plantejar-se per exemple com un punt centralitzat de resolució 
de consultes, integrat en un servidor extern, tal i com ho faria un entorn client-servidor però amb les 
possibilitats inherents d'un sistema multiagent, això si, acompanyat d'un sistema de gestió no lligat a 
una màquina local sinó des d'una interfície realment distribuïble, tal i com ho són els propis agents. 

 Aquest agent centralitzat té capacitat real per "parlar" amb altres agents i retornar al seu 
propietari la solució a múltiples tipus de problemes, ja sigui dins un domini com el dels preus, 
negociacions, mostrat en aquest treball, com el de control de màquines, domòtica i un infinit nombre 
d'exemples d'aplicació. 

El treball és un punt de partida ja que un cop assolida la implementació d'un agent genèric les 
possibilitats d'augmentar-ne la seva capacitat van creixent degut no només al grau d'avançament en la 
seva implementació sinó en el grau d'assoliment de la base teòrica i de les llibreries utilitzades. 
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5.2 Els resultats 

El joc de proves de l'anunci s'ha adaptat totalment al text de l'exercici, el problema ha vingut a 
partir de la fuzificació de les variables d'entrada i sobretot de la defuzificació de les variables de sortida.  

Les variables d'entrada estaven totalment indicades a la solució del problema, només calia 
representar en termes de la llibreria JFuzzyLogic les gràfiques mostrades de cada variable, el problema 
era representar correctament els termes de les variables de sortida interès i audiència per passar 
aquests valors al l'agent empresa i processar-los per generar la sortida preu. El problema plantejat es 
solucionava sense tenir en compte un entorn multiagent o simplement en el que hi intervenien més 
d'un ent per tractar-ne el problema. 

Per fer-ho es va defuzificar el més acurat possible les variables de sortida d'acord als resultats 
mostrats a l'exercici. Això es deu a que la consideració del que suposava una bona o mala audiència o un 
alt o baix interès no estava indicat enlloc, s'ha hagut d'acotar d'una forma aproximada per intentar 
retornar un preu molt semblant a l'indicat a la solució. 

L'objectiu però s'ha assolit ja que més que intentar retornar un valor idèntic al mostrat era 
construir un sistema real de raonament aproximat, justament la utilització d'aquests principis fa que els 
resultats no siguin sempre tant lineals com a vegades es voldria. 

La indicació de diferents valors a les variables ha servit per mostrar com les regles del motor 
d'inferència feien la seva feina i s'activaven d'acord al valor i al terme de cada variable i com en moltes 
ocasions més d'una regla conformava el resultat final de sortida. 

Més endavant, amb la incorporació d'un altre exemple de problema relacionat amb l'aproximació 
del que seria un agent personal s'ha volgut demostrar que el sistema està preparat per acomplir altres 
objectius similars però adaptats a variables noves, altres regles i amb resultats en dominis nous. Els 
resultats de les proves en l'execució de la petició de pel·lícules per afegir a l'agenda ha posat de 
manifest que només cal reprogramar un fitxer FCL amb nomes variables, regles del domini del 
coneixement i amb una adaptació de la interfície d'usuari s'aconsegueix una nova aplicació. 

Els resultats a aconseguir no només es composaven de solucions a problemes, gràfiques i 
números, un dels objectius principals era mostrar com els agents interactuaven a partir de peticions i 
respostes prèviament a la resolució de les consultes, això s'ha volgut indicar a partir dels missatges 
enviats i com es porten a terme dins els protocols FIPA. 

 

5.3 Millores futures 

Implementar una interfície d'usuari de configuració complerta d'un sistema multiagent ad-hoc, 
gestionar-ne els fitxers de configuració, de inferència, de comportaments, de comunicació. 

Millorar l'inici i finalització dels agents dins el contenidor principal, assegurant en tot cas el seu 
desregistre i alliberament de memòria. 

Desplegar un nombre d'agents important (> 10) i disgregar la funcionalitat i responsabilitat a 
cadascún d'ells, proveir-los d'un motor d'inferència molt més complex i d'uns comportaments més 
elaborats per a la comunicació i a la realització d'accions. 

Aprofundir en l'estudi de la llibreria BSH per construir fitxers script més elaborats per alimentar 
els comportaments genèrics dels agents. 
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Aprofundir en l'estudi de integració d'agents en entorns servidors i disposar d'interfícies més 
"distribuibles" tipus web. 

Estudiar la seva utilització en aparells mòbils i sistemes electrònics encastats. 
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6 Manual d'instal·lació 

El projecte consta de 2 elements principals: 

• La memòria: En format PDF. Es tracta del present document. 

• Els fonts de la implementació: Consta dels fitxers java, llibreries utilitzades, fitxers FCL 
d'inferència, tot incorporat en un projecte de Eclipse però fàcilment transportable a 
altres entorns de programació. 
 

 
6-1 Explorador de paquets de Eclipse 

 

La carpeta PFC-JADE s'entrega comprimida en format ZIP ó JAR, un cop descomprimida podem accedir-
ne al contingut. 

 



PFC - Estudi i implementació d'un sistema multiagent intel·ligent 
i la seva aplicació a sistemes difusos 

 
 

Treball de final de carrera:  Moisès Teixidor Clos                  123 

 

 
6-2 Contingut de la carpeta PFC-Jade 

  

 

La carpeta conté els fonts, llibreries i els fitxers del projecte per Eclipse: 

 

• .settings: Conté les configuracions i definicions del projecte Eclipse. 

• bin: Conté el projecte compilat. 

• lib: Conté les llibreries necessàries per l'execució i compilació dels fonts. 

• src: Carpeta amb els fonts del projecte 

 

La forma més senzilla per compilar els fons és a partir de Eclipse ó bé directament mitjançant la 
plataforma de desenvolupament de java JDK 6.0. La compilació a partir de JDK requereix configurar 
correctament el CLASSPATH on resideixen les llibreries necessàries, a part de les incloses al directori lib i 
el PATH del sistema operatiu on resideixen els executables per fer la compilació, tot això abans d'iniciar 
el procés. 

Per més informació sobre la utilització de Eclipse consultar: http://plataformaeclipse.com/ ó 
http://www.eclipse.org/. 

Per més informació sobre la utilització de la plataforma JAVA JDK 6.0. consultar www.java.com 
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