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Resumo da Dissertação: 

 

Um Sistema Especialista (Wizard) para Geração de Simulações Sociais 
 
 

É crescente nas ciências sociais (e.g. economia, política, administração) o uso de modelos computacionais para 
representar fenômenos sociais. Tais fenômenos são quase sempre eventos com alto grau de  complexidade, 
 devido  as  diversas  relações  existentes  entre  os  indivíduos  e  o  ambiente.  
Usualmente, esses modelos são desenvolvidos de forma analítica baseado em matemática e teoria dos jogos. 
Contudo, as abordagens matemática não são capazes de facilmente modelar a heterogeneidade e nem o 
surgimento de fenômenos emergentes. Nesse contexto uma das abordagens de modelagem e simulação que 
se mostra promissora é a Simulação Social Baseada em Agentes (SSBA). Para elaboração de modelos 
computacionais utilizando essa abordagem é fundamental experiência em desenvolvimento  de  software. 
 Contudo,  esse  conhecimento,  geralmente,  não  faz  parte  da formação acadêmica ou profissional dos 
cientistas sociais.  Diante  disso,  esta  dissertação  de  mestrado  apresenta  uma  abordagem  baseada 
 em interfaces Wizard para facilitar o desenvolvimento de cenários de Simulação Social Baseada em Agentes 
 para  usuários  leigos  em  desenvolvimento  de  software.  A  abordagem  propõe  o desenvolvimento  de 
 modelos  computacionais  a  partir  de  interfaces  gráficas  intuitivas  que dialogam com o usuário no que diz 
respeito aos elementos padrões de um SSBA (o ambiente e os agentes, assim como seus atributos e as ações). 
Após esse processo, um modelo computacional é gerado  para  uma  das  plataformas  de  simulação 
 disponíveis  para  SSB  (e.g.  Repast,  NetLogo, PAX). Para validar a abordagem proposta a ferramenta 
WizardABSS foi desenvolvida e aqui é também apresentada e discutida. Na validação dos  modelos  gerados 
 pelo  WizardABSS  foram  propostos experimentos utilizando três modelos baseados em agentes: (i) 
Segregação, (ii) Epidemias e (iii) Dispersão. Os modelos  foram  gerados  para  a  plataforma  NetLogo.  Os 
 resultados  mostram  que  os  modelos gerados pelo WizardABSS se assemelham aos resultados obtidos pelos 
modelos originais.  
 


