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1.  
a) Diga quais os protocolos de comunicação usados pela plataforma JADE e em que circunstâncias. 
 
b) Um aglet é enviado de um nó para outro onde executa, é interrompido, retoma mais tarde a 

execução, e retorna ao nó de onde partiu. Quais os métodos que seriam utilizados e porquê? 
 
 
 
2. O Agente x tem o DIREITO a usar o Recurso r se o Agente y (gestor de recursos) lhe outorgar 

esse direito em exclusivo. Supondo definidos como primitivas de uma lógica intencional os 
conceitos de CRENÇA, OBJECTIVO e os operadores modais “necessário” (rectângulo) e 
“possível” (lusango), defina USA (utilização por um Agente de um recurso) e outorga do 
DIREITO baseada nos conceitos anteriores. 

 
 
 
3. Dois camiões devem fazer as seguintes entregas: O camião A deve entregar 7 caixas na cidade c 

e 6 caixas na cidade d. O camião B deve entregar 9 caixas na cidade b e 6 caixas na cidade e. 
Cada caixa vale 1. Ambos os camiões saem de “a”, e regressam a “a”.Os custos associados aos 
percursos entre as diversas cidades são apresentados na figura seguinte: 

 
 
 
 

 
 
 

a) Quais as respectivas utilidades no “acordo de conflito”? 
 
b) Durante a negociação, os dois agentes gerindo os camiões propõem os seguintes planos: 

PA: (A percorre a,b,c ; B percorre a,d,e) 
PB: ( A percorre a,d,e ; B percorre a,b,c) 

Em cada caso os camiões regressam a a. 
Será que eles escolhem colaborar? Porquê? Qual o plano escolhido e porquê? 
 

c) Qual a probabilidade de a divisão de trabalho proposta pelo plano aceite (Pi) ser executada pelos 
agentes indicados nessa proposta Pi? Nesse caso, qual é o agente que deve compensar o outro, e 
em quanto? 
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4. Suponha que um softbot pesquisa clientes em bases de dados, e que os classifica por categorias 

de acordo com as suas características (nacionalidade, idade: menor que 21 anos, entre 20 e 30 ou 
maior que 30 anos, estado: solteiro, casado, separado, divorciado …). 
Considere a seguinte população: 

 nacionalidade idade estado 

U1 português 19 solteiro 
U2 português 32 solteiro 
U3 português 20 solteiro 

 
que foi classificada em um único grupo C1, usando aprendizagem não supervisionada. 
 

a) Adicionando um novo cliente U4 

U4 : nacionalidade=português ,  idade=31 , estado=solteiro,  

qual dos dois operadores “Inserção em C1” e “Criação de novo agrupamento”, seria utilizado? 
Justifique, apresentando todos os cálculos que efectuar. 
 

b) Indique o(s) estereótipo(s) do(s) grupo(s) existente(s). 
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