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Título:  Linguagem Orientada a Aspectos para a Modelagem de Sistemas Multiagentes em Simulação Social 
 
Resumo da Dissertação: 
 
Simulação Social é uma área de pesquisa que utiliza métodos computacionais na resolução de problemas em 
ciências sociais (política, economia, antropologia, etc.). Quando este tipo de simulação é modelado e 
instanciado a partir de arquiteturas de agentes, passa a ser referido como simulação social baseada em 
agentes (Agent Based Social Simulation - ABSS). Visando simplificar a execução de simulações sociais 
utilizando agentes, diversas ferramentas como o NetLogo, SeSAm, Repast e o PAX fornecem ao 
programador uma infra-estrutura básica com os principais elementos de um sistema multiagentes. Essas 
estruturas foram utilizadas com sucesso para execução de simulações sociais. Entretanto, as ferramentas 
disponíveis para realizar simulações sociais baseada em agentes exigem um esforço considerável para 
modelagem e manutenção, bem como que o usuário possua um bom conhecimento de sua estrutura e de 
ciências da computação para definir novos tipos de simulação. Isso ocorre devido a dificuldade de tratar as 
propriedades dos agentes em um MAS, pois essas se espalham ao longo do código do modelo e exigem um 
esforço significante para o seu manuseio. O uso de aspectos em um sistema orientado a agentes poderá 
permitir que elementos que compõe um agente possam ser definidos e estudados isoladamente do resto da 
simulação. Essa característica pode facilitar a definição de novas simulações e o reuso de elementos de 
simulações existentes em novos contextos. Esta dissertação apresenta uma (i) Linguagem Orientada a 
Aspectos para a Modelagem de Sistemas Multiagentes em Simulações Sociais (AspectNetLogo); (ii) a 
construção do seu compilador; bem como um (iii) estudo de caso em simulação social utilizando a 
linguagem proposta. Através do estudo de caso realizado, foi possível perceber que o AspectNetLogo, de 
maneira geral, oferece suporte a uma melhor manutenção no modelo, com alterações aditivas, em vez de 
invasivas, uma melhor compreensão e redução da complexidade e um melhor suporte ao reuso, quando 
comparado com a implementação utilizando apenas o NetLogo. 


