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Resumo da Dissertação: 

 

Uma Biblioteca Orientada a Aspectos para Modelagem de Simulações Sociais 
 

 

Simulação Social é uma área de pesquisa que se dedica ao estudo dos fenômenos sociais com a utilização de métodos computacionais. A 
simulação social é um excelente suporte a tomada de decisões, pois que permite a simulação de situações difíceis de serem realizadas no 
mundo real. A Simulação Social Baseada em Agentes (SBA) consiste na modelagem de simulações sociais com a utilização de agentes 
sociais. Um agente é uma entidade capaz de perceber o ambiente onde está  situado  e  capaz  de  executar  ações  nele.  No  contexto 
 SBAs,  os  agentes  possuem  a característica específica de sociabilidade, o que os habilita a interagir, coordenar ações, visando, por 
 exemplo,  alcançar  um  determinado  objetivo.  O  NetLogo  é  um  ambiente  de  programação multiagente que tem sido utilizado com 
sucesso na elaboração e definição de simulações sociais baseadas  em  agentes,  porém,  carece  de  recursos  de  modularidade  e 
 reusabilidade  nos  seus modelos, impactando diretamente o esforço necessário para se realizar correções nas simulações.  
A  Programação  Orientada  a  Aspectos  é  uma  técnica  de  separação  de  interesses  que  utiliza pequenas unidades chamadas aspectos 
para aumentar a modularidade de sistemas, reduzindo o espalhamento  de  código  e  de  significativas  dependências  geradas  por 
 interesses  transversais. AspectNetLogo  é  uma  linguagem  de  domínio  específico  orientada  a  aspectos  criada  para  ser utilizada no 
desenvolvimento de SBA no NetLogo. Porém, algumas dificuldades de definição da sintaxe  do  NetLogo  são  encontradas  já  que  o 
 compilador  do  AspectNetLogo  não  consegue analisar  corretamente  todas  as  estruturas  presentes  na  gramática  da  linguagem.  Além 
 disso,  o AspectNetLogo  soluciona problemas  técnicos, ou seja, fortemente ligados a implementação.  É necessário  lembrar  que  os 
 maiores  interessados  na  simulação  social  são  cientistas  e  não programadores.  A  relação  que  existe  entre  eles  apenas  é  em 
 caráter  de  codificação.  Os programadores são responsáveis por modelar a simulação, mas não são os detentores do domínio de 
 conhecimento.  Agent-Based  Social  Simulation  Library  (ABSSLibrary)  é  uma  Biblioteca Orientada  a  Aspectos  criada  para  facilitar  a 
 definição  e  geração  de  simulações  sociais. Basicamente,  o ABSSLibrary  é  composto  pelo  AspectPreProcessor  e  por  uma  conjunto 
 de Componentes. O AspectPreProcessor é uma extensão do AspectNetLogo, isto é, uma evolução da linguagem. As definições de 
funcionalidades implementadas por esta linguagem, são conhecidas como  Componentes.  Sempre  que  desejado  pode-se  referenciá-los  e 
 utilizá-los  em  novas simulações. O ABSSLibrary oferece, desta maneira, um ambiente propício para a reusabilidade de componentes de 
simulações, os quais são definidos de forma modular e onde aproxima pessoas com  pouco  nível  de  programação  a  modelagem  de 
 simulações  NetLogo.  Os  códigos  das simulações passaram a ser mais fáceis de serem mantidos e evoluídos além de diminuir o 
tempo necessário para a especificação de modelos NetLogo.  
 


