
Resumo  

A Internet deve ser visualizada como um espaço heterogéneo e dinâmico, com um contínuo 

crescimento de informação e de utilizadores.  

O objectivo principal desta dissertação é ajudar o utilizador a encontrar informação relevante de que 

necessita neste mundo tão vasto. Para tal, implementou-se um Sistema Multi-Agente com 

aprendizagem, o SMAPI.  

O SMAPI lança um agente pesquisador em cada domínio da Web à medida que vai encontrando 

novas ligações para novos domínios. Os agentes pesquisadores assim automaticamente criados, vão 

melhorando o seu desempenho através de uma função de aprendizagem. Estes agentes baseiam a 

sua aprendizagem de contextos (conjuntos de palavras) na análise das frases que constituem o 

contexto a aprender, retiradas das páginas consideradas importantes pelo utilizador (através do 

respectivo "feedback").  

O SMAPI como resultado do seu processamento apresenta ao utilizador um conjunto de páginas com 

a sua respectiva classificação (por ordem decrescente de interesse). Os testes efectuados ao sistema 

apontam para um aumento do desempenho relativamente aos pesquisadores mais populares.  

Abstract  

The Internet should be better understood as a heterogeneos space where the growth of the quantity of 

information as well as and the number of users is continuous.  

The main objective of this thesis, is to help the user searching relevant information in such immense 

information world.  

SMAPI is an agent-based software that launches an information searching agent for each domain in 

the Web, whenever he finds, in the current page, new links for new different domains. These agents 

automatically created by SMAPI, improve their own performance through a learning feature. The basis 

for their learning algorithm is the set of setences in which the keywords appears, which in turn, are 

removed from the pages classifyed with "Hot" by the user (through the user's feedback).  

The final results presented to the user include a set of Web pages addresses associated with their 

respective classification (in decreasing order) given by SMAPI. The tests that we have done using 

SMAPI point out to a significative improvement of SMAPI performance compaired with the most 

popular information searching mechanisms.  


