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Resumo

O compartilhamento e reuso de conhecimento tem sido considerado um tema importante
pala o uso eficiente de sistemas baseados em conhecimento. Até agora, a maioria das
pesquisas abordando esse tema se basearam na hipótese da existência de uma descrição
do domínio comum dos sistemas uma adio/agia compara /dada pe/os sásfemas adequada
a todos com um interesse no conhecimento representado. Infelizmente, a obtenção de uma
antologia de consenso pala uma coleção de sistemas pode ser um problema difícil e, mesmo
quando uma solução é possível, ela pode não ser suficiente para efetivar o compartilha-
mento de conhecimento, uma vez que a forma com que o conhecimento é representado está
intimamente relacionada com as inferências que podem ser feitas nos sistemas. Um bom
exemplo dessa situação pode ser encontrada nos sistemas para raciocínio com incerteza,
onde, mesmo que não tenhamos uma antologia compartilhada para o problema sendo re-
so[vido, precisamos ainda estabelecer as ligações semânticas entre as inferências realizadas
dentro de cada sistema para o conhecimento ser realmente compartilhado e reutilizado.

Neste trabalho nós estudamos um caso específico desse problema. Introduzimos dois
formalismos pata o raciocínio com incerteza, um baseado no raciocínio probabilístico com
intervalos e o outro baseado no ra.ciocínio probabilístico puro, e estudamos o comparti-
Ihamento de conhecimento entre eles.

Abstract

Knowledge shaiing and reuse has been considered an important issue for cose-eRective use
of knowledge-ba.sed systems. Up until now, the majority of research tackling tais issue
has been founded on the assumption that there can be a common domain description a
sÀared orzfo/ogy which suite everyone with an interest in the knowledge. Unfortunately,
getting an agreed ontology for a collection of systems can be a difÊcult problem and, even
when this problem can be solved, it may not be enough for e#ective knowledge sharing,
since the way we iepresent knowledge is intimately linked to the inferences we expect to
perform with it. A nice example of this situation can be found in systems for reasoning
undei uncertainty, where even if we do have a shared ontology for the problem being
solved we musa still establish semantic links between the inferences performed within
each system to actually have knowledge being shared and reused.

In this work we study a significant instance of this problem. We introduce two for-
malisms fol reasoning with uncertainty, one for interval-based probabilistic reasoning and
another for pune probabilístic reasoning, and study the knowledge sharing between them.
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Capítulo l

Introdução

Desde sua origem, a {nle/ãgênc a arllWcáa/ tem buscada novas formas de resolução de
problemas cuja solução não era satisfatória pelos métodos de computação tradicionais.
Devido ao grande número de (tipos de) problemas candidatos a serem resolvidos por
técnicas de inteligência artificial, surgiu, paralelamente, um grande número de formalismos
não tradicionais, que englobavam técnicas e linguagens de programação. Desta forma, para
cada problema específico, buscava-se um formalismo mais adequado para sua modelagem e
solução. Os programas resultantes da modelagem de problemas através desses formalismos
são chamados de sistemas baseados em conhecÍmenZo.

Entretanto. sistemas baseados em conhecimento isoladamente têm se mostrado insufi-
cientes para a resolução de problemas mais complexos, os quais necessitam, para se obter
uma solução satisfatória, recursos disponíveis em diversos formalismos existentes.

Uma tentativa de solução desses problemas consiste na elaboração de um novo formalis-
mo lógico que tenha embutido as características dos vários outros formalismos necessários
para a solução do problema. Entretanto, o fol.malismo assim obtido mostra-se complexo
demais, tanto nas características da linguagem de programação resultante, quanto nos
recursos que o formalismo deve apresentar para controlar (internamente) a "coexistência"
de vários modelos de computação distintos. Uma experiência de construção de um único
formalismo englobando recursos oferecidos por diversos formalismos para tratamento de
incerteza pode ser encontra.da em l41. Outra tentativa consiste na criação de sistemas que
oferecem uma representação que possibilita a descrição de sistemas em vários formalismos
ao mesmo tempo, como o Pulcinella 1331.

Uma solução alternativa consiste em permitir que diversos sistemas baseados em co-
nhecimento compartilhem seus conhecimentos pala resolver um problema. Nesta forma de
solução de problemas, temos uma arquítetura na qual sistemas baseados em conhecimen-
to, construídos cada qual segundo um formalismo específico, solicitam que outros sistemas
baseados em conhecimento resolvam partes de problemas que não consigam resolver. As-
sim como temos o conceito de "reutilização de software" na computação tradicional, temos
agora o princípio de "reutilização de conhecimento" na inteligência artificial. A este pro''

l



2 CAPITULOI INTRODUÇÃO

cesso formal de "cooperação" entre sistema.s baseados em conhecimento chamamos de
compartilhamento de conhecimento.

O objetivo deste trabalho consiste em estudei e implementar o compartilhamento
de conhecimento entre sistemas baseados em conhecimento. Como este problema, do
ponto de vista geral, é complexo demais, pois depende das características dos formalismos
considerados, optamos por escolher dois formalismos arbitrários e trabalhar com sistemas
baseados em conhecimento construídos através deles. Os formalismos considerados são:

e as redes bayesianas, e

e a teoria de evidência de Dempster-Shafer

Sua escolha baseia-se na comprovada utilidade pala modelagem de um mesmo fenómeno,
o raciocínio com incerteza, utilizado na construção de sistemas. Além disso, as diferenças
entre eles, tanto na forma com que representam o conhecimento, como na forma como o
manipulam, apresentam desafios cujo estudo detalhado tem o poder de revelar aspectos
do compartilhamento de conhecimento que são dependentes dessas características.

Por se tratar de uma área recente, a bibliografia referente ao compartilhamento de
conhecimento ainda é bastante reduzida e as melhores referências correspondem a des-
crições de projetos de pesquisa documentados na Internet. Os exemplos mais notáveis são
os sistemas HERMES ]361 e o KRAFT [18] e os projetos "Know]edge Sharing Eaort", que
deu origem às linguagens KIF ]281 e KQMLjlS], e FIPA]16].

1.1 Plano do [Elrabalho

Neste trabalho, estaremos tratando fundamentalmente de teorias formais. Desta forma.
cada sistema baseado em conhecimento considerado será tratado através da teoria formal
que implemente. Conseqüentemente, consideraremos um sistema completamente definido
através da caracterização da linguagem na qual ele é codificado, seus axiomas e regras de
inferências válidas pala seu funcionamento. Sob esta ótica, torna-se possível caracteri-
zei o processo de compartilhamento de conhecimento como a interação dos formalismos
implementados pelos sistemas participantes.

Entretanto, é importante que os resultados teóricos obtidos sejam também reprodu-
zidos nas implementações de sistemas que codifiquem, em linguagens executáveis por
computadores, os formalismos arlalisados e os métodos propostos. Toma-se, então, útil a
elaboração de programas que ilustrem os resultados obtidos. Clara.mente, o trabalho aqui
proposto não tem como objetivo principal a construção de um programa. A importância
do desenvolvimento e implementação de um sistema reside na possibilidade de se avaliar
um modelo teórico através do comportamento de um programa. Enfim, todos os progra-
mas propostos e desenvolvidos no decorrer desta pesquisa têm como objetivo dar suporte
a uma teoria e não compor um sistema comercial.
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Neste texto, a palavra "sistema" será usada livremente onde seu significado possa
ser abstraído pelo contexto onde ela está inserida. Quando houver ambiguidades, por
exemplo, entre sistema formal e software, serão usados sinónimos tais como "formalismo
e "programa" , respectivamente. Num aspecto mais geral, termos como agente, processo,
base de in/armação, etc. também correspondem a sinónimos do termo "sistema" em-
pregado. Tomamos um cuidado extra com a escolha da terminologia adorada porque
certos princípios relacionados com o compartilhamento de conhecimento são presentes
em diversas áreas da ciência da computação, como programação por agentes e bancos de
dados distribuídos. Na literatura referente, termos como "cooperação", "colaboração",
"resolução distribuída de problemas" , aparecem, muitas vezes, como sinónimos do "com
paitilhamento de conhecimento" que adoramos aqui.

No decorrer deste trabalho usaremos o termo Sáslema para C'omparf{/Aumento de Oo-
nAecÍmerzto como um termo técnico, definido segundo convenções e escolhas adotadas
exclusivamente para a apresentação desta pesquisa. A apresentação dessas convenções
está no capítulo 3.

Embora, no capítulo 2, apresentemos uma visão geral de compartilhamento de conhe-
cimento, no contexto deste trabalho estamos assumindo que sistemas são equivalentes a
teorias formais. Essa escolha deve-se à nossa abordagem de compartilhamento de conhe-
cimento como um problema matemático no qual:

1. cada sistema é considerado uma teoria formal e codificado em uma linguagem com
sintaxe e semântica bem definidas;

2. a resolução de um problema por um sistema é considerada uma "prova", na qual
a teoria formal, com seu mecanismo de inferência, e as hipóteses assumidas pelo
sistema são suficientes para se averiguar a validade da provam

3. o primeiro passo para se estabelecer compartilhamento de conhecimento corresponde
ao "mapeamento" entre elementos dos sistemas participantes; este mapeamento
relaciona termos nos sistemas que têm significados equivalentes "no mundo real"; e

4 para que o compartilhamento de conhecimento seja possível, é íiecessário que os
sistemas (teorias formais) que compartilham conhecimento não sejam confiitantes.

Uma dificuldade fundamental da nossa abordagem refere-se exatamente ao item 4
listado acima: afinal, o que são sásZemas corzPÍfantesg Dizemos que dois sistemas estão
em corzPito se o resultado fornecido por um sistema faz com que o outro sistema torne-se
formalmente inconsistente ao aceitar este resultado. Consideramos dois tipos básicos de
inconsistência:

1. o valor-verdade do resultado fornecido causa uma inconsistência lógicas e

2. o valor-verdade é aceitável, mas a forma com que ele foi obtido não é
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Neste trabalho, estamos particularmente interessados em determinar critérios para
aceitação de um resultado fornecido por outro sistema. Baseado nesses critérios. con-
cluímos que a dificuldade do estabelecimento do compartilhamento de conhecimento está
tão relacionada com o mecanismo de inferência dos formalismos quanto com as teorias
formais leprcsentadas pelos sistemas.

Na nossa análise, a especificação da ontologia do domínio a que se referem os sistemas
não resolve completamente o problema de compartilhamento de conhecimento ]Z]. Ainda
é necessária uma análise detalhada da linguagem formal especificada pelo sistema, con-
siderando, dentre tantos aspectos, a forma com que os sistemas produzem um resultado,
ou sqa, seus meca.nismos de inferência. Em particular, mostramos, no capítulo 5, a im-
portância do estudo da semântica dos sistemas para se validar uma informação obtida por
compartilhamento de conhecimento. Para resolver o problema da análise semântica, do
ponto de vista prático, é necessário, ainda, estabelecer formas automáticas de realiza-la.

Além do estudo formal do compartilhamento de con hecimento, acreditamos ser funda-
mental a aplicação dos resultados obtidos em casos concretos. Idealmente, gostaríamos de
atingir um nível tal que, a partir dos resultados teóricos, a implementação dos programas
"surgisse" de forma natural e imediata. Adicionalmente, uma implementação apresenta
diversas vantagens:

e uma implementação executável do modelo de compartilhamento de conhecimento
possibilita uma análise realista dos processos propostos e das convenções adoradas;

e considerando que, do ponto de vista formal, nem sempre é possível o compartilha-
mento de conhecimento, torna-se útil averiguar, através da análise de testes abran-
gentes, que favores impossibilitam, ou até mesmo restringem, o compaitilhamento e
como eles podem ser tratados; e

+ considerando as restrições ao compartilhamento de conhecimento, analisar o impacto
da imposição de restrições nas exigências formais que devem ser obedecidas pelos
sistemas pala que o compartilhamento seja formalmente possível; naturalmente,
quanto mais "fortes" forem as restrições, mais difícil torna-se a possibilidade de
haver compaitilhamento.

Enfim, esses detalhes "só" podem ser analisados a partir de um estudo de caso concreto
de compartilhamento de conhecimento. E exatamente isso o que propomos para este
trabalho.

1.2 Estudo de Caso

Para avaliar o modelo de compartilhamento de conhecimento proposto, implementaiemos
sistemas pala trata.mento de raciocínio com incerteza. Esta opção justifica-se, primordi-
almente, pela val'iedade e quantidade de métodos existentes pala tratamento deste tipo
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de inferência e, sobretudo, às diferenças formais entre os métodos existentes, tanto no
mecanismo de inferência adorado como na medida de incerteza utilizada.

Para trabalharmos com dois formalismos conceitualmente distintos, com a intenção de
averiguar seu papel na possibilidade e viabilidade do estabelecimento do compartilhamento
de conhecimento entre eles, optamos por um modelo baseado em programação em lógica,
que usa a teoria de eti dênc a de Dempsfer e SAa/er como medida de incerteza, e um
probabilístico puro, as redes óayes amas.

Acreditamos que, ao resolvermos o problema de compartilhamento de conhecimento
pala sistemas codificados nesses dois formalismos, estaremos resolvendo uma série de
problemas relacionados com as naturezas distintas, tanto na sintaxe quanto na semântica,
dessas duas linguagens. Um estudo formal da interaçãó desses dois formalismos propicia a
avaliação do papel dessas diferenças em casos reais de compartilhamento de conhecimento.

No estudo de caso, no lugar de considerar um problema real e buscar uma solução
baseada no compartilhamento de conhecimento, nosso trabalho consiste na escolha de dois
formalismos e no estudo do compaitilhamento de conhecimento entre sistemas codificados
através deles. Para isso,

8 consideramos um par de sistemas Si e S2, que podem estar codificados em qualquer
um dos dois formalismos;

e consideramos que Si deve resolver um problema p e que obtenha, como resposta,
um grau de crença c para pl

e c é considerado um valor "insatisfatório" como suporte para se acreditar em p;

e baseado no cálculo de c, identificamos alguma informação t que, ao se obter uma
melhor estimativa para sua crença, influencie no valor de c;

8 consideramos que S2 é capaz de resolver um problema q que é considerado seman
ricamente equivalente a t; e

e usamos o compartilhamento de conhecimento pai'a que, quando St resolver um pro-
blema e obtiver um resultado "insatisfatório" , tenha a opção de usar S2 para atribuir
um novo grau de crença a Z e obter, eventualmente, um resultado que seja conside-
rado "satisfatório"

Descrevemos, dessa forma, um cenário constituído por dois sistemas já existentes e a
nossa intenção é fazer com que eles compartilhem seu conhecimento para torna-los "mais
eficientes" , com relação aos resultados que produzem, ao utilizar informações produzidas
pelo outro. No entanto, devemos garantir que o uso, por parte de St, de um grau de
crença para t que seja distinto daquele considerado internamente pelo próprio sistema,
não o torne formalmente inconsistente.

Na formulação do estudo de caso considerado, a avaliação do que significa "satisfatório"
depende, fundamentalmente, de uma interpretação do usuário, humano, que necessita da
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solução do problema proposto. Por exemplo, considerando um sistema de análise de risco
de ataque contra um país, um valor 0, 6 pode ser considerado, eventualmente, suficiente
para justificar a adoção de estratégias de espionagem contra um país inimigo; por outro
lad(5, o mesmo valor pode ser considerado como insatisfatório para justificar o uso de uma
arma nuclear contra o inimigo. No uso do termo satisfatório, imaginamos um cenário onde
a resposta a uma consulta feita a um sistema será usada como suporte para se tomar uma
decisão. Dessa forma, cabe ao usuário decidir se uma resposta é satisfatória ou não.

Outro detalhe importante corresponde à escolha dos formalismos usados nesse estudo.
O fato de eles estarem pré-fixados implica que sela descartado a hipótese de, eventual-
mente, usar um único formalismo que os substitua e que, segundo algum critério, possa
ser consi.deiado como uma alternativa à abordagem proposta. Da mesma forma, não con-
sideraremos a hipótese de se alterar ou substituir um dos formalismos pala melhorar, de
alguma forma, o grau de interação entre os sistemas. Por exemplo, não usaremos o fato
.de a Teoria de Evidência de Dempster-Shafer ser baseada em intervalos para substituir
uma rede bayesiana por um outro tipo de rede, similar mas baseada em intervalos l81.

1.3 Organização do ll'abalho

No capítulo 2 é apresentado um resumo da área de compartilhamento de conhecimento.
Além de introduzir grande parte da terminologia técnica utilizada, abordaremos várias
de suas facetas, encontradas em áreas como programação por agentes e bancos de dados
distribuídos. Ainda, vale a pena destacar áreas como engenharia de software, processa-
mento distribuído, lógica abstrata, que também estão relacionadas com certos aspectos
do compartilhamento de conhecimento.

Dedicado ao modelo de compartilhamento de conhecimento que será efetivamente usa-
do nesse trabalho, o capítulo 3 apresenta, dentre os recursos descritos no capítulo anterior,
aqueles que se mostraram úteis ao modelo formal com o qual propomos trabalhar. Apre-
sentaremos uma arquitetura adequada ao modelo adorado, destacando o papel de cada
sistema dentro da arquitetura. Completaremos o capítulo abordando o impacto de im-
posição de restrições no processo de compartilhamento de conhecimento. Apesar de, por
um lado, as restrições aumentarem as exigências a serem atendidas por um sistema can-
didato a compartilham seus conhecimentos, por outro, aumenta a confiança no resultado
obtido (desde que, é claro, as restrições soam especificadas de forma a detectar situações
indesejáveis nas quais o compartilhamento deve ser evitado).

O capítulo 4 oferece unia descrição dos formalismos das redes bayesianas e da teoria de
evidência de Dempster-Shafer, que será usada com a função de crença de Fagin e Halpen.
Além de apresentar um resumo das características de cada um desses formalismos. será
feita uma análise para identificar os aspectos formais que facilitam ou cine dificultam o
compartilhamento de conhecimento entre sistemas modelados segundo esses formalismos.

Usando detalhes da análise feita no capítulo anterior, o capítulo 5 descreve o problema
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de compartilhamento de conhecimento entre os formalismos propostos e apresenta as
soluções encontradas. Descreveremos exemplos de consultas aos sistemas nos quais os
sistemas individualmente são incapazes de resolvem satisfatoriamente certos problemas e
o compaitilhamento de conhecimento será usado para se encontrar boas soluções. Nesses
experimentos, analisaremos o papel das restrições como forma de garantir a consistência
dos resultados obtidos e seu "custo" ao dificultar a realização do compartilhamento.

Finalmente, o apêndice A descreve a implementação dos programas utilizados para
executei os sistemas escritos nos formalismos considerados, enquanto o apêndice B apre-
senta o artigo l61, apresentado na conferência IPMU 2000 e que descreve algumas idéias
básicas consideradas neste trabalho.

Clom esta organização, os capítulos 2 e 3 são genéricos, independentes dos formalismos
considerados no compartilhamento de conhecimento. Os resultados dos capítulos 4 e
5, em geral, foram obtidos especificamente para os formalismos de redes bayesianas e
teoria de evidência de Dempster-Shafer, mas acreditamos que a forma de abordagem do
problema possa sugerir formas de tratamento de compaitilhamento de conhecimento para
outros formalismos, em especial para aqueles dedicados ao raciocínio com incerteza. Os
resultados do apêndice A são dependentes não só dos formalismos considerados, como da
plataforma computacional onde foram implementados os programas.

1.4 Clréditos

Este trabalho está diretamente relacionado com o projeto "Cooperação Entre Sistemas
Baseados em Conhecimento" , financiado pelo convênio CAPAS/British Council, 070/98,
sob coordenação geral do Prof. Flávio Sobres Correm da Silvo.



Capítulo 2

Compartilhamento de Conhecimento

Neste capítulo apresentamos o problema geral de compartilhamento de conhecimento
através da descrição dos diversos conceitos, idéias, métodos e princípios presentes nas
suas abordagens mais comuns encontradas na literatura. Essas diversas abordagens, con-
centradas principalmente nas áreas de inteligência artificial distribuída, com programação
por agentes em particular, e bancos de dados distribuídos, deparam-se com um problema
comum que tem como aspecto principal a combinação de informações disponíveis em lo-
calidades diferentes. Concluímos o capítulo com a descrição de projetos de pesquisa que
visam a criação de métodos, padrões e tecnologias que auxiliem no compaitilhamento de
conhecimento.

2.1 Introdução
Dado um sistema baseado em conhecimento, seu conhecámenÉo é caracterizado pelo con-
junto das respostas que ele é capaz de fornecer como resultado para as consultas possíveis
de serem feitas. Chamamos de compara /hamenfo de conAecÍmenfo o processo pelo qual
um conjunto de sistemas participam coletivamente da resolução de um problema. O com-
partilhamento de conhecimento é totalmente caracterizado pela interação de um conjunto
de sistemas para se resolver um problema.

Na inte[igência artificial, a idéia de comparti]hamento de conhecimento torna-se fun-
damental, uma vez que problemas complexos apresentam aspectos que são difíceis de ser
tratados através de um único formalismo. Além disso, a divisão de um sistema em subsis-
temas modulares individuais, formalmente bem definidos e sistematicamente construídos,
auxilia no processo de desenvolvimento do sistema. Esse caráter modular do sistema
desenvolvido permite que certos módulos sejam substituídos por "consultas" a sistemas
pré-existentes, eliminando, dessa forma, a necessidade de redesenvolver certas partes do
sistema. Assim, no lugar de se considerar um sistema como uma "unidade" fundamental
básica, passa-se a trata-lo como o resultado da combinação de diversos subsistemas, ca-
da qual especializado para a solução de certos aspectos específicos de um problema. Do

9
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ponto de vista formal, a principal desvantagem do compartilhamento de conhecimento é
a dificuldade de se garantir a consistência de um sistema após assumir alguma informação
produzida externamente.

Para se estabelecer o compartilhamento de conhecimento devemos resolver os seguintes
problemas básicos:

l

2

3.

permitir a interação entre sistemasl para isto, recorre-se a arquiteturas que inclu-
am os sistemas como componentes e protocolos de comunicação que padronizem a
interação entre elegi

permitir a troca de mensagens entre os sistemas, seguindo-se os padrões especificados
no protocolo de comunicação;

permitir o compartilhamento de conhecimento entre sistemas heterogêneos, cada
qual projetado e implementado de forma particular e específica para seu fim;

que constituem o mínimo que se espera numa proposta de solução desse problema. Adici-
onalmente, propomos os seguintes problemas como relevantes para se obter uma solução
geral e útil do problema:

4 ter a possibilidade de testar a validade dos resultados compartilhados para a solução
de um problemas a rejeição de um resultado pode ser motivada por:
(a) o valor-verdade associado ao resultado é considerado insatisfatórios
(b) as premissas utilizadas na geração do resultado podem não ser consideradas

válidas;
(c) a forma com que o resultado foi produzido pode ser considerada inadequada.

5. conseguir uma forma padronizada de estabelecer compartilhamento de conhecimen-
to de forma natural e que seja o mais independente possível das características
individuais dos sistemas participantes.

Em geral o problema referente ao item 4 não é muito explorado: assume-se que um
resultado fornecido é válido, independentemente disso causar efeitos colaterais ou não. O
item 5 já é bastante ambicioso, constituindo o "estado da arte" na área de compartilha-
mento de conhecimento.

No compartilhamento de conhecimento, um sistema que solicita que algum outro siste-
ma compartilhe seu conhecimento com ele é chamado de c/jante, enquanto que um sistema
que fornece algum resultado é chamado de seruádor. Note que, dependendo do contexto.
um mesmo sistema pode aduar tanto como um cliente quanto como um servidor. Dize-
mos que um sistema .4 compartilha conhecimento com um sistema B se o conhecimento
de Á pode ser acessado por -B. Note que a propriedade de compartilhar conhecimento
não é, necessariamente, simétrica. Ou seja, o fato de .4 compartilhar seu conhecimento
com B não implica que .B compartilha seu conhecimento com .4. Chamamos simples-
mente de sásfema dÍsponz'ue/ um sistema baseado em conhecimento que disponibiliza o seu
conhecimento para compartilha-lo com outros sistemas. A seguir apresentamos:
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e uma descrição dos conceitos fundamentais relacionados com o compartilhamento de
conhecimento;

e o papel da arquitetura dos sistemas no compartilhamento de conhecimento;

8 0 papel das linguagens no compartilhamento de conhecimentos e

e uma descrição de alguns projetos que buscam desenvolver padrões ou tecnologias
que amparem o compartilhamento de conhecimento.

2.2 Conceitos ]i'undamentais Relacionados com o

Compartilhamento de Conhecimento
Por estar presente em diversas áreas da ciência da computação, o compartilhamento de
conhecimento é apresentado em diversas abordagens que exploram, de formas particulares,
métodos, terminologias e objetivos específicos dessas áreas. Considerando a dificuldade
de elaboração de uma abordagem geral, optamos pela apresentação dos aspectos princi-
pais que as fundamentam. As principais áreas relacionadas com o compartilhamento de
conhecimento são:

e inteligência artificial distribuída, e agentes de software, em particular;
e processamento distribuído;
e bancos de dados distribuídos.

Independentemente dos interesses particulares de cada uma dessas áreas, todas elas
têm de, pelo menos, considerar o problema de combinar informações disponíveis em um
conjunto de sistemas individuais. Na nossa apresentação, não nos preocuparemos com os
detalhes muito específicos dessas áreas. Concentraremos todo o nosso esforço em apre-
sentar os conceitos de forma genérica, enfatizando de que forma o compartilhamento de
conhecimento está relacionado com eles:

e reuso de software
e semântica

e oncologia
B linguagens

e protocolos de comunicação
e processamento distribuído

e resolução distribuída de problemas
e bancos de dados distribuídos
e mediadores

e capacitações
e programação por agentes
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A seguir apresentamos separadamente cada um desses temas, enfatizando sua re.
levância no compartilhamento de conhecimento.

2.2.1 Reuso de Software

Reuso de software é o processo de criação de sistemas de software a partir de software
previamente existente l23j. Apesar de existir uma grande diversidade nas tecnologias de
engenharia de software que envolvem alguma forma de reuso de software, elas apresentam,
geralmente, vários aspectos comuns:

abstração: Todas as abordagens de reuso de software utilizam alguma forma de abstração
para os artefatos de software. Abstração é a característica essencial de qualquer
técnica de reuso. Sem abstrações, desenvolvedores de software seriam forçados a
examinar uma coleção de artefatos reusáveis na tentativa de determinar o que cada
artefato faz, quando pode ser reusado e como reusá-lo.

seleção: A maioria das abordagens de reuso auxiliam os desenvolvedores a localizar.
comparar e selecionar artefatos de software.

especialização. Em muitas tecnologias de reuso, artefatos similares são integrados em
um único artefato genérico. Depois de selecionar o artefato genérico, o desenvolvedor
especializa o artefato através de parâmetros, transformações, restrições ou outra
forma de refinamento.

integração: Tecnologias de reuso tipicamente têm uma estrutura conceptual de inte-
gração. O desenvolvedor de software usa essa estrutura para combinar uma coleção
de softwares selecionados e especializados em um sistema de software completo.

No entanto, reuso, no contexto relacionado acima, refere-se principalmente com a enge-
nharia de software nos métodos de computação tradicionais. Na inteligência artificial, a
preocupação fundamental não é simplesmente ieuso de software, mas reuso de con/zecí-
menlo. Na adaptação dos aspectos relacionados acima para o reuso de conhecimento na
inteligência arti6cial, obtemos:

Abstração. Na inteligência artificial, uma preocupação fundamental é com a descrição
da semântica dos sistemas. A partir dela, torna-se possível o uso de métodos formais
voltados para a descrição e manipulação dos sistemas. Ela também auxilia na des-
crição do domínio no qual um conjunto de sistemas se relacionam com a especificação
da ontologia desse domínio.

Integração. Na inteligência artificial, em geral, os artefatos são integrados através de
uma arquitetura na qual eles interagem. Os mediadores (vede seção 2.2.9) constituem
uma primeira tentativa de especificar o funcionamento de um gerente voltado para a
integração de informações provenientes de diversas bases de dados. Em plataformas
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para compartilhamento de conhecimento, como o GERMES e o.KRAFT, a semântica
"externa'' de cada sistema é bem caracterizada através da descrição dos sistemas
com relação a ontologias. Além da especificação de domínios e de arquiteura, para
a integração é importante dispor de métodos (formais) para se testar a consistência
dos resultados obtidos.

Seleção. E feita com o auxílio de uma descrição da semântica dos sistemas. A partir
dela é possível identificar as capacidades e habilidades dos componentes e selecionar
o mais adequado. Para isso recorre-se à especificação da ontologia do domínio no
qual se descreve o item a ser selecionado e o uso de capacitações para a especiâcação
dos sistemas capazes de fornecê-lo.

Especialização. Também feita através da descrição semântica, a partir de especificações
formais dos sistemas e domínios e com o uso de instanciação de variáveis livres.

Conforme destacado na apresentação acima, a descrição da semântica dos componen-
tes de um conjunto de sistemas disponíveis para compartilhamento de conhecimento é
o principal fatos que influencia o reuso de conhecimento, e, consequentemente, o com-
partilhamento de conhecimento, entre eles. Essa situação estimula o desenvolvimento de
recursos que auxiliem na descrição da semântica e, também, na sua manipulação. Alguns
exemplos de tais recursos são os mediadores, apresentados na seção 2.2.9, que constituem
uma das primeiras propostas de arquitetura para auxiliar na integração de informações
distribuídas, e as ontologias, apresentados na seção 2.2.3, uma descrição formal das ca-
racterísticas da semântica do domínio relacionado com um sistema.

2.2.2 Semântica
Um aspecto fundamental no compartilhamento de conhecimento é a interpretação do sig-
nificado dos vocabulários dos sistemas. O compartilhamento de conhecimento só é possível
a partir de uma correspondência entre termos semanticamente equivalentes dos sistemas,
ou seja, sistemas que compartilham conhecimento devem concordar em um vocabulário
básico constituído de termos semanticamente comuns aos sistemas. Por exemplo, o termo
"árvore", usado por um botânico, não pode ser traduzido para o termo "árvore" , usado
por um matemático da área de combinatória. No entanto, o mesmo termo "árvore" , usa-
do por um matemático da área de combinatória, pode ser traduzido para o termo "grifo
conexo acíclico" , usado por um matemático da área de teoria dos gratos.

Uma abordagem comum do problema da especificação da semântica de um sistema é a
caracterização da antologia à qual ele se refere. No entanto, as ontologias tratam apenas
da caracterização de um domínio comum ao qual os sistemas se referem. Outros detalhes,
como, por exemplo, a forma como cada sistema realiza suas deduções, são ignorados.
Por exemplo, um sistema baseado em lógica intuicionista não deve aceitar um resultado
produzido por outro sistema que, para sua dedução, usa a validade de uma fórmula como
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p V -.p. Esse tipo de fenómeno não é possível de ser abordado somente através das
antologias.

Como a Semântica é Usada

A partir do estudo da semântica dos sistemas podemos resolver uma série de problemas,
como:

e a análise da semântica dos sistemas auxilia na caracterização do domínio ao qual os
sistemas se referem;

e a caracterização do domínio dos sistemas permite o mapeamento entre termos co-
muns das linguagens de sistemas de tal forma que informações não disponíveis em um
sistema sejam associadas a consultas dirigidas aos sistemas capazes de fornecê-lasl

e o estudo dos domínios dos sistemas auxilia no desenvolvimento de métodos formais
para a descrição e manipulação de ontologias;

B a análise dos conceitos de verdade associados aos sistemas e a definição de equi-
valências entre os valores-verdade de sistemas (formalmente) heterogêneos.

A partir do estudo desses problemas, torna-se possível a combinação de conhecimento
proveniente de bases de conhecimento formalmente heterogêneas O exemp]o 2.2.1, logo
abaixo, ilustra o papel da análise da semântica dos sistemas no compartilhamento de
conhecimento.

Neste texto, usamos a seguinte notação: dados os sistemas Si e S2 e os termos a e b
tais que a pertence à linguagem formal usada pelo sistema Si e b pertence à linguagem
formal usada pelo sistema S2, escrevemos lals. = lóls, para exprimir que o significado de
a em Si é equivalente ao significado de b em S2.

Exemplo 2.2.1 0onsãdere os seguintes /ragmemtos de s stemas cod{/içados em ProZog
Sistema, S-t Sistema S.z

P(x)
q(a)
r(b)

q(X), r(X) u(Y) : - v(Y)
v(d)

Assnvna que, baseado em observações de pessoas que conheçam profundamente esses
sj;'e«.«, l,(«)l.: = lu(')is, e g«e l«(.)l;, = 1,(ó)l.:. .E«. "'''pe««.«f. e«t« t«m"
semanticaTítente equiual,entes tom,a, 'uálidct Q prova, de p(.a) exibida na $gura, 2.2.1. Nessa,
prova, usa-se r(b) para provar r(a) . Isso se deve â ánferprefação das egwáua/êncáas entre
os sistemas. No exemplo, S2 é u,sido para renomear as constantes a e b. Uma, forma de
S\ editar tais tipos de demonstrações é ele ass unir a política, de somente aceitar provas
de S2 que não usemz a c/áusula u(Y) :- v(Y).
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p(a.

q('k-(')
q(a

Figura 2.1: Prova de p(a) usando equivalências semânticas entre Si e S2

2.2.3 0ntologia
Orzfo/agia j191 é uma especificação explícita de uma conceptualização. Quando o conheci-
mento sobre um domínio é representado em um formalismo declarativo, o conjunto dos
objetos que podem ser representados é chamado de anal;ergo de discurso. Este conjunto de
objetos, e os relacionamentos descritíveis entre eles, são refletidos no vocabulário através
do qual um sistema baseado em conhecimento representa conhecimento. Em uma onto-
:logia, deânições associam os nomes de entidades no universo de discurso (por exemplo,
classes, relações, funções ou outros objetos) com um texto fácil de ser compreendido des-
crevendo qual o significado dos nomes e axiomas formais que restringem a interpretação
e usõ carreto desses termos. Formalmente, uma oncologia é a especificação de uma teoria
formal. O exemplo 2.2.2 apresenta um exemplo de um fragmento de uma especificação de
antologia.

Exenxplo 2.2.2 0 seguinte código, escuto na. linguagem KIF, covtsultado em j191, dejivLe
physical-quantity como um otyeto caracterizado por mago rude e unidade de rrzedida.
A de$nãção especi$ca que Q wtagnit'üde e a, unidade devem estar de$nidas para todos os
oójetos considerados corrzo physical-quantity e gue a rrzagnãÉude é do tipo double-float
e que Q unidade de Tnedida T)ertence Q um conlisnto dado.

(defrelation PHYS.ICAL-QUANT.tTY
(<=> (PHYSJ.CAL-QUANTITY ?q)

(and(defined(quantity . magnitude?q) )
(double-float(quantity .magnitude?q) )

(defined (quantity.unir ?q))
(member (quantity.uni.t ?q)

(setof meter second ki.logram
ampere mole candeia) ))))

Como a de$«-ição é feita co«n « co.«lição se-e-somente-se (<=>), eta especi$ca q«-e todo
obàeto que pode ser cctra,cterizüdo por essa, magnitude e medida de$Tte umcl qhantida,de
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Usamos ontologias comuns para descrever compram sãos onfo/épicos j191 entre um
conjunto de sistemas de tal forma que eles possam se comunicar sobre um domínio de
discursos sem necessariamente operar sobre uma teoria globalmente compartilhada. Di-
zemos que um sistema se comprorrzefe com uma ontologia se suas ações observáveis são
consistentes com as definições na oncologia. Por exemplo, todos os sistemas que se com-
prometem com a definição de quantidade física apresentada no exemplo 2.2.2 devem con-
cordar exatamente com a declaração especificada pelo código em KIF. O exemplo 2.2.3
descreve esquematicamente o papel da oncologia na especificação de um domínio para o
compartilhamento de conhecimento.

Exemplo 2.2.3 .A ./ígara 2.2 representa uma anta/og a -D de urn domínio e três sistemas,
SI., Sa e Sa, comprometidos com essa antologia. Cada sistema, apresevtta sua ontotogia
local, Os., Os. e Os,, respectivamente, e a, püüe comum detcts com D, representadas
por, OD., OD, e OD., respectiuaTrtente, descreve a visão de ca,da, sistema do domínio
especi$cado por D

Figura 2.2: Três sistemas comprometidos com uma oncologia Z)

Dessa forma, uma oncologia compartilhada define o vocabulário com o qual consultas
e asserções são trocadas entre sistemas. Compromissos oncológicos são acordos de usar
o vocabulário compartilhados de forma consistente e coerente. Os sistemas que compar-
tilham um vocabulário não necessariamente compartilham uma base de conhecimento;
cada um sabe de coisas que o outro não sabe e um sistema que se compromete com uma
oncologia não é obrigado a responder a todas as consultas que podem ser formuladas no
vocabulário compartilhado.

Arquitetura do Domínio dos Sistemas

Quando os sistemas que participam de uma arquitetura para compartilhamento de co-
nhecimento se comprometem com uma ontologia, a oncologia caracteriza o domínio no
qual os sistemas se inserem. Na sua forma mais simples, temos um único domínio e todos
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os sistemas seguem, consensualmente, às especificações dele, como representado na figura

Uma outra forma de caracterizar o domínio é fazer com que ele seja definido por
pares de sistemas: a parte comum das ontogias de um par de sistemas é suficiente para
se caracterizar a oncologia do domínio definido pelo par. Dessa forma,.não é necessário
impor que todos os demais sistemas concordem com o mesmo significado atribuído aos
termos do domínio. A parte semelhante de cada par de sistemas constitui informação
suâciente para caracterizar completamente o domínio definido pela interação deles.

Uma alternativa, intermediária a essas duas abordagens, é proposta dentro do prometo
KRAFT 1341, que descreve uma arguitetura anta/ógÍca para representar a oncologia de uma
arquitetura de compaitilhamento de conhecimento. Essa arquitetura é útil para represen-
tar bases de conhecimento que tomam parte de um domínio de interesse comum mas que
variam nas suas especializações de interesse dentro do domínio. Na figura 2.2.3 represen-
tamos uma ontologia geral, chamada (1)i, e as ontologias C)2 e O3, especializações de (.)i.
Com essa organização de ontologias podemos fazer com que os sistemas se comprometam
com a oncologia mais adequada para seu papel dentro do domínio.

2.2

Figura 2.3: Arquitetura ontológica composta pelas ontologias (1)t , O2 e 03

2.2.4 Linguagens

As linguagens de comunicação são fundamentais para o compartilhamento de conheci-
mento pois é necessário estabelecer uma forma através da qual os sistemas troquem in-
formações entre si. No compartilhamento de conhecimento, as linguagens desempenham
as seguintes funções:
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l
2

3.

4.

descrever as propriedades dos sistemasl

descrever o domínio a que se referem os sistemas;

permitir a troca de mensagens entre sistemas;
padronizar a interação entre sistemas.

As duas primeiras propriedades se referem, basicamente, à descrição da antologia do
domínio no qual os sistemas se inserem e das propriedades apresentadas pelos sistemas.
Essas características são usadas para se descrever um vocabulário comum através do qual
os sistemas são capazes de trocar mensagens. As duas últimas referem-se à capacidade
dessas linguagens como meio de estabelecimento de um protocolo de comunicações entre
os sistemas.

As linguagens de comunicação devem ser definidas externamente aos sistemas, que se
comprometem na sua adoção como linguagem de comunicação com outros sistemas. Isso
permite que um sistema seja codificado na sua linguagem mais adequada e use a linguagem
de comunicação somente quando necessitar de trocar mensagens com outros sistemas.

Devido à importância das linguagens no processo de compartilhamento de conheci-
mento, estudaremos esse assunto com mais detalhes na seção 2.4.

2.2.5 Protocolos de Comunicação

Em decorrência da necessidade de troca de mensagens entre os sistemas, surge a neces-
sidade de se padronizar a interação entre eles. Para isto torna-se necessário introduzir
protocolos de comunicação (cuja definição foi tomada de 1291):

Protocolo de Comunicação: É o conjunto de regras e convenções de con.
versação entre entidades comunicantes.

Uma forma de identificar a importância do protocolo de comunicação no processo de
compartilhamento de conhecimento é através do seguinte exemplo, no qual descrevemos
o mecanismo de "backtracking" para uma consulta feita por compartilhamento de conhe-
cimento:

Exemplo 2.2.4 S(#am Si e S2 dois sistemas que compartáZÀam conÀecãmento. Suponha
que S\ tenha acesso direto ao conhecimento de S2. Assim, no caso de S\ jazer u'rna
co'n,culta. "q?" a Sa, obter h'm,a resposta "rl.(Jlb" e considera-la insatisfatória, o lpróprio S-L
T)ode refazer Q mesmcl consbttü "q?" ao mesmo sistemcl. Mas, como ocorre usuülmen,te,
Q nona co'n,sutta prod'uzirá Q mesma resposta, obtida anteriormente. Uma forma, de se
contornar esse 'probteTna é padronizar q'üe a T)riTneira consulta. "q?" inicia um protocolo de
comunicação entre S\ e Sa. A cada Roda, solução solicitada, S\ envia a mesma mansa.geTn
'q?" Q Sa e a, cada nova consulta S.z envia o, resposta seg\ ante ou nma, meltsagem inda,cardo
que não existem mais soluções. Por sqa 'uez, S\ pode interroTnper, Q ql al,quer instante, o
baclüracking ao evtui,ar a Sz uma. meTtsagem coTíto "q."
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Estenderemos nossa apresentação de protocolos de comunicação na se.ção 2.4.1, onde
apresentamos a linguagem KQML, usada para a especificação de protocolos de comuni-
ca.cão entre sistemas.

2.2.6 Processamento Distribuído

Processamento distribuído é um tipo de computação no qual o processamento não é centra-
lizado em um único sistema, mas realizado por vários. Com relação ao compartilhamento
de conhecimento, o processamento distribuído deu origem a áreas como inteligência ar-
tificial distribuída, agentes de software e bancos de dados distribuídos. Assim como nos
sistemas distribuídos, no compartilhamento de conhecimento temos uma série de questões
relacionadas ao comportamento dos sistemas:

coordenação: Algumas abordagens pressupõem a existência de um módulo de software
que seja responsável pela coordenação da tarefa executada pelos sistemas. Uma
alternativa é considerar que, no processamento distribuído, os sistemas sejam res-
ponsáveis pela coordenação dos problemas que eles, individualmente,. resolvem. As-
sim, um sistema S pode delegar partes do problema para que sejam resolvidas por
outros sistemas e impor certas condições que os demais sistemas devem atender para
que sua solução dessas partes do problema sejam aproveitadas por S. De certa forma,
o sistema que dirige uma consulta tem o direito de coordenar o processo de obtenção
da resposta. Em geral, a opção por um determinado modelo de coordenação é em-
butida na aiquitetura do sistema para compartilhamento de conhecimento utilizado,
conforme apresentado na seção 2.3 e ilustrado nas figuras 2.6 e 2.7.

"deadlock": dependendo de como for implementada a interação entre os sistemas, existe
a possibilidade de um sistema aguardar que um outro se disponibilize pala uma
consulta, enquanto que o outro sistema esteja indisponível por estar aguardando
que o primeiro se disponibilize para resolver uma consulta sua.

problema do ciclo: Um problema criado com o processamento distribuído é a possibi-
lidade de criação de ciclos durante a resolução de problemas. lstó ocorre, na sua
forma mais simples, quando um sistema .A solicita ajuda para um sistema B e .B,
ao auxiliar ,4, pede ajuda a .A, que pede ajuda a .B, etc. Note que nem sempre essas
chamadas recorrentes são indícios de problemas: pode ocorrer casos em que em cada
ciclo .4 --> .B --> .4 as consultas tornem-se cada vez mais simples até que se chegue a
uma resposta. O problema principal é detectar previamente os casos em que existe
alto risco de se gerar um ciclo infinito.

Existem outros aspectos importantes de sistemas distribuídos que, dependendo da
abordagem assumida, podem ser relevantes para o compartilhamento de conhecimento.
Dentre eles encontramos o idéia de tempo, o sincronismo, a tolerância a falhas, o estabe-
lecimento de consenso, etc.
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2.2.7 Resolução Distribuída de Problemas

O compartilhamento de conhecimento tem muitos aspectos similares aos encontrados na
área de resolução distribuída de problemas jlll, cujo objetivo é resolver problemas através
da colaboração de um conjunto de sistemas.

O compartilhamento de conhecimento, enquanto modelo de resolução de problemas,
pode adotar, genericamente, duas estratégias no tratamento do problema a ser resolvido:

problema global aos sistemas: o problema a ser resolvido é representado em uma área
global aos sistemas que colaboram para resolvê-lo. Cada sistema se encarrega de
resolver certos aspectos do problema e, no final do processo, chega-se à solucão do
problema.

problema local a um sistema: nesse caso, temos um problema cuja solução é buscada
por um sistema específico. A incapacidade do sistema em resolvê-lo satisfatoriamen-
te faz com que ele próprio procure outros sistemas capazes de auxilia-lo na resolução
certos aspectos do problema. Não necessariamente os sistemas que compartilham
conhecimento têm acesso à descrição do problema que o sistema original está resol-
vendoe

2.2.8 Bancos de Dados Distribuídos

Embora constitua uma área um tanto distante da inteligência artificial, muitos dos pro-
blemas enfrentados na IA distribuída são também tratados na área de .Bancos de .Dados
Z) str puídos j21, 351. Nesta também ocorre o problema de se combinar informações prove-
nientes de várias bases de informação independentes entre si, descritas através de modelos
de dados distintos, com formas de consultas particulares e com dados cuja semântica é
específica para cada sistema individual.

Um Sistema de Banco de -Dados Federados (SBDF)1351 é uma colação de sistemas de
bancos de dados cooperantes mas autónomos. O software que proporciona a manipulação
controlada e coordenada dos sistemas de banco de dados componentes é chamado de
Sistema de .Adm nisÉração de Banco de J)aços Federados (SABDF). A figura 2.4 apresenta
a arquitetura desse modelo de banco de dados: o SABDF, recebe consultas feitas pelos
usuários do sistema e ele próprio se responsabiliza em acessar os bancos de dados. combinar
as informações obtidas e retornar a resposta ao usuário

Um problema central encontrado na implementação dos bancos de dados federados é
a integração de informações semanticamente heterogêneas l3), pois, assim como no com-
partilhamento de conhecimento, não existe nenhum padrão na representação dos dados e
na interpretação da sua semântica.
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SABDF

SBDz

Figura 2.4: Arquitetura do sistema de bancos de dados federados

2.2.9 Mediadores
C) conceito de mediador foi recentemente introduzido por Wíederhold 1391. Na sua apre-
sentação original, era considerado o problema do acesso rápido a uma grande variedade
de bases de dados, destacando-se os seguintes aspectos:

e o volume e a abstração dos dados disponíveis em diversos bancos de dadosl

e inconsistências existentes nas descrições dos dados disponíveis, o que torna difícil
sua integração.

Mediadores podem ser considerados como uma estrutura conceitual para realizar a
integração semântica de múltiplos sistemas de raciocínio e bases de dados, funcionando
como uma espécie de "gerente" dos sistemas disponíveis. Um usuário que busca uma
dada informação identifica qual mediador é um bom candidato a fornecê-la. Ele, então,
faz a consulta ao mediador, que se encarrega de obter a informação acessando as bases de
dados necessárias para isso. O usuário nem mesmo precisa saber quais ou quantos bancos
de dados foram consultados para responder à sua consulta e nem mesmo onde eles estão
fisicamente localizados.

Para implementar esse comportamento, Wiederhold propôs uma arquitetura de três
níveis para os mediadores, conforme esquematizado na figura 2.5. Na base da arquitetura,
encontram-se as bases de dados, cada qual com seu próprio administrador de bancos de
dados. Na camada intermediária tem-se os mediadores que, através de serviços de rede
para servidores de dados, acessam os bancos de dados necessários para gerar as infor-
mações buscadas. Nessa camada, podemos ter diversos mediadores, administrados por
especialistas de domínio, que usam os bancos de dados disponíveis da forma mais adequa-
da para seu propósito. Finalmente, na camada superior temos a camada de usuário que,
através de serviços de rede para servidores de informação, faz consultas aos mediadores,
que se encarregam de localizar, acessar e combinar as informações disponíveis nas bases
de dados.
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tl:=?.da d'
Aplicações independentes

- executadas em terminais de redes de computadores e
usuario : administradas por seus respectivos gerentes

serviços de rede para servidores de informação

Camada do Diversos mediadores
mediador administrados por especialistas de domínio

serviços de rede para servidores de dados

Camada da Diversas bases de dados
base de dados com seus próprios administradores

Figura 2.5: Arquitetura de três níveis dos mediadores

No compartilhamento de conhecimento, os mediadores são utilizados em sistemas como
GERMES, apresentado na seção 2.5.3, e KRAFT, apresentado na seção 2.5.4. Além
disso, os bancos de dados federados usam os facilitadores, que são de uma adaptação de
mediadores.

2.2.10 Capacitações
apac façãesi são descrições, em uma linguagem formal e previamente definida, das ca-

pacidades e habilidades de sistemas. Através delas, é possível averiguar se um sistema
é capaz de responder a uma determinada consulta. 1321 apresenta uma arquitetura para
compartilhamento de conhecimento baseada nas capacitações.

Nessa arquitetura, se um sistema for capaz de responder a uma consulta, basta es-
peci6car esta propriedade nas suas capacitações. Assim, o mapeamento entre termos
semanticamente equivalentes é feito entre fórmulas que o cliente não é capaz de provar e
fórmulas presentes nas listas de capacitações dos demais sistemas da arquitetura.

Numa arquitetura com capacitações, geralmente é utilizado um sistema intermediário
que se responsabiliza em receber a consulta do cliente e, baseado nas capacitações dos
demais sistemas, determinar um candidato para respondê-la. Dessa forma, quando um
sistema Si faz uma consulta q, o intermediário definirá, baseado nas listas de capacitações
a que tem acesso, um servidor adequado para resolver q. Definindo um servidor S2, basta
encaminha q para ele. Após obter a resposta de S2, o intermediário se encarrega de enviá-
la para Si. Isso não completa a consulta de q feita por $i ao intermediário, pois ele ainda
deverá receber uma mensagem de Si contendo

e um aviso de cot)clusão da consulta ql ou
e um aviso para que o broker obtenha uma nova resposta para q

Note que, segundo esse modelo, não existe nenhuma ligação direta entre sistemas
l Tradução do termo 'capabilities', do inglês.
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2.2.11 Programação por Agentes
Não existe consenso na caracterização do significado de agentes. Miêhael Genesereth
define agentes de software como "componentes de software que se comunicam com seus
parceiros através da troca de mensagens em uma linguagem de comunicação de agentes
expressiva" j171. No mesmo artigo, o autor completa: "0 critério para classificar algo
como um agente é comportamental. Uma entidade é um agente de software se e somente
se ela se comunica corretamente em uma linguagem de comunicação de agentes como
ACL"

Na seção 2.4 tratamos das linguagens utilizadas para a comunicação de agentes. Em
particular, na seção 2.4.1, apresentamos a linguagem KQML, uma linguagem e protocolo
de comunicações voltada para troca de mensagens dentro de uma comunidade de agentes.

Caracterização de Agentes de Wooldridge e Jennings

Na sua caracterização fraca de agentes, Wooldridge e Jennings 1401 apontam que a forma
mais geral na qual o termo agente é usado é para denotar um sistema computacional
baseado em hardware ou software que goza das seguintes propriedades:

autonomia: agentes operam sem a intervenção direta de humanos ou outros, e tem algum
tipo de controle sobre suas ações e estado internos

habilidade social: agentes interagem com outros agentes (e possivelmente com huma-
nos) através de alguma espécie de linguagem de comunicação de agentes, que são
apresentadas na seção 2.4;

reatividade: agentes percebem seu ambiente e respondem de modo oportuno a mudanças
que ocorrem nele;

pró-atividade: agentes não atuam simplesmente em resposta ao seu ambiente, ele são
capazes de exibir um comportamento dirigido a objetivos com a "tomada de inicia-
tiva"l

No mesmo texto, é constatado que, segundo essa mesma caracterização, até mesmo um
processo do sistema Unix pode ser considerado um agente. Outras características são
usadas para atribuir um significado mais preciso para o termo. Em geral, são empregadas
noções mentais como conAecÍmerzfo, crença, {nterzção e obrigação. Além desses, atributos
como moó{/idade, ueracãdade, benet;o/êncáa, racáonaZádade são geralmente discutidos no
contexto de agentes.

Classificação de agentes de Nwana
Nwana l30j apresenta uma classificação de agentes que considera o papel desempenhado
pelo agente para classifica-lo dentre os seguintes tipos:

colaborativo: agentes colaborativos enfatizam a autonomia e cooperação com outros
agentes pala executar tarefas para seus proprietários em ambientes multi-agentes
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abertos e com restrições de tempo. Para a coordenação de suas atividades, os
agentes devem negociar entre si até definirem consenso mutuamente aceitável.

interface: agentes de interface enfatizam a autonomia e aprendizagem para executar
tarefas para seus proprietários. O agente observa e monitora as ações tomadas pelo
usuário na interface com o agente, aprende atalhos e sugere formas mais adequadas
para se realizar certas tarefas. Para a aprendizagem, tipicamente, os agentes de
interface aprendem a assistir seus usuários nas seguintes formas:

8 pela observação e imitação do usuário;
e pelo recebimento de opiniões positivas ou negativas dos usuários;
e pelo recebimento de instruções explícitas do usuário;
e pela consulta a outros agentes para conselhos.

móvel: agentes móveis são processos (de software) capazes de migrar de uma máquina
para outra em uma rede de computadores, interagindo com hospedeiros estrangeiros,
reunindo informação em nome de seus proprietários, e então retornar para seu local
de origem tendo executado suas obrigações.

informação/internet: agentes de informação executam o papel de administrar, mani-
pular ou confrontar informação de diversas fontes distribuídas

reativo: agentes reativos representam uma categoria especial de agentes que não pos-
suem modelos internos e simbólicos de seus ambientesl eles respondem de maneira
estímulo-resposta ao estado presente do ambiente no qual eles estão embutidosl

híbrido: agentes híbridos são aqueles cuja constituição envolve a combinação de dois ou
mais modelos de agentes dentre os cinco exibidos acima

2.3 Arquitetura
Normalmente, descrevemos a arquitetura de um sistema, na sua forma mais simplificada,
através de um grato no qual os nós representam subsistemas e arcos ligando subsistemas
indicam que os subsistemas representados pelos nós têm a capacidade de se comunicarem.
Eventualmente, usa-se um grato.dirigido quando supomos que os arcos representam canais
de comunicação unidirecionais. A comunicação entre sistemas é feita através da troca
de mensagens, obedecendo-se a um protocolo de comunicação adorado pelos sistemas
presentes na arquitetura. A topologia do grato descreve a forma com que os sistemas
interagem entre si para obter a solução de um problema. Consideramos dois tipos básicos
de arquitetura no compartilhamento de conhecimento.

A primeira delas, ilustrada na figura 2.6, apresenta um módulo M, responsável pela in-
tegração dos sistemas Si, S2 e S3 na arquitetura. Nesse modelo, em geral, o usuário acesso
diretamente .A4, que se responsabiliza pela solução do problema proposto com a ativação
dos sistemas necessários para a obtenção da resposta. Além disso, não existe contado
direto entre os sistemas, sendo sempre necessária a utilização de ]W como intermediário.
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Figura 2.6: Arquitetura de três níveis dos mediadores

A outra arquitetura não utiliza nenhum intermediário: os sistemas têm acesso direto
ao conhecimento do outro. Nesse caso, cada sistema disponibiliza seu conhecimento para
os outros. Como não existe intermediário, o mapeamento entre informações dos sistemas é
feito através da análise de cada par de sistemas considerando a semântica do conhecimento
representado por eles. Na figura 2.7 apresentamos um exemplo com. quatro sistemas, St ,
S2, S3 e S4, de tal forma que

e Si tem acesso ao conhecimento de Ss;

e S2 tem acesso ao conhecimento de S41

e S3 tem acesso ao conhecimento de S2 e S4; e

e S4 tem acesso ao conhecimento de S2 e S3

Figura 2.7: Arquitetura de três níveis dos mediadores

No entanto, é ambicioso demais propor uma arquitetura geral capaz de resolver todos
os tipos de problemas. Em geral, cada arquitetura aproveita, da forma mais adequada
possível, as características de uma família de problemas apresentando recursos para sua
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solução satisfatória. Dentre essas arquitetura específicas, temos, por exemplo, a arquite-
tura do tipo "b]ackboard" j121, na qual uma área de dados global aos sistemas é acessada
e alterada pelo conjunto de sistemas até que se atinja a solução do problema.

Um outro critério de se avaliar uma arquitetura para compattilhamento de conhe-
cimento é constatar se os sistemas disponíveis são dependentes da arquitetura ou não e
como falhas em sistemas ou componentes da arquitetura influenciam no desempenho local
dos sistemas.

Uma outra forma de se organizar os sistemas dentro de uma arquitetura é implemen-
tada com a organização do domínio dos sistemas em subdomínios de tal forma que cada
sistema, no lugar de se comprometer com uma oncologia comum a todos os demais siste-
mas, compromete-se somente com a oncologia do subdomínio ao qual pertence. Esse tipo
de organização é proposta na arquáfetura onfo/ógáca do sistema KRAFT, apresentada na
qprãn 9 5 d

2.4 Linguagens

A importância do estudo de linguagens em compartilhamento de conhecimento vem da
necessidade de se estabelecer comunicação entre os sistemas. São bastante estudadas e
usadas na área de agentes de software, que influenciou profundamente no seu desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento. As linguagens de comunicação de sistemas apresentam alguns
dos seguintes tipos de componentes básicosj20j:

nível de performativa: serviços entre agentes, especificados por intermédio de proto-
colos através dos quais os agentes podem estabelecer alguma forma de troca de
informações';

nível de serviço: descrição das capacitações dos sistemas;

nível de conteúdo: semântica do domínio comum dos sistemas, feito, em geral, com a
especificação da oncologia desse domínios

nível de recursos de controle: detalhes específicos do agente ou do sistema no qual
ele está hospedado.

As duas linguagens mais importantes que surgiram para o compartilhamento de co.
nhecimento são a KIF e a KQML, que serão abordadas separadamente a seguir.

2.4.1 KQML
KQML ("Knowledge Query and Manipulation Language" - Linguagem para Consulta e
Manipulação de Conhecimento) j151 é uma linguagem e protocolo para troca de informação
e conhecimento, desenvolvida dentro do "Knowledge Sharing EKort" , patrocinado pelo

ZNa falta de uma boa tradução para o termo inglês 'performative', adoramos performativa.
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DARPA, em 1993. Ela é usada como uma linguagem para um sistema interagir com
outros sistemas para permitir o compartilhamento de conhecimento.

Trata-se de uma linguagem com notação prefixo e estrutura similar à da linguagem
LISP através da qual podemos enviar mensagens, codificadas em linguagens arbitrárias,
como LISP, Prolog, KIF, texto ASCll, etc., para outros sistemas. Do ponto de vista
prático, KQWIL funciona como um "envelope" através do qual são trocadas mensagens
entre sistemas. Além disso, KQML fornece meios para se estabelecer protocolos de comu-
nicação entre sistemas. Conceitualmente, a linguagem é dividida em três níveis:

nível de comunicação : identificação do remetente, destinatário e da mensagem;

nível de mensagem : propósito da mensagem e oncologia assumida;

nível de conteúdo : mensagem codificada na linguagem do remetente.

A linguagem é baseada em um conjunto de performativas, que define as operações
permitidas que os sistemas podem solicitar aos outros. A tabela 2.1 apresenta os tipos de
performativas disponíveis na linguagem KQML.

consulta básica:
evaluate, ask-if, ask-in, ask-one, ask-all

consulta de multa-resposta:
stream-in, stream-all

resposta:
reply, sorry

informacional genérica:
tela, achieve, cancel, untell, unachieve

gerador:
standby, ready, next, rest, discard, generator

definição de capacitação:
advertise, subscribe, monitor, import, export

rede:
register, unregister, forward, broadcast, route

Tabela 2.1: Tipos de performativas da linguagem KQML

Além disso, KQML também apresenta uma arquitetuia básica para o compartilhamen-
to de conhecimento através de uma classe especial de agentes chamados de /acáZitadores
de comunicação que coordenam a interação de outros sistemas.

2.4.2 KIF

O KIF ("Knowledge Interchange Formal" - Formato de Intercâmbio de Conhecimento)
é uma linguagem formal para especificar a troca de conhecimento entre sistemas. As
seguintes características gerais são fundamentais na linguagem KIF:
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l a linguagem tem uma semântica declarativa (o significado das expressões represen
todas pode ser compreendido sem a necessidade de traduções);

2 a linguagem é logicamente compreensível (baseada no cálculo de predicados de pri
medra ordem);

3 a linguagem oferece recursos para a representação de conhecimento sobre a repre
sensação de conhecimento.

4. ela apresenta recursos para a representação de raciocínio não monotânicol e

5. ela apresenta recursos para a definição de objetos, funções e relações

A característica de número 3 é que permite que seja descrita a forma na qual o conhe-
cimento está codificado nos diversos sistemas baseados em conhecimento. Tipicamente,
quando um sistema lê uma base de conhecimento em KIF, ele converte os dados para a
sua representação interna. Por outro lado, quando o sistema necessita se comunicar com
outro sistema, ele converte sua representação interna para KIF e envia uma mensagem
solicitando o compartilhamento do conhecimento do outro sistema. A grande vantagem
de KIF é proporcionar uma linguagem, de fácil compreensão para o usuário padrão, que
facilita o desenvolvimento independente de programas que manipulam conhecimento. O
exemplo 2.2.2 apresenta uma especificação codificada em KIF

2.5 Experiências em (]ompartilhamento de Conheci.
mento

Dentre as experiências sendo desenvolvidas na área de compartilhamento de conhecimento,
encontramos três linhas principais de pesquisa:

produtos: plataformas especificamente desenvolvidas para a implementação de sistemas
para compartilhamento de conhecimentos

fundamentos: desenvolvimento de tecnologias auxiliares para o compartilhamento de
conhecimento, como linguagens, protocolos, arquiteturas, etcl

aspectos formais: pesquisa de aspectos formais relacionados com o compartilhamento
de conhecimento.

Por tratar-se de uma área em pleno desenvolvimento atualmente, as referências bi-
bliográficas principais referentes a esses projetos de compartilhamento de conhecimento
correspondem às documentações disponíveis dos próprios projetos que, em geral, estão
disponíveis na internet l37, 18, 28, 161.
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Apesar das experiências em áreas como como robótica, planeamento, arquitetura
blackboard, etc., enfatizamos nossa análise nos projetos gerais que b.uséam o desenvol-
vimento de tecnologias que auxiliem na criação de sistemas que amparem o compartilha-
mento de conhecimento entre sistemas baseados em conhecimento independentes.

2.5.1 KSE

O KSE ("Knowledge Sharing E8ort" - Força Tarefa de Compartilhamento de Conheci-
mento)1281 é um consórcio patrocinado pelo DARPA ("Defense Advanced Research Pro-
jects Agency" - Agência de Projetos de Pesquisas Avançadas do Governo Noite-Americano)
com a finalidade de desenvolver padrões, metodologia e software que facilitem o compar-
tilhamento e reuso de bases de conhecimento e sistemas baseados em conhecimento. Seu
objetivo é definir, desenvolver e testar infraestrutura e tecnologia de suporte que permi-
tam aos participantes construir sistemas maiores e mais abrangentes do que aqueles que
seriam obtidos trabalhando sozinhos. Dentre os resultados já obtidos, destacam-se:

8 linguagem KQML (apresentada na seção 2.4.1),

e linguagem KIF (apresentada na seção 2.4.2),

B tecnologias para auxiliar na construção de ontologias compartilhadas, e

e tecnologias para a definição de protocolos compartilhados

2.5.2 PIPA

A idéia do projeto FIPA ("Foundation for Intelligent Physical Agents" - Fundação pala
Agentes Físicos Inteligentes) j161 nasceu em 1995. Trata-se de uma. organização sem fins
lucrativos cuja finalidade é produzir padrões para a interoperação de agentes de software
heterogêneos. Sua criação foi motivada por uma série de constatações:

1. as tecnologias de agentes fornecem um novo paradigma para resolver problemas;

2. algumas tecnologias de agentes já haviam alcançado um estágio de maturação con
siderável;

3. pala serem úteis, as tecnologias de agentes necessitam de padronização;

4. a padronização de tecnologias genéricas já tinha se mostrado possível

De janeiro a março de 1996, um conjunto de documentos ("Rationale" e "Scope") foram
distribuídos a um grupo seleto de indivíduos que contribuíram no refinamento das idéias
básicas. A partir de então foi estabelecida a organização internacional FIPA que, dentre
outros resultados, produziu a linguagem FIPA ACL.
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2.5.3 HERMES

No GERMES ("Heteiogeneous Reasoning and Mediador System" - Sistema de Raciocínio
e Mediação Heterogêneo)1371, um sistema para integrar bases de dados e paradigmas
de raciocínio heterogêneos, um favor fundamental na sua arquitetura é a presença de
mediadores. Com o HERMES, a cada sistema incluído, o mediador deve ser alterado
para acusar a presença do novo sistema participante, bem como suas características e
semântica individuais. Na construção e manutenção de um mediador, temos dois aspectos
importantes:

Integração de domínio : é a tarefa de adicionar uma nova base de dados ou sistema
de raciocínio a um sistema integrado de tal forma que os recursos oferecidos pelo
novo item passe a ser disponível aos demais elementos do sistema.

Integração de semântica : é o processo de especificação de métodos para resolver con.
feitos, agregar informações e definir novos operadores compostos com base nos ope
radores pré-existentes nos sistemas individuais.

No HERMES, a semântica definida pelo mediador é comum a todos os sistemas que
participam do sistema integrado.

O sistema HERMES é baseado na teoria de bases de conAecãmenZo ÀzüMdas de Lu.
Nerode e Subrahmanian. Nesta estrutura conceptual, fontes de informações externas são
abstraídas como domínios que executam certas funções com tipos de entrada e caída
pré-definidos. Esses domínios são acessados em mediadores usando-se uma linguagem
declarativa baseada em lógica. Essa linguagem é baseada na Zógáca anotada de Kifer
e Subrahmanian e proporciona um ambiente de programação poderoso e extensível. O
sistema ainda proporciona um ambiente uniforme para facilitar a adição de fontes externas
aos mediadores existentes.

2.5.4 KRAFT
O projeto KRAFT ("Knowledge Reuse and Fusion/Transformation" - Reuso e Fusão/
Transformação de Conhecimento)j181 busca desenvolver uma combinação de tecnologias
de bancos de dados e inteligência artificial para permitir que cientistas e engenheiros
encontrem e explorem conhecimentos disponíveis na Internet.

Na sua forma mais simples, uma rede de bases de conhecimento que colaboram no
KRAFT pode ser vista como um domínio onde todas as bases de conhecimento concorda-
ram no compromisso de seguir uma única oncologia compartilhada por todas as bases de
conhecimento. Está é a oncologia do domínio. No KRAFT, toda comunicação entre suas
bases de conhecimento é codificada em uma sintaxe uniforme. Para isso. um Formato
Comum de Intercâmbio ("Common Inteichange Formar") foi definido como /{ngua .banca
das redes implementadas no KRAFT. Desta forma, cada sistema participante pode ser
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escrito com sua linguagem original, mas toda comunicação com os demais sistemas deve
ser feita através do Formato Comum de Intercâmbio.

Uma outra forma de implementar o compartilhamento de conhecimento no KRAFT é
-implementar relacionamentos entre pares de sistemas. Desta forma, não é necessário que
os dois sistemas atendam à semântica de todo um domínios neste caso, basta que os dois
:sistemas concordem numa oncologia comum a ambos.

Temos, assim, dois casos extremos: no primeiro, um único domínio com todas as ba-
ses de conhecimento concordando com uma única ontologial no segundo, cada par de
bases de conhecimento enter-relacionadas definem uma oncologia. Uma alternativa in-
termediária também oferecida pelo KRAFT é a possibilidade de hierarquizar o domínio
em subdomínios de tal forma que, em vez dos sistemas participantes serem obrigados a
concordarem com a ontologia de todo o domínio, eles necessitem apenas concordar com
a, oncologia do subdomínio no qual o sistema é embutido. Esta idéia leva à noção de
hãerarguáa ontológica, similar ao conceito de herança na programação orientada a objetos:
descendo os níveis da hierarquia, conceitos tornam-se mais detalhados e mais especializa-
dos

2.5.5 DE(]aFf-KB
O projeto DECaFFKB ("Distributed Environment for Cooperation among F'ormalisms
for Knowledge Bases" - Ambiente Distribuído para a Cooperação entre Form41ismos para
Bases de Conhecimento) l91 realizado conjuntamente por pesquisadores da Universidade
de São Paulo, Universidade Estadual do Ceará e Universidade de Edinburgo, na Escória,
desde 1996, tem como objetivos principais:

e reconstrução formal das teorias de representação de conhecimento, considerando
uma caracterização uniforme dos padrões de entrada e saída para diferentes teoriasl

8 formulação de uma teoria geral de passagem de mensagens e cooperação entre re-
presentações de conhecimento baseada nesses padrõesl

e implementação dessa teoria geral como um ambiente de desenvolvimento de sistemas
que permita com que sistemas diferentes cooperem durante a resolução de problemas.

A pesquisa do grupo, até agora, concentrou-se no estudo dos aspectos formais relacio-
nados com o compartilhamento de conhecimento entre sistemas heterogêneos, dedicando
uma atenção especial para as questões relacionadas com. a preservação da consistência
formal dos sistemas que compartilham conhecimento.

2.5.6 Lume

O sistema de coordenação Lume ("Logic Tuple ventres" - Centros de Tuplas Lógicas)
l26, 101 é utilizado para o desenvolvimento de aplicações multiagentes na rede mundial
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de computadores. Tuplas são coleções ordenadas de itens de informações possivelmente
heterogêneos. O Lume, baseado na integração de recursos das linguagens Java e Prolog,
implementa um modelo de coordenação baseado na noção de centro de duplas lógicas,
caracterizada por uma linguagem de comunicação de agentes baseada na lógica de primeira
ordem onde os agentes interagem através da troca de tuplas.

Aplicações envolvendo multiagentes pela internet necessitam de modelos de coorde-
nação, linguagens e padrões poderosos e efetivos. Isso exige uma tecnologia de coor-
denação efetiva, não somente implementando um modelo de coordenação, mas também
amparando suas metáforas do nível de desenvolvimento do sistema, permitindo que os
desenvolvedores trabalhem no nível de abstração mais apropriado.

2.6 Considerações Finais

O compartilhamento de conhecimento tem despertado a atenção da comunidade científica
nesses últimos anos devido, principalmente, à disponibilidade de serviços eficientes de
redes de computadores, tendo como caso particular a internet. Além disso, a divulgação
de tecnologias com os mediadores e de linguagens como KQML tem motivado o estudo e
a implementação de sistemas para compartilhamento de conhecimento. No entanto, em
geral tem-se buscado a caracterização do problema do ponto de vista da arquitetura, como
um conjunto de sistemas que cooperam para resolver um problema.

O estudo das características individuais dos sistemas presentes numa arquitetura, em
geral, se limita à especificação de ontologias com as quais os sistemas adotam um consenso
a respeito do significado de termos comuns a eles. Infelizmente, nem sempre as ontologias
são suficientes. Para se garantir o funcionamento formalmente consistente dos sistemas
é de fundamental importância garantir que todos os resultados por ele admitidos não
coloquem em conflito os fundamentos básicos de sua especificação formal.



Capítulo 3

Um Modelo de Compartilhamento
de Conhecimento

Depois da visão panorâmica dos aspectos gerais relacionados com o problema de comparti-
Ihamento de conhecimento, apresentada no capítulo anterior, neste descreveremos a nossa
abordagem para a resolução do problema. Para isso, definiremos uma arquitetura genérica
na qual serão incluídos os componentes básicos pala estabelecer o compartilhamento de
conhecimento entre sistemas. Através da análise dessa arquitetura, destacaremos a im-
portância do estudo dos aspectos formais relacionados com o problema. Esses aspectos
formais, fundamentalmente, constituem o núcleo desta pesquisa.

Antes de introduzir a arquitetura, apresentaremos uma visão inicial da nossa aborda-
gem do problema e a exploraremos através de um exemplo simples e ilustrativo. Para
completar, uma vez identificado o nosso objeto de estudo, apresentaremos nosso plano
para este trabalho, que será concretizado nos capítulos posteriores.

3.1 Introdução
Em geral, quando se fala em compartilhamento de conhecimento, pressupõe-se uma ar-
quitetura através da qual são disponibilizados sistemas baseados em conhecimento para
serem consultados por outros sistemas e que permita que esses mesmos sistemas tenham
acesso ao conhecimento oferecido pelos demais. Na literatura, percebe-se um grande des-
taque no estudo do comportamento de agentes dentro de uma arquitetura, com ênfase em
suas intenções, negociações, comportamento, etc. Esse estudo motivou o desenvolvimento
de linguagens com recursos especiais para o estabelecimento de protocolos de comunicação
entre os agentes.

Sem desmerecer os méritos dessa visão geral de agentes, focalizada no comportamento
dos sistemas dentro de uma arquitetura, acreditamos ser de fundamental importância o
estudo da influência do uso de informações externas por um sistema. Para realizar es-
se estudo, a arquitetura e linguagens de comunicação tornam-se irrelevantes, cedendo o

33
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foco ao estudo das caractrísticas formais dos sistemas que trocam informações. Dessa
forma, evidenciamos um aspecto do problema de compartilhamento de conhecimento. a
consistência formal dos sistemas, que é deixado no segundo plano, mas que se torna funda-
mental quando se quer garantir a validade dos resultados obtidos através da combinação
de uma série de resultados .parciais provenientes de sistemas distintos e, eventualmente.
formalmente heterogêneos.

Na seção 3.3 projetamos uma arquitetura geral para o compartilhamento de conheci-
mento e dentro dela identificaremos o objetivo central da nossa pesquisa. A forma final
dessa arquitetura é descrita na seção 3.4. Não exploraremos com detalhes supérfluos
(para a nossa apresentação) as características dessa arquitetura. A escolha a respeito
da inclusão ou não de algum detalhe na arquitetura será feita exclusivamente com base
na sua relevância para os objetivos específicos desta pesquisa. O núcleo deste trabalho
refere-se à interação dos sistemas presentes na arquitetura, independentemente de deta-
lhes particulares encontrados nela. A função da arquitetura aqui limita-se a destacar o
contexto geral no qual nosso trabalho se insere.

O exemplo 3.1.1 ilustra a nossa abordagem do problema de compartilhamento de
conhecimento, apresentada detalhadamente no decorrer deste capítulo. Por simplicidade,
usaremos sistemas escritos em Prolog que, à primeira vista, não parece adequado devido
à proposta do estudo de caso desta tese. No entanto, sua utilização neste ponto torna-se
indicada para apresentar a nossa abordagem sem sobrecarrega-la com detalhes técnicos
dos formalismos, que serão introduzidos posteriormente.

Exemplo 3.1.1 C'onsÍdere o seguinte sistema, chamado Si, escrito em Pro/og
p(X) :- q(X) , r(X) , \+t (X)

r(b)
t(b)
q(a)
q(b)

Em Si, pata se provar que p(X) é uerdadeãro deve-se provar gue q(X) e r(X) são uerda-
leiros e que, ao mesmo tem,l)o, Ttão seja possível pro'uar q' e t(x) é verdadeiro. Detalhes
adicionais sobre Q programação em lógica podevrt ser bons'ültados em 4.2.2. Note que -p(IX)
'tão .É)ode ser pro'Dado por S\, 'pois 'n,ão existe indo'rmação su$cie'nte para. provar T(X] e

c,(IX). No eTttanto, se estiver dis'poneuel o seg'üi'nte sisteTna, chaTrtado Sa, para consultas
feitas por S\

m(X) :- n(X) , ! , k(X)
m(X) : - l (X)

n(d)
n(e)
l(e)
k(e)
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. «.-d. « án/o,«.«ção d. q«. jr(a)ls: = ll(e)ls:, it(a)is. = jn(e)l.,, jr(b)ls: = ll(d)l.,,
It(b)ls: = jm(d)is,, torna-se possúe/ provar p(a), como representado na ./ígwra 3.], que
aprece'nta ü árvore de prova. para, Q co'n,s'utta, p(.a) feita pelo sistema, S\.: Como S\ não
co'nsegue Trotar l(.a) , el.e dirá,ge a, cona'alta l(.a) ao sistema S.z, que, 'usando o fato de que
jr(a)ls: = ll(e)is,, p«« l(e), c'd« á".re d' p« "tá ezáóÍd« no «tánguZo no ce,'t«
na pane inferior da $gurü. Dü mesma, forma, como SI. não conseg'ue provar t(.a), ele
d{,àg' " c-s«/f« t(a) 'o distem« S,, que, «s-do . /ato de gue it(a)is. = lm(e)is,, ,e/u*'
m(.e) , chia árvore de prova. está exibida, vto retângulo à direitct lla, parte inferior da $gura,.
Usando Q T)ro'ua de t(.a) obtida, através do comi)artithamento do conhecimento de S2, S\
dorna-se capaz de provar a ua/ dado de p(a)

p(a)

q(') , JÉe)- \-n (')

q(a) :q'(,)
t(a)

falha

m(e) S2S2

l(e) 'qü
falha

Figura 3.1: Prova de p(a) por Si com compartilhamento de conhecimento de S2

Através da, anal.ise dos riste'rnüs S\ e Sz é possível q'üestionur a valida,de dü demoTts-
tração de m(.e) feita T)or Sz, uma uez que, para. obtê-la, foi utilizado, 'no processo dedutivo,
o comando "l" ("cut")" e, considerando-se qu,e S\ é baseado. em Prolog "puro", SI. pode
rejeitar uma demonstração q'ue use tal rec'urso. Ou seja, 'r\o compartithameTtto, aléTn do
resultado anal produzido T)üra, uma, consulta., existem outros as'pactos que podem ser tra-
po'rtüntes e que dependem do rigor forvrLat q'ue se queira dar à ãnteração e'rttre os sistevnas.

Conforme mostrado no exemplo, estamos supondo que toda informação externa que o
cliente recebe deve obedecer aos mesmos cuidados previstos pelo mecanismo de inferência
do seu próprio formalismo. Cabe ao cliente, se necessário, estipular relaxamentos e/ou

iA função do "cut" é limitar o backtracking efetuado pelo interpretados do programa em Prolog ao se
buscar a solução de uma consulta. Devido às suas características extra-lógicas, seu emprego é contestado
por aqueles que consideram um programa em Prolog como um objeto matemático baseado exclusivamente
n& lógica matemática.
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imposições adicionais a serem obedecidas pelas informações compartilhadas de outros sis-
temas. Uma informação recebida não é considerada simplesmente como "uma informação
adicional que alguém calculouT , mas uma informação formalmente deduzida cuja prova
deverá ser aceita pelo sistema cliente.

Assim, no caso de dois sistemas escritos em Prolog, a incapacidade na obtenção de uma
solução corresponde à impossibilidade de construir uma árvore que prove uma consulta.
Para solicitar o compartilhamento de conhecimento, o cliente identifica algum nó rz da
árvore que não consegue provar e solicita que um outro sistema forneça uma prova do
subproblema representado por n. Isso corresponde a completar a árvore de prova do
cliente com uma demonstração fornecida pelo servidor para o nó n. É exatamente essa
característica que está exibida na árvore de prova da figura 3.1.

3.2 O Modelo Utilizado

Nesta seção especificamos informalmente o modelo de compartilhamento de conhecimen-
to adorado neste trabalho. Para isto, definimos que tipo de resultado queremos obter
com o compartilhamento de conhecimento entre sistemas. Essa especificação será usada
na próxima seção, onde projetamos uma arquitetura computacional que a implemente e
através da qual conduziremos a pesquisa deste trabalho.

Buscamos um método de solução de problemas no qual os problemas são resolvidos, ini-
cialmente, por sistemas baseados em conhecimento e que esses sistemas tenham a opção de
solicitar ajuda quando encontrarem alguma diâculdade durante a solução dos problemas;
essa convenção caracteriza o funcionamento do modelo como uma estrutura conceitual
para a interação entre um sistema cliente e um servidor.

Inicialmente, vamos descrever o que esperamos do modelo. No modelo de comparti-
Ihamento de conhecimento que propomos assumimos que:

e todo o conhecimento disponível está distribuído entre os sistemas baseados em co.
nhecimento que compõem o modelo;

e nenhum sistema incluso no modelo apresenta, a priori, qualquer tipo de preferência
sobre os demaisl

e o modelo é centralizado nos sistemas: se o modelo for usado para resolver algum
problema é porque algum dos sistemas que o compõem está resolvendo o problema
e necessita de ajuda;

e o sistema que resolve um problema e solicita ajuda pode, se necessário, especificar
critérios a serem atendidos pelos sistemas candidatos a fornecer a ajuda; se a ajuda
for, eventualmente, aceita, o sistema não é obrigado a aceitar o resultado forne-
cidol

e nenhum sistema disponível no modelo depende dos demais; ou seja, ele é indepen.
dente do modelo;



3.2. O MODELO UTILIZADO 37

Devido à nossa ênfase no sistema, buscamos um modelo que não altera suas proprieda-
des fundamentais e que a sua inclusão no modelo apenas obrigue-o a adorar uma camada
de interface para comunicação com os demais componentes do modelo. Por isso; queremos
uma forma de adaptar os sistemas para acoplá-los ao modelo que se limite a:

1. criar uma camada de interface adequada para o sistema;
2. alterar minimamente o sistema para que ele acesse sua camada de interface para

resolver partes de problemas que não for capaz de resolver isoladamente
Da forma como o especificamos, o modelo caracteriza a interação entre sistemas cliente

e servidor. A correspondência entre um sistema cliente e um servidor é feita a partir da
necessidade de o cliente obter um resultado r que não dispõe. Essa necessidade faz com
que o cliente procure um servidor tal que

1. exista relacionamento entre seus termos semanticamente equivalentes e que seja
possível formular r através desses termosl

2. o servidor atenda às pré-condições impostas pelo clientes
3. o resultado oferecido pelo servidor seja aceito pelo cliente (baseado em critérios

estabelecidos pelo próprio cliente).
Basicamente, esses quesitos constituem os pontos centrais da nossa abordagem, que

analisaremos com mais detalhes a seguir.

3.2.1 Relacionamento entre Termos Equivalentes
Dois termos das linguagens de dois sistemas são semarztícamente eguãua/entes se eles
referem-se ao mesmo conceito que está modelado nos sistemas. A correspondência entre
termos equivalentes é realizada manualmente por pessoas que conheçam bem os sistemas
e que concordem com uma interpretação comum dada aos termos. Como exemplo da
importância da correspondência entre termos semanticamente equivalentes, considere o
caso do termo "árvore" , apresentado em 2.2.2.

O relacionamento é de fundamental importância no compartilhamento de conhecimen-
to porque é através dele que será definida uma linguagem através da qual os dois sistemas
trocarão mensagens entre si. Normalmente, o relacionamento entre termos semanticamen-
te semelhantes é feito com o auxílio de uma oncologia, que descreve o domínio sobre o qual
os sistemas trocam mensagens. Na nossa abordagem, limitamo-nos a indicar quais termos
são equivalentes diretamente, sem fazer uso de ontologias ou linguagens intermediárias.

3.2.2 Pré-condições
Pré-condições são imposições definidas pelo cliente que o servidor deve atender para que
sda aceito como um candidato a resolver uma consulta. Uma pré-condição básica é que
o servidor deve ser capaz de calcular o resultado buscado.

Adicionalmente, o cliente pode estipular outras condições que os candidatos a provar
um resultado devem obedecer. Por exemplo, pode-se estipular condições sobre o valor-
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verdade que deve ser .obtido para uma consultam esse caso é importante nos casos em que
temos mais valores-verdade e não somente verdadeiro e falso.

3.2.3 Validade dos Resultados Calculados
Conforme apresentado no exemplo 3.1.1, no processo de compartilhamento de conheci-
mento, o cliente não é obrigado a aceitar um resultado fornecido pelo servidor. Ele pode
efetivamente recusar um resultado oferecido baseado em critérios obtidos a partir das
características formais dos sistemas cliente e servidor.

Os motivos para uma eventual recusa de um resultado permite-nos estabelecer os
seguintes tipos de critérios para aceitação:

estrutural: Cliente não aceita a forma como o resultado foi obtido pelo servidor.

No exemplo 3.1.1, o servidor usa o comando "cut" na prova de m(e) , o que permite
que o cliente não aceite o resultado fornecido se só admitir demonstrações em Prolog

Daí torna-se necessário não somente o resultado final obtido para a consulta, mas
também uma descrição de como ele foi obtido. Em sistemas lógicos baseados na
linguagem Prolog, por exemplo, uma informação adicional ao resultado obtido pode
ser a árvore de prova construída para o resultado.

puro"r

consistência parcial: Para chegar a um resultado p, o servidor usa a validade de uma
fórmula @ que o cliente assume que é falsa.

Para o cliente analisar um resultado segundo esse critério, basta analisar a prova do
resultado e verificar se durante a prova foi assumido algum resultado considerado
inválido.

consistência total: O servidor prova a validade de uma fórmula p usando somente in-
ferências e fórmulas aceitas pelo cliente mas, adicionalmente, o servidor está assu-
mindo a validade de uma fórmula @ enquanto que o cliente está assumindo que @ é
falsoa

A verificação desse caso é muito mais complicada que a verificação da consistência
parcial, pois torna-se necessário provar cada fórmula cujo valor-verdade precisar ser
considerado, o que é computacionalmente inviável.

insuficiência: O valor-verdade fornecido pelo servidor para o resultado é considerado
insatisfatório pelo cliente.

No exemplo 3.1.1 não ocorre este caso, pois só existem as opções de as fórmulas
serem verdadeiras ou falsas. No entanto, esse critério torna-se importante quan-
do consideramos formalismos que trabalham com um conjunto mais abrangente de
valores-verdade. Nesse caso, o cliente pode considerar o valor-verdade obtido para
uma consulta como "insuficiente" para seu propósito.
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Esses motivos listados abrangem apenas aspectos formais relacionados com as teorias
subjacentes aos sistemas. Podemos, eventualmente, considerar outros motivos como es-
tabelecer um limite no comprimento de uma prova, estabelecer um limite no tempo para
que seja retomada uma resposta a uma consulta, etc. Neste trabalho, por estarmos inte-
ressados nos aspectos formais relacionados com a interação dos sistemas, consideraremos
apenas os quatro motivos apresentados inicialmente.

3.2.4 Descrição Final do Modelo
O exemplo 3.1.1 ilustra fielmente a abordagem formal do compartilhamento de conheci-
mento que adotamos neste trabalho. Por causa dessa abordagem, assumimos os seguintes
princípios básicos:

l
2

3

4.

5

6

7.

o compartilhamento de conhecimento é realizado enfie pares de sistemas;

cada sistema é considerado como uma teoria formal, que é profundamente influen-
ciada pela linguagem na qual a teoria é codificadas
para o compartilhamento de conhecimento ser possível, é necessário que os sistemas
troquem mensagens, que podem ser restritas à pergunta do cliente e à resposta do
servidor;

as mensagens trocadas pelos sistemas são baseadas exclusivamente em um voca-
bulário de termos comuns aos sistemas;
para se definir o vocabulário comum, é necessário um mapeamento entre termos dos
sistemas que relacione termos semanticamente equivalentes' l
uma resposta a uma consulta de compartilhamento de conhecimento pode não ser
aceita pelo sistema que fez a consultam

a rejeição de um resultado deve ser baseada em critériosl esses critérios constituirão
os fundamentos básicos usados no estabelecimento de restrições que deverão ser
atendidas na interação entre os sistemas.

Daqui em diante, no lugar do modelo que apresentamos nesta seção, usaremos uma
arquitetura para compartilhamento de conhecimento. Essa arquitetura, apresentada na
seção 3.3, será criada especificamente como uma estrutura conceptual que implemente os
requisitos considerados no modelo que caracterizamos informalmente nesta seção.

3.3 Arquitetura Computacional
Depois de descrever informalmente a nossa abordagem do problema de compartílhamento
de conhecimento, vamos apresentar uma arquitetura que a realize. Essa arquitetura será

2Como não existe forma de se averiguar automaticamente quais termos possuem semântica comuna,
essa análise deverá ser realizada por pessoas que conheçam profundamente os dois sistemas e concordem
em um mapeamento satisfatório.

b
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projetada de forma económica, no tocante aos seus detalhes, de forma que ela exiba uma
configuração mínima capaz de ser utilizada como plataforma para compartilhamento de
conhecimento conforme apresentado no exemplo 3.1.1.

Através de uma arquitetura, especificamos a forma com que cada sistema tem aces-
so ao conhecimento dos demais sistemas. Neste texto, a arquitetura será definida de
forma abstrata, identificando conceptual e funcionalmente os seus componentes básicos e
limitando-os ao menor número possível e necessário para descrever uma plataforma sim-
ples e útil para o compartilhamento de conhecimento e que seja capaz de ser implementada
sem grandes dificuldades e sem impor tecnologias ou acessórios sofisticados demais.

Caracterizamos os sistemas para compartilhamento de conhecimento identificando os
elementos necessários para o estabelecimento destes sistemas e, desde já, introduzindo a
terminologia técnica utilizada neste trabalho. A arquitetura proposta nesta seção limita-
se a implementar o modelo de compartilhamento de conhecimento apresentado na seção
3.2. Uma vez fixada a arquitetura do sistema para compartilhamento de conhecimento,
teremos fixada uma plataforma sobre a qual trabalharemos no restante deste texto. Esta
arquitetura, junto com as suposições dela decorrentes, condiciona o restante do trabalho:
define sua abordagem, abrangência e escopo.

3.3.1 CSC:ls
O primeiro conceito que introduzimos caracteriza um sistema baseado em conhecimento
participante de um sistema para compartilhamento.

Componente de Sistema para Compartilhamento (CSC): Chamamos
de (componente de Sistema para Compadã//zamenfo um sistema baseado em
conhecimento construído segundo algum formalismo específico e participante
de um sistema para compartilhamento. Um CSC é completamente definido
pelo formalismo lógico que usa e pelos axiomas (conhecimento) que possui.

A partir de um sistema baseado em conhecimento, obtemos um CSC através da cons-
trução de uma camada de {nfer$ace. Esta camada de interface é responsável pela comuni-
cação do CSC com os demais CSC's com os quais deseja compartilhar conhecimento. A
representação gráfica de um CSC está apresentada na figura 3.2.

Camada de Interface

Sistema Baseado em Conhecimento

Figura 3.2: Arquitetura de um CSC
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Comunicação entre CSC's

Para permitir o compartilhamento de conhecimento entre CSC's, é necessário estabelecer
conexões que permitam a troca de informações entre eles. Pela existência de uma conexão
entre C'SC'i e (l;'Sa2, especificamos que uma fórmula do (;SC'i pode ser "traduzida"3 para
o (yS02 e que o programa de tradução está disponível no sistema.

O estabelecimento da conexão entre dois CSC's é determinado através do acordo entre
as pessoas responsáveis pelos dois CSC's. A partir daí cada responsável concorda no
tipo de acesso que o outro CISC terá ao seu e implemente tradutores que convertem uma
fórmula escrita no formalismo lógico deferente a um dos CSC's para o formalismo referente
ao outro. Note que este "acordo" entre os responsáveis pelos sistemas envolve uma análise
minuciosa dos sistemas em questão. E nesta fase que deverá ser feito um estudo detalhado
das teorias formais representadas pelos CSC's individualmente e que se deverá estabelecer
um nível de compartilhamento que não gere resultados indesejáveis.

Da boca de mensagens entre os CSC's, surge a necessidade de padronizar a jnteração
entre eles. Para isto, fixamos um protocolo de comunicação para ser obedecido pelos
CSC's que trocarem mensagens.

Na figura 3.3 abaixo, apresentamos um esquema geral de um sistema de comparti-
Ihamento, com dois CSC's conectados. Nesta figura, introduzimos um novo eleme.nto
importante para o estabelecimento do compartilhamento: um cana/ de comunicação. Ca-
nais de comunicação são os meios físicos através dos quais os CSC's trocam mensagens
(que podem ser linha telemnica, rede de computadores, etc.).

Figura 3.3: Esquematização de compartilhamento de conhecimento entre CSC's

Dizemos que o esquema de compartilhamento de conhecimento ilustrado na figura 3.3
é direto, pois os sistemas estão conectados diretamente através de uma canal de comu-
nicação, sem a presença de sistemas intermediários dedicados ao estabelecimento e/ou
gerenciamento da comunicação. Posteriormente, em 3.4, adicionaremos mais elementos
ao esquema de compartilhamento para torna-lo, do ponto de vista prático, mais poderoso.

Compartilhamento entre CSC's

O sistema para compartilhamento será efetivamente ativado quando um CSC, digamos o
C'SC'i , tentar resolver localmente um problema e não obtiver uma solução. Neste instante,

3Para nosso propósito, a tradução corresponde a um mapeamento entre termos semanticamente equi-
valem, conforme descrito em 3.2.1 e formalizado em 3.5.1.
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o C'SC'i pode estender seu poder computacional solicitando que algum outro CSC, com o
qual compartilha conhecimento, resolva algum detalhe do problema que não foi capaz de
resolver.

llxemplo 3.3.1 (7onsádere dois s sfemas, chamados de Si e S2- Suponha que Si estqa
resolueTtdo uwl problema p e que sua. teoria isoladamente seja. incapaz de resolver p detido
à, falta, de uma prova para. q. Para. o compadilhamento de conhecimento assumimos,
adicionalmente, gue;

6 S.L "scLbe" da presença de SZ;

e S\ "sabe" que S2 é ca'püz de calcular q

Assim, S\ envia Q vnevtsagem "q't" Q Sa e aguarda 'pela resposta, dü consulta. Ao receber
ü resposta de SZ, S\ 'pode analisar Q resposta para, 'ueri$car se eta é válida (seguvtdo seus
critéri,os). Aceitando Q resposta, S\ pode comi)lotar Q prova, de p. Recusando-ü, S\ tem
Q opção .de pedir uma Roda. sol'ração .de q üo mesvllo S.L ou, "conheceu,do" outro sistema
capaz de resolver q, co'resultar outro servidor.

Como resultados da utilização do sistema, isto é, como resultado da tentativa de
resolução de um problema, queremos uma solução para o problema proposto (se houver
uma solução) e todas as deduções lógicas utilizadas na obtenção da solução. Note que
cada CSC participante na solução de um problema deve fornecer todas as deduções que
realizou para chegar ao resultado oferecido como resposta. Por outro lado, se não for
encontradas uma solução, o sistema deverá fornecer quais deduções lógicas não foram
possíveis: Finalmente, devemos deixar expresso, de forma sintética, o que entendemos por
Sistema Para Compartilhamento:

Sistema Para Compartilhamento: CSC's + Protocolos de Comunicação

E claro que um sistema para compartilhamento pressupõe a existência de pelo menos
dois CSC's e a existência de canais de comunicação conectando estes sistemas. No entanto,
essa arquitetura para o compartilhamento de conhecimento pode ser aprimorada com o
acréscimo de módulos auxiliares que facilitem a interação entre os sistemas. Um tal
módulo auxiliar é um "broker", que veremos logo a seguir.

3.3.2 Broker

l.Jm "óroker"4 é um componente adicional dentro de uma arquitetura de compartilha-
mento de conhecimento cuja função é administrar a interação entre os CSC's. Em uma
arquitetura com um broker, no lugar de um CSC consultar outro CSC diretamente, ele
dirige sua consulta ao broker, que se encarrega de encaminhar a consulta para um CSC

4Optamos pelo uso do termo em inglês, broker, no lugar de traduzi-lo para algum termo equivalente
em português, como intermediador, corretor, etc.
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adequado. Através desse modelo, não existe a obrigatoriedade de o sistema cliente diri-
gir sua consulta a um servidor específico. Será tarefa do broker selecionar e acionar um
servidor adequado pala cada consulta dirigida a eles

Devido à sua função, o broker deve ter acesso a informações de todos os sistemas
incluídos na arquitetura, sendo que, no mínimo, ele deve ter capacidade de averiguar a
quais consultas cada sistema é capaz de responder. Para selecionar um CSC adequado
para resolver uma dada consulta, o broker deverá ter acesso a uma descrição dos siste-
mas disponíveis no sistema para compartilhamento. Essa descrição deverá apresentar as
habilidades e capacidades dos sistemas disponíveis na arquitetura.

Além disso, o broker poderá ser o responsável pela tentativa de obtenção de uma nova
solução se o cliente rejeitar uma resposta fornecida para uma consulta. Desta forma, o
broker cooidenará um processo de "backtracking" para auxiliar o cliente a encontrar uma
resposta que considere aceitável para a consulta.

Da mesma forma que um CSC, o broker é um sistema baseado em conhecimento com
uma camada de comunicação dedicada ao sistema para compartilhamento de conheci-
mento no qual agua e obedecendo um protocolo de comunicação com os CSCI's que foi
previamente definido. Dependendo do nível de gerenciamento exercido pelo broker na ar-
quitetura, o protocolo de comunicação terá um elevado grau de sofisticação. Por exemplo,
para que ele sela capaz de coordenar um "backtracking" , será necessário o estabelecimento
de um protocolo de comunicação com o cliente que envolverá um número possivelmente
elevado de mensagens trocadas entre eles.

Uma coima para se descrever as características dos sistemas disponíveis para com-
partilhamento de conhecimento é através das capacitações. Na figura 3.4 apresentamos
graâcamente uma arquitetura geral de um sistema para compartilhamento de conheci-
mento gerenciada por um broker.

Capacitações

Baseado nas capacitações dos sistemas presentes na aiquitetura para compartilhamento
de conhecimento é que o broker escolhe um servidor adequado pala uma consulta. Na
próxima seção apresentamos a arquitetura geral de um sistema para compartilhamento
de conhecimento com broker e baseado em capacitações. No exemplo 3.3.2 descrevemos,
através de um cenário, o funcionamento de um sistema para compartilhamento de conhe-
cimento com broker e baseado em capacitações.

]i)xemplo 3.3.2 Considere um Z)roX;er .B e três sistemas, chamados de Si, S2 e S3. Supo-
nha. que S\ esteja resot'vendo um T)roblema, p e que sua teoria isoladamente seja i'r\capaz de
resolver p devido à fcLlta de uma, prova para, uln sub'probl.emü q. Para o compaüithümeTtto
de conhecimento assumimos, adicionalmente, que:

SDeve-se enfatizar, entretanto, que o broker só será capaz de mediar o contato entre um cliente e um
servidor se for possível fazer as traduções entre suas linguagens.
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b:: B tem a á !/armação de gue lçls: = lçls,

ó2: 1? fera a áz!/armação de gue lqls: = lqls,

Para tentar resolver q por co'rapa'üithamento de conhecimento, S\ envia para B a, consulta
'q?", sem especi$car 'u'rn ser'uidor para resoluê-la. B então se encarrega de encontrctr hm
sistema para resolver q. Baseado nü informaçiio b\, B dirige Q pergunta "q?" a Sa, obtém
ü resposta e a, envia T)ara, SI.. Ao receber a resposta, S\ pode an,alisa-la. e ueri$car se eta
é válida (segundo seus chtéüos). Aceitando a res'posta, S\ pode completar Q pro'ua de p.
Recusando-a, S\ tem a opção de pedir uma nova solução de q ao broker, que se encarrega
de obter umü Roda solução, caso ela e=istcl.

3.4 Arquitetura Geral

Na figura 3.4 apresentamos a arquítetura geral de um sistema para compartilhamento de
conhecimento com broker e sistemas rotulados por capacitações. Temos representados n
CSC's, chamados C'SCi, -.., C'SC., cada qual rotulado com sua descrição de capacitação,
C:' '.., (%, respectivamente. Essas capacitações são acessíveis ao broker que, quando soli-
citado por algum (7S(l;, l 5; í 5; n, para calcular um resultado q, determina, através de
(7:' ...Ch, um C'S(i8, á :# .j, candidato a resolver q para CS(,{.

CSC\ CSC.z CÉ;C.
Figura 3.4: Esquematização da arquitetura geral para compartilhamento de conhecimento
entre CSC's com capacitações
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3.4.1 Comparti]hamento de (conhecimento Usando a Arquive
tura Geral

A solução de um problema, usando-se a arquitetura geral para compartilhamento de
conhecimento proposta, esquematizada na figura 3.4 corresponde ao seguinte processo:

1. um CSC específico, que chamaremos de (7S(ã, deve resolver um problemas

2. C'S(% não consegue resolver (satisfatoriamente) o problema porque não consegue
provar (satisfatoriamente) uma Hrmula q;

3. C'S(Z solicita ao broker que ele obtenha uma solução para ql

4. baseado nas capacitações dos sistemas presentes na arquitetura, o broker seleciona
um sistema, que identificaremos por CS(O, para reso]ver q para C'S(],;

5 uma vez determinado qual será o sistema servidor, o broker torna-se praticamente
um elemento passivo do processo de compartilhamento de conhecimento, .comportan-
do-se como se fizesse parte do canal de comunicaçãoõl desta forma, todo o processo
de compartilhamento de conhecimento fica concentrado na interação entre C'S(;. e

6. caso o resultado fornecido por C'SC'j seja considerado insatisfatório por CSC4, C'S(;,
pode solicitar que o broker obtenha um outro sistema capaz de provar a fórmula q;

7. este processo prossegue até que OS(l;. prove q de forma satisfatória (segundo critérios
locais e particulares de (17SCI.) ou se q não for provado e o broker não encontrar mais
candidatos para provar q.

O processo acima descrito não impõe nenhuma particularidade adicional sobre o mo-
delo de compartilhamento de conhecimento apresentado na seção 3.2. Ela simplesmente
implemente a nossa especificação, embora, é importante enfatizar, essa arquitetura não
seja adequada para outros modelos de compaitilhamento de conhecimento. A arquitetura
simplesmente sistematiza a nossa intenção de caracterizei o compartilhamento de conhe-
cimento como um processo que envolve pares de sistemas. O broker funciona apenas como
um intermediário cuja função é definir um servidor baseado exclusivamente na consulta
feita a ele e nas capacitações dos sistemas inclusos na arquitetura. Adicionalmente, se a
resposta fornecida for recusada pelo cliente, o broker pode administrar um processo de
"backtracking" até que seja obtida uma solução admissível.

Embora a arquitetura proposta nesta seção seja útil, realista e geral o suficiente para
apresentar os problemas e métodos encontrados no compartilhamento de conhecimento,
neste trabalho estamos interessados especificamente em um dos aspectos do processo de
compartilhamento de conhecimento apresentado acima, que corresponde ao item 5. E

SO broker pode, eventualmente, fazer traduções entre as linguagens de aSCo e (;S(b.
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nesse item que encontramos os aspectos formais do problema da interação entre dois
sistemas baseados em conhecimento escritos, eventualmente, em formalismos distintos.

Apesar de constituir um aspecto isolado dentro do compartilhamento de conhecimento,
ele por si só já apresenta uma série de dificuldades. Devemos considerar, dentre tantos
detalhes, ontologias, linguagens, processos dedutivos, semântica dos sistemas e níveis de
certeza usados. Na seção 3.5 aprofundaremos na análise desses detalhes.

3.5 Aspectos Formais do Clompartilhamento

Restringindo o nosso estudo do compartilhamento de conhecimento à interação entre
pares de sistemas, concentramos nossa atenção aos problemas formais que surgem dela.
Vale a pena destacar que esses problemas, isoladamente, já apresentam uma série de
dificuldades e de desafios. Na literatura, sua abordagem mais comum concentra-se no
estabelecimento de uma oncologia comum aos sistemas que compartilham conhecimento.
No entanto, l71 mostra que as antologias não são suficientes para solucionar esse problema,
sendo necessário um estudo detalhado dos formalismos lógicos considerados, dedicando um
cuidado especial ao mecanismo de inferência de cada um deles.

Dentre os aspectos formais considerados, temos:

e análise das linguagens definidas pelos sistemas: mapeamento de termos das lingua-
gens que correspondem a elementos semanticamente equivalentesl a grosso modo,
isso equivale a definir uma oncologia comum ao par de sistemas;

e análise das medidas de verdade dos formalismos: analisar o significado de verdade
usado pelos formalismos, como eles são medidos e como converter a informação de
que uma fórmula tem um certo nível de certeza em um dos formalismos para uma
informação equivalente no outro;

e análise semântica dos sistemas: verificar se a inclusão de resultados externos não faz
com que um sistema torne-se formalmente inconsistente;

e estabelecimento de restrições que evitem que o compartilhamento cause problemas
para a teoria formal do cliente.

Ao concentrarmos o escopo deste trabalho nesses problemas, intimamente relacionados
com o item 5 da nossa descrição de compartilhamento de conhecimento, apresentado
na seção anterior, podemos passar a ignorar a presença do broker e das descrições de
capacitações, uma vez que eles passam a ser elementos neutros no processo. Desta forma,
retomamos ao modelo de compartilhamento de conhecimento ilustrado na figura 3.3 e,
adicionalmente, a nossa análise do problema deverá ser similar àquela feita para o exemplo
3.1.1
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E importante observar que, apesar de descartado, a apresentação da arquitetura geral
foi bastante útil, pois enfatizou o contexto geral no qual esta pesquisa se enquadra e a
sua relevância para áreas como programação por agentes. Enquanto o problema geral é
tratado exaustivamente pela comunidade científica que trabalha com agentes de software,
pouca importância tem sido dada aos aspectos formais que surgem na interação entre os
pares de sistemas.

A seguir exploraremos com mais detalhes os aspectos formais considerados acima.

3.5.1 Mapeamento entre Termos da Linguagem
O objetivo do mapeamento entre termos é de descrever uma correspondência entre pares
de termos das linguagens dos sistemas que apresentem significado comum. Essa descrição
pode ser feita por um mapeamento direto entre os termos ou através de uma linguagem
intermediária, exclusiva para esse propósito, como, por exemplo, KIF. Não nos aprofun-
daremos nesse detalhe, uma vez que seu estudo já é bem explorado na literatura. Neste
trabalho, usamos o mapeamento direto e consideramos que a interpretação semântica dos
termos é dada, como feito no exemplo 3.1.1. Detalhes adicionais sobre este ponto, bem
como referências para a literatura, podem ser obtidos nas seções 2.2.3 e 2.4.

Por simplicidade, consideramos neste trabalho que as informações compartilhados são
as informações atómicas dos formalismos. Assim, o mapeamento corresponde a um pro-
cesso no qual pessoas que conheçam profundamente os sistemas em questão descrevem
manualmente um mapeamento das informações atómicas de um dos formalismos para in-
formações atómicas do outro, de tal forma que o par de informações relacionadas tenham
um significado comum nos dois sistemas.

O exemplo 3.5.1 ilustra de que forma o mapeamento entre termos semanticamente
equivalentes é usado pala definir uma linguagem de consulta entre CSC's.

]Dxemplo 3.5.1 (11;orzsidere sisten7zas St e S2 fato gue ç)i, p2 e p3 são /orou/as atómicas
de Si e @i e Ú2 são /órmu/as atómz cas de S2. Suponha que lpils: = l@tls,, lp2ls: = l@2ls,

e que (pS não selÍü se'rnü'eticamente equivale'nte a, vtenhuvna, fórmula. de Sa.

Desta forma, S\ pode dihgir a co'nsulta "(p\?" a. S.z, poi,s Sa pode calcular.'$1., q'ue
é eq\ i'valente à covtsulto, feita. Evrt casos mais gerais, G consulta, "tpl V (p'z?" tarar\béríl é
Batida. No entanto, "tp-i V tpa?" são faz se'ntido para Sa, 'pois o termo (pa não corresponde
a, n,enhum ter'mo bati,do. Note que, adido'natme'nte, a, operação ''J tavn,bém deve ser Bati,da
para S\ e também deve ser traduzida parca uma opera,ção equivale'nte de Sa.

No exemplo 3.5.1 consideramos d caso geral em que as informações compartilhadas
não são necessariamente atómicas. Nesse caso, temos duas alternativas para resolver o
problema de mapeamento entre fórmulas:

1. uma fórmula p de St é relacionada diretamente com uma fórmula @ de S2. Consi-
derando que @ seja uma consulta válida a $2, sem que seja, necessariamente, uma
fórmula atómica, S2 pode calcular diretamente p para Si;



48 CAPITULO 3. UM MODELO DE COMPARTILHAMENTO

2 uma consulta g de Si é feita ao broker. O broker se encarrega de decompor p
em fórmulas atómicas, de encaminhar essas fórmulas para os sistemas capazes de
calcula-las e, finalmente, de combinar as respostas obtidas para produzir a resposta à
consulta original. Nesse caso, é necessário dispor de um broker poderoso o sufuciente
realizar essa tarefa.

3.5.2 Análise das Medidas de Crença

E necessário estabelecer uma correspondência entre os valores-verdade dos formalismos.
Para formalismos que trabalham apenas com os valores verdadeiro e falso, a solução
do problema é trivial. No entanto, essa análise pode ficar complicada se os formalismos
assumem conjuntos de valores-verdade mais complexos e, eventualmente, conceitualmente
heterogêneos.

Por exemplo, a fórmula "é muito provável que p soja verdade" pode ser convertida
na fórmula probabilística "p tem mais de 90% de chance de ser verdade". Note que a
conversão feita não é única e sua escolha dependeu da nossa interpretação pessoal de
indicadores de crença como "provável" e "90% de chance" e da nossa suposição de que
esses indicadores podem ser comparados e considerados como equivalentes. Ou seja, da
mesma forma que os termos semanticamente equivalentes das linguagens dos sistemas
são relacionados manualmente, os valores-verdade também o são. Por isso, pessoas que
conheçam bem os sistemas devem, num primeiro instante, concordar num mapeamento
satisfatório entre valores-verdade dos formalismos dos sistemas.

Os valores-verdade podem, por exemplo, ser representados por um reticulado. Nesse
caso, a correspondência entre os valores-verdade é expressa como uma correspondência
entre os reticulados dos sistemas. Do ponto de vista formal, podemos exigir que o valor-
verdade resultante de uma operação do servidor seja reproduzida na imagem da corres-
pondência desses valores-verdade considerando uma operação equivalente do cliente. O
exemplo 3.5.2 ilustra a importância da análise dos valores-verdade para o compartilha-
mento de conhecimento.

Exemplo 3.5.2 Cozzs acre os sistemas Si e S2 e suponha que seus uaZores-verdade sejam
represevttados pelos reticulados R\ e Ru, resT)ectiuümente, exibidos na $gura 3.5. Usando
o fato q'ue os símbolos T e trufa representam verdadeiro em R\ e Ra, respectiuaTítente, o
n/}apeamenfo ITjs: = 1/aZsols2 /az com gue um resta/dado provado como uerdadeáro por S2
seja considerado COITIO falso eln St.

Por outro lado, e'rrl uma coTLsutl,ü de S\ a, Sa que teve como resposta o valor-verdade
tal,uez 'necessita ctssumir uln 'valor-verdade eqqiualente em S\. No entanto, considerando
apenas as aqui'uelênciüs de ual,odes-herda,de meneio'nadas ücivita, S.L não tem colmo inter-
pretar Q resposta fornecida T)or Sa.

Mesmo nos casos em que o valor-verdade é representado através de grandezas numéricas,
representando o grau de crença de uma informação, devemos considerar a forma como o
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C) verdadeira

falso

Figura 3.5: Reticulados representando valores-verdade dos formalismos St e S2

valor é efetivamente representado. Por exemplo, alguns formalismos usam um grau de
crença baseado em um único valor entre 0 e 1, que representa a probabilidade de uma
fórmula ser verdadeira, enquanto outros usam um subintervalo do intervalo unitário pa-
ra representar uma probabilidade equivalente. Nesse caso, também através da análise
dos formalismos, devemos definir como converter a representação de um grau de crença
no outro e vice-versa. Esse tipo de problema é enfrentado no nosso estudo de caso, no
qual usamos sistemas baseados em valores pontuais associados a probabilidades e valores
definidos por intervalos entre 0 e l.

3.5.3 Análise Semântica

Conforme ilustrado no exemplo 3.1.1, do ponto de vista formal, nem sempre o compar-
tilhamento de conhecimento entre dois sistemas é possível. Isso se deve, principalmente,
a incompatibilidades entre as teorias formais subjacentes a cada sistema, que pode fazer
com que a combinação de suas teorias seja inconsistente.

Para o compartilhamento de conhecimento, é de fundamental importância conhecer
como cada formalismo deduz seus resultados para avaliar a validade das deduções realiza-
das na derivação de um resultado a ser compartilhado. Essa análise deve levar em conta
tanto a validade das regras usadas na dedução, como as premissas consideradas.

Por isso, o servidor deverá, quando solicitado, informar como um resultado foi obtido.
Isso será feito com a transmissão de alguma representação da prova efetuada. Por exemplo,
para um sistema baseado na linguagem Prolog, a árvore de prova do resultado cumprirá
perfeitamente esse papel. Exemplos desse tipo de análise podem ser encontrados na análise
do exemplo 3.1.1 feita seção 3.1.

3.5.4 Restrições ao Compartilhamento

Conforme apresentado na seção 3.5.3 e ilustrado no exemplo 3.1.1, nem sempre o compar-
tilhamento de conhecimento entre dois sistemas é possível. Isso motiva a elaboração de
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critérios que permitam prever situações nas quais o compartilhamento de conhecimento
pode causar problemas.

Resfóções são critérios, impostos pelo cliente, que devem ser satisfeitos pela resposta
obtida para uma consulta. As restrições podem levar em consideração tanto as carac-
terísticas da resposta propriamente dita como a forma como ela foi obtida pelo servidor.
Obviamente, quanto mais fortes forem essas restrições, mais difícil será encontrar um
sistema candidato a resolver a consulta proposta.

O compartilhamento de conhecimento é útil quando ele gera novas informações sem fa-
zer com que as informações previamente conhecidas tornem-se inválidas. Dizemos que um
resultado obtido por compartilhamento de conhecimento é izzdesegáue/ se ele faz com que
a teoria formal do cliente 6que inconsistente ou se, mesmo sem tornar a teoria inconsis-
tente, a forma com que foi produzido seja considerada inaceitável pelo cliente. São dois os
principais resultados indesejáveis que encontramos no nosso modelo de compartilhamento
de conhecimento:

inconsistência : a inconsistência ocorre quando um sistema Si recebe uma informação p
tal que Ts: Up torna-se inconsistente. Esse fenómeno está apresentado com detalhes
nn Copa,l Q K Q
ll(A übyu v t/nc/nt/-

ciclo : um ciclo ocorre quando um sistema Si consulta um sistema S2 que, por sua vez,
para responder à consulta feita, consulta o mesmo St. Dessa forma, corre-se o risco
de üm sistema ficar consultando outro indefinidamente sem que se chegue a um
resultado efetivo. Podemos, é claro, ter outras "formas" de ciclo, eventualmente
envolvendo mais sistemas ou, até mesmo, mais ciclos para uma mesma consulta.

A escolha de um conjunto de restrições adequado depende do par de teorias formais
considerado. O objetivo da construção desse conjunto é garantir a validade de um resul-
tado, produzido externamente, dentro de uma teoria formal.

Do ponto de vista formal, identificamos três tipos de restrições:

estruturais : o cliente impõe condições sobre a forma com que o servidor pode obter a
resposta para uma consulta;

semânticas : o cliente impõe condições sobre os modelos que o servidor pode assumir
para o cálculo dos resultados;

arbitrárias : o cliente impõe condições para considerar o grau de validade de um resul
fado calculado pelo servidor como insatisfatório.

3.6 Considerações Finais

Neste capítulo apresentamos uma arquitetura genérica para o compartilhamento de co-
nhecimento através da qual um sistema baseado em conhecimento pode solicitar que outro
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sistema baseado em conhecimento o auxilie a resolver um problema

A grande vantagem dessa descrição genérica é oferecer uma descrição de um sistema
para compartilhamento com ênfase nos pontos centrais deste trabalho: os sistemas base-
ados em conhecimento, que implementam as teorias formais participantes do sistema de
compartilhamento, e o mecanismo de tradução de fórmulas e provas entre os diferentes
formalismos'

Outro detalhe importante, que influenciou profundamente na adoção dessa arquitetura
específica, é que estamos supondo, no funcionamento de um sistema para compartilha-
mento, que temos um único problema que deverá ser resolvido por um CISCO e que o
compartilhamento só será tentado se o CSC não conseguir obter uma solução satisfatória.

Conforme apresentado na seção 3.1, nem sempre o cliente pode aceitar um resultado
fornecido pelo servidor. Dentre as condições apresentadas como critérios para a análise da
validade de um resultado, aquelas de consistência e de insuficiência envolvem uma análise
detalhada da semântica dos formalismos considerados, enquanto que a condição estrutural
envolve o mecanismo de inferência disponível em cada formalismo.

O estabelecimento desses critérios pressupõe, fundamentalmente, uma análise deta-
lhada dos formalismos dos sistemas cliente e servidor. Por causa disso, torna-se difícil
caracterizar uma teoria geral para avaliar a viabilidade do estabelecimento de comparti-
Ihamento de conhecimento entre sistemas genéricos.

Essa situação deixa-nos, como alternativa, a escolha de pares de formalismos e a ava-
liação das hipóteses que devem ser atendidas por sistemas codificados nesses formalismos
para que a interação entre eles seja possível e, adicionalmente, quais critérios o cliente
dispõe para avaliar a validade de uma resposta fornecida pelo servidor. Por isso, nos
experimentos desenvolvidos neste trabalho, consideraremos sempre o comportamento da
interação de dois sistemas, Si e S2, codificados em dois formalismos, /l e /2. Criamos,
desta forma, quatro situações para cada experimento:

1. St, codificado em .fi, consulta S2, codificado em ./i;
2. St, codificado em ./'i, consulta S2, codificado em /21

3. Si, codificado em /2, consulta S2, codificado em /tl e
4. Si, codificado em /2, consulta S2, codificado em /a-

por isso, devido à dificuldade de se encontrar uma teoria geral para abordar o comparti-
Ihamento de conhecimento entre formalismos quaisquer, restringiremos a nossa abordagem
para uma .família de formalismos mais específica: formalismos para a manipulação de ra-
ciocínio com incerteza. Dentre as linguagens para tratamento de incerteza, selecionamos
as redes bayesianas e a teoria de evidência de Dempster-Shafer. Esses formalismos, bem
como a justificativa para sua escolha, estão apresentados no próximo capítulo.

Para o restante deste trabalho temos, nos capítulos seguintes:
rNote que, no contexto deste trabalho, o termo "formalismo" pode ser usado como sinónimo de sistema

baseado em conhecimento e também de CSC



52 CAPITULO 3. UM MODELO DE COMPAliTILHAMENTO

e apresentação dos formalismos considerados, destacando suas características relevan-
tes com respeito ao modelo proposto de compartilhamento de conhecimento;

e descrição do processo de compartilhamento de conhecimento entre eles, explorando
casos e situações emblemáticas que permitam uma avaliação completa dos problemas
resultantes da interação entre os sistemas;

e apresentação, num apêndice, das implementações computacionais de interpretadores
para os formalismos considerados.



Capítulo 4

I'ormalismos Utilizados

Até este ponto, descrevemos o problema de compartilhamento de conhecimento de forma
geral, sem nos preocuparmos com detalhes particulares presentes nos diversos formalis-
mos pata representação e manipulação de conhecimento. No entanto, o problema geral é
complexo demais e foge ao escopo deste trabalho. Limitamos nossa abordagem ao proble-
ma de compartilhamento de conhecimento para formalismos baseados em raciocínio com
incerteza, especificamente para os formalismos de redes bayesianas e teoria de evidência
de Dempster-Shafer.

A seguir, apresentamos uma visão geral de raciocínio com incerteza, dando ênfase aos
fundamentos matemáticos dos formalismos considerados, introduzimos a forma com que
eles são utilizados na modelagem e solução de problemas e concluímos com uma análise
comparativa entre eles.

As considerações e análises aqui expostas serão usadas no próximo capítulo, quan-
do descreveremos o compartilhamento de conhecimento entre sistemas codificados nos
formalismos aqui apresentados e analisados.

4;1 Introdução

Devido à falta de uma teoria geral que descreva o resultado da combinação de dois forma-
lismos lógicos distintos, neste trabalho optou-se por selecionai dois formalismos arbitrários
para tratamento de incerteza e averiguar como eles se comportam com respeito ao com-
partilhamento de coiJhecimento. A escolha dos formalismos de redes bayesianas e teoria
de evidência de Dempster-Shafer foi baseada nos seguintes motivos:

e a teoria de evidência de Dempster-Shaíer e redes bayesianas são, individualmente,
larga.mente utilizadas com sucesso na produção de sistemas baseados em conheci-
mento com incerteza;

e os formalismos são de naturezas distintas: enquanto as redes bayeslanas assumem

53
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um modelo probabilístico cuja dedução caracteriza-se pela propagação de proba-
bilidades entre eventos condicionalmente dependentes, a teoria de evidência de
Dempster-Shafer é caracterizada pela construção de um intervalo denotando o nível
de certeza de uma fórmula;

e devido às diferenças entre eles, acreditamos que a tentativa de estabelecimento de
compartilhamento de conhecimento entre estes formalismos evidenciará uma série
de desafios formais e de ordem prática cuja análise e solução será de grande utilidade
para o estudo geral de compal'tilhamento de conhecimento.

4.1.1 Raciocínio com Incerteza

Na construção de sistemas baseados em conhecimento, o conhecimento deve ser repre-
sentado satisfatoriamente, o que motiva a elaboração de modelos para a codificação do
conhecimento. Esses modelos devem equipar os símbolos com uma semântica adequada.
Além disso, o processo de raciocínio propriamente dito deve ser modelado através de ope-
rações sobre os símbolos representados no modelo, e o valor-verdade de uma resposta deve
scr obtido através da combinação apropriada dos valores-verdade dos símbolos usados no
seu processo dedutivo.

A primeira vista, o cálculo da lógica clássica parece apropriado para esse propósito. No
entanto, çle. apenas faz distinção entre proposições verdadeiras ou falsas, enquanto que,
nós, como humanos., somos capazes de lidar eficientemente e com sucesso com crenças
parciais altamente subjetivas e produzir conclusões racionais a partir de informações in
completas, distorcidas e obscuras de conflabilidade restrita. Desta forma, o desenvolvi-
mento de formalismos de representação de conhecimento nos obriga a levar em conta que
devemos trabalhar com informações incertas e vagas 1 , que são as duas manifestações mais
importantes do fenómeno de ignorância parcial.

Incerteza corresponde a uma avaliação humana de algum dado, que reflete sua crença
ou dúvida na origem do dado. Este conceito abrange aqueles casos nos quais a situação
ou processo real não é completamente determinado mas onde nós devemos confiar nas
preferências subjetivas de algum especialista humano dentre as diferentes possibilidades.

Para esta breve apresentação raciocínio com incerteza, consultamos o capítulo inicial
de 1241. A seguir, apresentamos uma visão geral do uso do raciocínio com incerteza na
construção de sistemas baseados em conhecimento l51.

Sistemas Baseados em Conhecimento com Incerteza

A construção efetiva de um sistema baseado em conhecimento tem como um pré-requisito
a formalização, na maioria dos casos baseados em lógica, do conhecimento do domínio

anão cabe nesta apresentação um estudo sobre informações vagas. Para uma introdução a este tema,
consulte diretamente ]24].
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do problema e dos procedimentos de inferência relacionados ao sistema. Este é um passo
necessário se se deseja atribuirir uma base cientíâca aos resultados eventualmente obtidos
do sistema e usados para se resolver problemas.

A primeira fase da formalização é a formulação do domínio do problema como uma
teoria dedutiva, com tal exatidão que a correção de suas inferências básicas possa ser
julgadas objetivamente pelo exame da linguagem na qual eles são expressos (Curiy, Cf.
Correm da Silvo ISI). Dispomos de algumas interpretações possíveis para "formulação" e
para "julgamento objetivo"

formulação : nós podemos estar interessados em uma descrição formal do próprio domínio
do problema, assim provendo nossa linguagem com o maquinário apropriado para
resolver problemas nesse domínio, ou podemos estar interessados em uma descrição
forma[ dos processos de resolução de prob]emal nesse caso, devemos prover a lingua-
gem com poder expressivo para prover uma representação explícita desses processos.

julgamento objetivo : pelo menos dois critérios podem ser considerados pata o julga-
mento da adequação dos resultados obtidos através dos procedimentos de inferência
de uma linguagem dedutiva. Os resultados podem ser considerados apropriados da-
da a boa formação matemática da linguagem ou dada a alta correlação entre eles e
o fenómeno observável que estimulou a construção da linguagem.

O julgamento objetivo é mais difícil de certificar pois ele é específico pala seu- domínio,
assim como seixo os métodos para averigua-lo. Dentro da área do raciocínio com incer-
teza, contudo, muitos autores propuseram classificações gerais dos tipos de incerteza com
se pode deparar ao construir um sistema baseado em conhecimento, para obter proto-
metodologias que sirvam como guias para o projeto de sistemas pata aplicações reais ou
que sirvam como base para o desenvolvimento de teorias gerais de incerteza.

Em 1241 encontramos uma classificação, reproduzida na figura 4.1, baseada em uma
estrutura de árvore. Seu objetivo é a "classificação de incerteza nos termos dos aspectos
que são mais relevantes ao desenvolvimento de aplicações da inteligência artificial"

A tendência à conáança está relacionada com graus de crença subjetivos; eguúoco e
amóigd dado são relacionados, respectivamente, à determinação excessiva e à determinação
insuficiente de valores-verdade; sistemas anima/os são aqueles sistemas que podem conter
prrr\q n n q 1 1 n rrln qt rl l f'ã rn

A cada classe de incerteza pode ser associada uma abordagem padrão pala revisai ou
pala estender sistemas formais, e nesta apresentação nós pretendemos trazer à discussão
uma visão pessoal de como as abordagens para o tratamento formal de incerteza podem
ser caracterizadas.

Nossa definição de sistema formal, do ponto de vista prático, é

e duas linguagens formais, cada qual com seu alfabeto e gramática para construir
sentenças bem formadas, chamadas de / nguagem sÍnZáláca e de /{ng7/agem sem(2ntícal
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e uma coleção de regras, chamado de sistema de {lz/erência, para produzir novas scn
tenças sintáticas a partir de celtas sentenças sintáticasl

e uma classe de homomorfismos, chamada de de níerprefações da /áng agem sÍnláf ca
nos termos da /áng agem semánf ca, da linguagem sintética à linguagem semântica.

Ignorância

Para toro)ar a discussão mais concreta, propomos representantes bem conhecidos para
cada classe de incerteza. esses representantes são apresentados em itá/ co na figura 4.1

Incerteza

Unitária Conjunta

Conflito Conflito Ignorância

Informações Tendência à Equívoco Ambiguidade . l l .. Inconsistência Inco mpletude
vagas' confiança riógica. rl,ógíc. Anomalia rLágíca rLógic.

(lógica juzzy) (teorias n7tulti-ualoradas dejault) (erro) paraconsistente) paracampieta)
bayesiana.s e de baseadas em

D.mp;te.-Sh.fe.') -ti-l.d«)

Irrelevância
ÍSistemas

de mu são

Figura 4.1: Classificação de incerteza para sistemas baseados em conhecimento

A partir da lógica proposicional clássica e da lógica de primeira ordem, propomos
transformações sistemáticas de sistemas formais para acomodar as incertezas de cada
classe

4.1.2 Mundos Possíveis

Uma forma de interpretar o fenómeno da incerteza, e que será usada neste trabalho, é
através do conceito de maridos possúejs. Segundo esta ótica, consideramos um conjun-
to de proposições pi, ...,pn, representando asserções sobre o mtmdo real, que podem ser
verdadeiras ou falsas.

Podemos, selecionar, no mundo real, uma ocorrência do fenómeno que estamos mo-
delando e averiguar a validade ou não de pi, ...,p.. A atribuição de valores-verdade a
p- , -..,p. dá origem a um mundo possível, isto é, uma atribuição de valores-verdade a p{,
l $ { 5; n, que representa uma ocorrência real do fenómeno modelado. Dizemos que uma
tal configuração Pt, ..., ». determina um mundo possível para pt , ..., p..
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Desta forma, o grau de certeza associado à veracidade da proposição pi corresponde à
probabilidade de se selecionar um mundo possível no qual pi é verdadeira.

4.2 Fundamentos Matemáticos

Nesta seção apresentamos os fundamentos matemáticos básicos usados nos formalismos
de redes bayesianas e teoria de evidência de Dempster-Shafer, que serão abordados nas
seções 4.3 e 4.4, respectivamente.

Inicialmente, serão apresentados conceitos introdutórios de teoria de probabilidades,
pesquisados a partir de j14, 241, e de programação em lógica, consultados em j1, 2, 41, que
serão usados como elementos básicos dos formalismos considerados. A apresentação dos
aspectos gerais da teoria de evidência de Dempster-Shafer foi pesquisada em 1241. Neste
tuba.]ho, usamos a caracterização da função de crença da teoria de Dempster-Shafer
proposta por Fagin e Halpern, feita através de medidas interior e exterior [131.

4.2.1 Probabilidades

Dado um conjunto .Y, uma o-á/geóra é uma família Z/ de subconjuntos de Â' tal que

ql .:p d é= 7/ pn+;n -l 44 -- 1/

S2. se .4 = {,4i, ..., ,4«} é uma coleção contável de conjuntos em a então Ui-i,...,. ,4. C Z/
e n;-:,...,. .,4. € a.

Resumidamente, uma a-álgebia é um sistema de conjuntos fechado sob complemen-
tação e formação de uniões e intersecções contáveis. Por ser a união. de ,4 e -.Á, .a' C Z/.
Por ser a intersecção de Á e T.A, é C Z/, onde ç6 denota o conjunto vazio. Além disso, não
necessariamente Z/ consiste de todos os subconjuntos de X

Seja D uma conjunto finito chamado de doma'nÍo. X C D é chamado de evento. De-
notamos por c = 2P o conjunto de todos os eventos. Assim, @ Ç 6 é o evento impossível,
também chamado de .fa/se, e .D é o evento certo, também chamado de verdadeiro. Da
maneira usual, definimos a animo, nZersecção e o como/ementa de eventos. Um espaço
amostra/ S = (Z),c) é uma o-álgebra c de subconjuntos de um domínio D.

Seja (Z),e:) um espaço amostral, onde Z) é um conjunto finito e c = 2P. Definimos
uma função p : c --} 10, 11, definida sobre (D, c), como uma /unção de proóaói/ dado se ela
satisfizer as condições Pl-P3 abaixo, conhecidas como azÍomas de /{o/mogoroo.

PI. p(Á) 2 0, pala todo Á Ç ;

P2. P(n)
P3. para todo .4, B Ç n, se .'l n -B = @ então p(.A U B) = p(.4) + p(B)
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Probabilidade Condicional

Se p é uma medida de probabilidade sobre um espaço amostral S e .E Ç S é um evento
com p(E) > 0 então,.para todo evento ..4 Ç S, a quantidade

p( ,'il E) P(.4 n.E)
P(E)

é definida como a praóaóá/idade condiciona/ de Á dado .E. A probabilidade condicional
p(ÁIE) é considerada 0 quando p(E) = 0.

Uma axiomatização comum, obtida de 1221, considera que a probabilidade é uma função
monotânica contínua p tal que

CI
C2

C3

C4

o $ p(HJE) 5; l

p(««d«d.{-l-E)
p(hl-E) + p( lz)

p(c' A xlz) a) - p(clz)

Regra da Cadeia

Se p é uma medida de probabilidade e H, ..., Un são eventos,

P(H , ..., Un) , Un) . P(V2 IV3, ..., Un) P(Un-- 1%) - P(Vn)

onde a ordenação dos eventos }/l, ., Vn é arbitrária

Independência

Dada uma uma medida de probabilidade p, dois eventos .4 e -B são ditos resfaí sfÍcamenfeJ
indeperzdentes se e somente se

p(.A n B) . p(-B)

Teorema de Bayes

Sejam {.Ei , ...En} uma partição de um espaço amostt'al S e p uma função de probabilidade
sobre S. Suponha que cada evento Ei, ..., E. tenha probabilidade maior que zero. Seja
E um evento qualquer tal que p(E) > 0. Então para todo inteiro A, l 5; k .g n, vale a
fórmula, de Ba Ues:

p(E* lz) p( .E. )p(zlz. )
ZL. p(4)p(zl-q)
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4.2.2 Programação em Lógica

A seguir, definimos uma linguagem para programas em lógica normais que são não cíc/ecos,
consistentes, estribos com re/anão âs bons?&/fas e perra Z dos. Esses programas têm como
procedimento de inferência a regra de Teso/ração SLZ,)/VF, considerada correia e como/eta
com relação ao modelo do como/etamenfo de CZarÊ de programas da linguagem. Esta
seção foi elaborada usando-se l4, ll como referências básicas.

Por simplicidade, consideramos que os programas não apresentam símbolos funcionais,
embora os resultados desta seção não impliquem esta restrição. Os símbolos da linguagem
sao

variáveis: X, y,...;
constantes: a, Ó,...;
predicados n-ários: p, q,...;
conectivos: ':-'("se"), '\+'("não") e ','("e")

Um termo é uma variável ou uma constante, um átomo é uma aplicação de um predicado
sobre termos e um / fera/ é um átomo (/{tera/ positÍt;o) ou a negação de um átomo (/ibera/
negafÍuo). Uma c/á7zsu/a norma/ é uma expressão da forma p:- qi, ...,q. onde p é um
átomo, chamado cabeça da cláusula, e qi,...,q., chamdo de corpo da c/áusu/a, é uma
sequência de literais. Quando n = 0, a cláusula é chamada de c/á su/a un faria. Uma
consta/Za é uma expressão qi ,...,q., com n 2 0. Genericamente, dizemos que uma expressão
nessa linguagem é um átomo, um termo, ilm literal, uma consulta ou uma cláusula. Um
programa norma/ é um conjunto finito e não vazio de cláusulas normais.

Seja Pr. o conjunto dos predicados de um programa P. A re/anão de dependênc a
ímed ata 3 é definida da seguinte forma: dados p, q C Prp, p 3 q se e somente se existe
uma cláusula em P na qual p ocorre na cabeça e q ocorre no corpo-

A re/anão de dependênc a 2 é definida como o fecho reflexiv(»transitivo de dependência
imediata em PTP que estende 3. A expressão p ? q signiâca que p depende hereditaria-
mente de q.

Z,)ependêncÍas sana/{zadas são definidas como:

e p 3+i q se e somente se existir uma cláusula em P na qual p ocorre na cabeça e q
ocorre em um literal positivo no corpos

e p J.i q se e somente se existir uma cláusula em P na qual p ocorre na cabeça e q
ocorre em um literal negativo no corpo;

e ?+i e 2-i são as relações minimais que satisfazem

P ?+lPI
p Ji q A q ?j r ::> p ?ix.í r
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Um programa P é dito bons stenfe ("call consistent") se e somente se P não contém
nenhum p tal que p 2.i p. Se P também não contiver nenhum p tal que p ?+i p, ele é
chamado de não cü/ico. P é dito estrito com respeito a uma consta/fa p se e somente se
não existirem p C P, q C g tais que p ?-i q e q ?+i p. Dizemos que P é permitido se
e somente se toda variável ocorrendo em cada cláusula de P ocorre em pelo menos um
literal positivo no corpo da cláusula.

R esol u rão SI,DNF

A computação em programas em lógica é feita através da combinação de dois mecanismos:
substituição e unificação. Esta forma de computação é sintetizada em uma forma específica
de prova de teoremas chamada Teso/Hção SZ,Z) (resolução Linear dirigida por Seleção de
regras para cláusulas Definidas). A resolução SLD não é capaz de tratar de programas
normais devido aos literais negativos no corpo das cláusulas. Para tratar de programas
normais, usamos a rosa/ração SLZ)ATF (resolução SLD com Negação como regra de Falha

Dada uma expressão E, yar(.8) denota o conjunto das variáveis que ocorrem em E.
Uma suósfifu ção 0 é um mapeamento finito de variáveis a termos e denotado por

finita)

a = {:«i/t., ..., :««/t.},

onde zi, ...,=. são distintos e #{ # Zi, l $ { $ n. Uma substituição 0 é dita mais gera/
que uma substituição ?7 se, para alguma substituição 'y, tivermos z7 :: 0'y.

Dados dois átomos ..'! e Z?, uma substituição 0 é chamada de unificador de ,4 e .B se
,40 = BO. A substituição é chamada de uni#cador mais gera/ (denotado por umg) de Á e
Z? se for um uniâcador que defina a substituição mais geral dentre os unificadores de ,4 e
B

Sejam P um programa e Ar :: .4i,...,Á. uma consulta. Suponha que C' := .4 <--
B:, ..., Bx; é uma cláusula de P. Se, para algum i, l $ { .$ n, ,4i e ,4 unificam através de

um umg 0, chamamos

N' .Ai-i,Bi, B., ''!'+: , ..., .'{«)0

de um Teso/Dente de Ar e C' com o umg 0. Adicionalmente, dizemos que Ái é o /áZera/
se/ecÍonado no processo dedutivo.

Na resolução SLDNF, quando o literal selecionado é positivo, usa-se o próprio método
de resolução SLD para se obter o novo resolvente. Quando o literal é negativo, digamos,
=.'1, usa-se a seguinte regra para se obter o resolvente:

=.4 é bem sucedido se e somente se ,'l falha finitamente,
=.4 falha finitamente se e somente se .4 é bem sucedido.
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Ou seja, se =.A é bem sucedido, ele é removido da consultam se ele falha finitamente, a
consulta falha. Dado um programa P, seu cozÜunfo de /a/ha ./ináfa é o conjunto de todos
os termos .4 que não contenham variáveis e tais que exista uma árvore SLD finitamente
falha contendo a consulta ,4 como raiz.

Completamente de Clark

Na lógica de primeira ordem, os resultados de correção e completude igualam as noções
de semântica e implicação formal em provas: para todo conjLmto de fórmulas 7' Ug, temos

rl- p ... rr- p

Não é possível estabelecer um resultado equivalente para a resolução SLDNF e prc-
gramas. Clark resolveu este problema com a substituição de um programa P por seu
como/eZamento l21, denotado por como(P) e avaliar a resolução SLDNF com relação a
co,nP(P) .

Inicialmente, é necessário introduzir a relação de igualdade e os predicados verdadeiro
e falso na linguagem. Assuma que "=" é um novo símbolo de predicado que não ocorre
em P. Dado um programa P, calcula-se como(P) da seguinte forma:

Passo 1: Transforme cada cláusula p(t):- L em p(x):- x = t A L, onde x é uma
nova variável.

Passo 2: Transforme cada fórmula p(x):- F obtida no passo anterior em p(x)
onde y são as variáveis da cláusula original.

]yF,

Passo 3: Soam p(x) : - Fi,..., p(x) :- Ft todas as fórmulas obtidas no passo anterior que
apresentam p como "cabeça" . Troque-as por uma úrlica Mrmula p(x) : - Ft V ... V Fk.
Se Fi V ... V FA é vazio, troque-o por verdadeiro.

Passo 4: Para cada símbolo relacional q que não ocorre na cabeça de uma cláusula em
P, acrescente um fórmula q(x) : - :falso.

Passo 5: Substitua cada fórmula p(x) F p':' Vx(P(x) : - F)

Passo 6 Em cada fórmula, substitua o símbolo " por "+->"

Adicionalmente, acrescento o seguinte axioma de igualdade

e z # t, para toda variável z e tei'mo Z tais que # # f e # ocorre em Z

O conjunto de fórmula resultante da aplicação das operações acima define como(P)
exemplo 4.2.1 apresenta o completamento de clark de um programa em prolog.

0



62 CAPITUL04.
/

FORMALISMOS UTILIZADOS

Êxemp\o 4.'Z.l. Considere o seguinte progra,ma'P, escrito em Prolog (obtido de [1])

ligado(a,b)
ligado(b,c)
conectado(U,V)
conectada(U,V)

ligado(U,V)
ligado(U,Z), conectado(Z,V)

O conjunto compÇv) é composto Feto pat de fórmztas:

VXVY(ligado(X,Y) H (X=a A Y=b) V (X=b A Y=c))
VXVY(colectado(X,Y) H ]U]V(X=U A Y=V A ligado((u,v)V

]U]V]Z(X Y=V A li.gado(U,Z) A co«estado(Z,V))

A corieção da resolução SLDNF é garantida pelo seguinte teorema, cuja demonstração
podem ser obtidas em jll.

Teorema 4.2.1 r'Correrão da Teso/ ção SLZ)ATF)

Seja ? uvrll l)togrüma normal. Se A está no conjunto de falha Brita de P então
como(P) f:

A completude da resolução SLDNF é provada em j2S], que estabelece que se um
programa é normal e estrito, a resolução SLDNF é completa:

'teorema 4.2.2 (Completude da resolução SLDNF)
St#am P um programa norma/ e ( uma consta/ta normais cais que PU{(;} á esfriZo

e perm t do. Suponha qae como(P) U {G} á ánconsÍsZente. Então Caíste uma re/ufação
SZ,DATA de PU{G}.

4.2.3 Teoria de Evidência de Denapster e Shafer
A teoria de evidência de Dcmpster-Shafer l24, 221 dá origem a uma abordagem para a
atribuição de níveis de possibilidades a eventos. Ela é baseada na suposição de que
a crença parcial em uma proposição correspondente a um evento ,4 Ç n é quantificado
abra«és de um -lor -Be/(Á) C 10, 11. Ass--me-se que Be/(Á), a /unção de c«nça, verifica
os seguintes axiomas:

BI. B'/(@)

B2. Be/(Q)

B3 para todo inteiro n > 0 e coleção de subconjuntos .4i, ..., .4. Ç n, Be/(.AiU
E: /('i;) - E:.::j B./(Á.n Áj) + ...+(--1)"':B./(Á: n ... n Á.).

u.'i.) ?
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Uma forma de se caracterizar uma função BeJ,. principalmente ao se considerar a dificulda-
de de se testar o axioma B3., é através da definição de uma /urzção básica de afrióuáção de
proóaói/ dados. A função básica de atribuição de probabilidades é função m : 2n --> lO, ll
tal que

. «(é)

. E...- «.(.'i

A partir de m, a função -Be/ pode ser definida como

B./(À) }: m(.B)
BCA

Define-se também um número correspondente P/(,4), chamado plausibilidade de .4,
que representa a medida com que .A é compatível com a evidência disponível:

P/(.4) B./(x) >1: «.(B)
B:.4nB#Ó

Da forma com que íoi de.unida a função Be/, segue que BeJ(.A) + .Be/(Á)
intervalo

P/(.A) B./(.A) (B'/(,4) + B./(

representa a probabilidade com que ambas .4 e nA são compatíveis com a evidência
disponível. A partir da crença e da plausibilidade de um evento .4, associa=se o intervalo

IBe/(.A), P/(Á)j
como o grau de crença associado a .4.

Caracterização de Fagin e Hlalpern

A caracterização de Fagín e Halpern da teoria de Dempster-Shafer j131 fornece uma
realização da função Be/ que, além de verificar os axiomas BI.-B3., vistos na seção
4.2.1, apresenta uma interpretação probabilística, obtida através de conceitos como espaço
probabilístico e medidas interiores e exteriores.

A seguinte definição é bastante semelhante à caracterização de função de probabilida-
de vista na seção 4.2.1. Um espaço praz,aó /úfÍco (S,.V,p) consiste em um conjunto S,
chamado espaço amostra/, uma o-álgebra ,Y de subconjuntos de S cujos elementos são
chamados de colÜunfos mensuráz;eÍs, e uma medida de proóció / dado p : Â' --> 10, 11 tal
que

MPI. p(X) ? 0, para todo X C Â'

MP2. P(S)
MP3. p(U=:X{) = E=: p(Xi), se os X{'s são membros de Â' disjuntos entre si
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Em um espaço probabilístico (S,,t',p), a medida de probabilidade p não é definida
cm 2s (o conjunto de todos os subconjuntos de S), mas somente em ,Y. Desta forma, a
caracterização de probabilidade vista na seção 4.2.1 pode ser considerada como um caso
particular de um espaço probabilístico.

No entanto, podemos estender p a 2s em duas formas padrão, com a definição de
funções p'*, 7'* : 2o -.> 10, 11, tradicionalmente chamadas de medida inferior e medida
ezteMor induzida por p. Para um subconjtmto qualquer Á Ç $, definimos

7'* ( .4) .«plp(X) X Ç .4 e X € ,Y}

p'*(À) (x) « a Á e X C ,Y}

Se Â' for finito (e em particular, se S for finito), é fácil ver que a medida interior
de Á é a medida do maior conjLmto mensurável contido em .4, enquanto que a medida
exterior de .4 é a medida do menor conjunto mensurável que contém ,4. Pela forma
com que foi de$nida, 7)*(.A) corresponde à crença em ,4, considerando-se a definição de
crença apresentada em 4.2.3. Equivalentemente, P*(.4) corresponde à plausibilidade de .4
segundo a definição de plausibilida.de apresentada em 4.2.3. Desta forma, se fosse possível
calcular a probabilidade 7'(.A), encontraríamos um valor tal que

'P*(.4) 5; P'(.A) 5; 7''*(.4)

Para eventos mensuráveis, vale a igualdade

'P* ( .4 )

Desta forma, adota-se o intervalo IP'*(Á), p'*(.A)) como indicador do grau de incerteza
associado a .,4.

As medidas interiores e exteriores podem ser estendidas para o produto cartesiano de
uma partição {Dt , ..., D.} de um domínio -Z,). Se assumimos que todos os eventos em cada
um dos Xo: são independentes dois a dois, podemos estender as medidas de probabilidades
aos produtos cartesianos de elementos de Z). Da.das uma coleção Z)l, ..., D. de elementos
de uma partição de 1), onde todos os eventos em cada um dos Xo. são independentes
dois a dois, as álgebra.s Xo. e as medidas de probabilidades 7). de cada Z)i,i = 1, ...,m,
define-se as funções P'«*, 7)= : 20i X'-xOm --> 10, 11 tais que:

Pm*(.A) 'P«(X) : X Ç .A, X C j'}

7'= ( .4) án./'lP'«(X) : .A Ç X, X € ,f}

As medidas P«* e p'; podem ser tomadas como aproximações inferiores e superiores
das probabilidades de eventos dão mensuráveis. Se fosse possível calcular a probabilidade
7'.(,'!), seria obtido

Pm*(Á) 5; 7'«(.A) $ 7'=(.A).
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Pala eventos mensuráveis obtém-se que

7'«*(.4)

4.3 Redes Bayesianas

Redes Bayesianas, consultadas em j31, 371, são caracterizadas por um método de cálculo
de probabilidades de eventos que verificam a regra de Bayes,

P(H'l') - lida!?m

a qual estabelece que a probabilidade de o evento /7 ser verdadeiro depois de se obter
a informação de que e é verdadeiro pode ser calculada em função das probabilidades de
P(e), P(//) (probabilidade prévia de #) e de P(el#).

A partir das probabilidades condicionais entre eventos podemos construir um grifo
dirigido da seguinte forma: representando cada evento e por um vértice e para cada pro-
babilidade condicional P(falei) definindo uma aresta com origem em eí e término em e e
rotulada por P(ejei). Se P(eles) = P(e), omitimos a aresta referente para simplificar a re-
presentação do grato. Gratos construídos desta forma são chamados de Redes 13ag/esÍanas.
Formalmente, definimos uma Redes Bayesianas da seguinte forma 1371:

Uma rede óa#esáana é um pai Z? - (G, I') onde:

. G = (}''G,.AG) é um grato dirigido acíclico com vértices yG = {H, ..., Vn}, n ? l,
e arestas ,'lG;

. I' = {'yv. 1% € VG} é um conjunto de funções reais não negativas

7V. : {C'v.} x {0,.(n)} --'> lO, ll

chamadas de funções de avaliação de probabilidades (condicionais), tais que, para
cada configuração c,.(%) do conjunto pa(%) dos predecessores (imediatos) do vértice
U em G, temos clue 7y.(=t;Ílc,.(y.)) = 1 -- ' K(t,ilc,.(v.)), i = 1, ...,n.

Em uma rede bayesiana, uma euidêncÍa é um evento cujo valor é dado como previa-
mente conhecido. Clhamamos de crença de um vértice .4, denotado por cr(.4), a probabi-
lidade associada ao vértice .4 considerando-se todas as evidências introduzidas na rede até
então. Formalmente, se Ei , ..., -EÍ são evidências e ét , ..., â são os valores a elas associados,
c«(Á) E- ...,4

Desta forma, dadas evidências ei, e2, ..., e«, podemos avaliar a nova probabilidade de
e (em face às novas evidências) através da atualização das probabilidades dos eventos
representados na rede a partir da propagação da validade de ei, e2, ..., e. através dos arcos
da lecle até que, finalmente, calculemos a probabilidade de e.
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Exemplo 4.3.1 Urra ezemp/o símp/es de wma rede óag/esgana, chamada de PoóreRB, está
apresentado na $gul'ü 4.2. Através desscl rede, joi modelada, de forma simpli$cüda, uma.
forma de se diagnosticar se lma pessoa, é pobre baseando-se na su,CL renda Tnensal e posse
de ãmóue!.

Existem quatro eventos representados
na rede bayesiana:

P(ul) = 0.4

P(t,flui ) = 0.3
P(t,2l=ui) = 0.8

P(t,3lu2) = 0.6
p(«;ln,,) = o.s

p(«.1«,) = o.i
P(u4l=u2) = 0.6

K
h

a pessoa é pobre;

a pessoa pode alugar um imóvel;

a pessoa é proprietária de um
Imóvel;

y4 : a pessoa tem baixo salário.

Considerando a. topologia e as probabilidades da rede, e observando que dois even-
tos não conectados são (condicionalmente) independentes, torna-se possível calcular
todas as probabilidades condicionais envolvendo esses quatro eventos. Por exemplo:

. p(«,) = p(«,1«:)p(«:) + p(«,1=«:)p(=«:) 0.6

. P(=u4) = P(=u4lu2)P(u2) + P(--.u4l=u2)P(nu2) = 0.7

e p(oilu4) - P(o4) ' 0'4*(p('41'2)p('2l'lEjjp('ql-'Z)p(-'el'l)) .0.64

. P("I, -u2lo4) - !K!:li::5:!Ü . p(«1-«)p(-oaj"-M}O = 0.56

Nesta rede Bayesiana, temos p(yi, V2, V3, Ua) P(V3lV2) . P(U4lV2). P(V2lVI) . P(Vi)

Figura 4.2: Rede bayesiana PobreRB

Para se determinar p(.4jei , . .., e«) através de uma Rede Bayesiana, introduzimos, seqüen
cialmente, os valores das evidências ei, ..., e«. A cada evidência introduzida, alterámos os
valores das crenças associadas a cada vértice, em um processo chamado de propagação
de ez; dénc as, de tal forma que o vértice associado à nova evidência distribui pela rede,
através de suas arestas, sem levar em consideração o sentido delas, seu novo valor de
crença. Cada vértice que recebe um novo valor de crença de um vértice adjacente altera
seu valor de crença, baseado na nova informação, e passa seu novo valor aos seus demais
vizinhos. Repetindo esse processo para cada evidência, a rede estará representando, para
cada vértice a, a probabilidade p(dei, .-., e«). Uma Rede Bayesiana pode ser interpretada
de duas maneiras distintas mas equivalentes:

. ela é usada para calcular p(.AjeÍ, ..., e«), ou seja, as probabilidades condicionais de
eventos dado um conjunto de evidências;

e ela é usada pat'a calculei' a crença de .A, considerando-se, implicitamente, todas as
evidências coletadas até então.
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A probabilidade conjunta para os eventos V = {ui, o2, , u.} é calculada como

I'(UI,U2, ,««) p(«ip«j'(«))

onde pais(o) é o conjunto dos vértices ui da rede para os quais existe uma aresta (ui, u).
Nas Redes Bayesianas, temos representado um modelo probabilístico completo, isto é,

os valores de todas as probabilidades condicionais estão apresentados. Detalhes comple-
mentares a respeito de implementações computacionais de redes bayesianas e algoritmos
de propagação de evidências podem ser obtidos diretamente em j311.

4.4 Programação em Lógica com Probabilidades
A teoria lógica apresentada na seção 4.2.2 fornece um modelo de computação baseado em
programação lógica limitado à lógica clássica. Uma forma de se associar níveis de incer-
teza à teoria lógica é obtida com a associação das cláusulas de um programa com níveis
de crença fornecidos pela teoria de evidência de Dempster-Shafer. Os níveis de crença
considerados serão aqueles caracterizados pelas medidas interiores e exteriores fornecidos
por Fagin e Halpern.

Chamamos o formalismo lógico para tratamento de incerteza baseado em probabili-
àa,des de programação em lógica, baseadct nü teoria de Dempster-Shafer com h nção de
crença de Fagin e }7a/pera, que rcsumiremos por programação em lógica DSFH.

4.4.1 Inferência na Programação em Lógica DSFHI
Dado um programa P, usando a realização da função de crença da teoria de evidência
de Dempster-Shafer fornecida por Fagin e Halpern, apresentada na seção 4.2.3, define-se
o seguinte método, obtido em l41, que foi baseado em resultados de Subrahmanian e de
Fagin e Halpern, para construção de níveis de crença associados às fórmulas:

e atribui-se níveis de crença às fórmulas unitárias (p de tal forma que a cada cláusula
tem-se associado um intervalo la, ól, onde a é sua crença, denotado por a = p'*(p),
e b sua plausibilidade, denotado por b = p'*(p);

8 se o nível de crença de uma fórmula unitária (p não estiver definido, assume-se que o
intervalo associado a ela é 10, 01 , ou seja P*(p) = 0 e 7'*(g) = 0. A escolha desse in-
tervalo corresponde a tornar a programação em lógica DSFH similar à programação
em lógica tradicional no que se refere a informações inexistentes, que são assumidas
como falsasl

' para se construir o intervalo l$'*(p), 'Ê*(p)l associado a uma fórmula não unitária
H, usa-se o seguinte método para calcular o intervalo definido por sua crença e
plausibilidade:
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'Ê*(n)
p'*(n) p'*(Q)

@,9 :> '»*(n) axÍO,$'*(V,)+'»*(p) - l}
7''*(n) = minÍP'*(@),p'*(p)}

@ ::> 'Ê*(n) - maxlÀ.(@),'Ê*(g)}
P 7''*(n) = minll,p'*(@) + p'*(p)}

\+ Q :> $'*(n) 'Ê*(Q)
p'*(n) 1 - p'*(Q)

onde as cláusulas apresentadas esqumaticamente são aquelas que fazem parte de
P. Os intervalos construídos dessa forma, não necessariamente correspondem exata-
mente ao real intervalo associado a HI no entanto, existe a garantia de que o intervalo
real está contido no intervalo construído. Note que não existem incertezas associa-
das às regras da programação em lógica DSFHI a medida de incerteza manipulado
neste formalismo está concentrada nos intervalos construídos no processo dedutivo.

Na programação em lógica DSFH, em um programa P, a prova da consulta Q =
Q{, ..,al,., onde Qj são predicados atómicos ou negação de predicados atómicos, é expressa
pela construção de --m intervalo IP+(Q),F''''(a)l no qual 'P*(Q) e $"'(Q) são calculados a
partir dos. intervalos associados a al, ...,Q;,.. Se Q; for uma cláusula unitária, os valores
p'*(Q{) e p'*(Q{) são dados explicitamente (caso contrário, assume-se (lue eles são 0.0). Se
Q; for uma cláusula unitária, seu intervalo é recursivamente calculado usando-se as demais
cláusulas incluídas no programa. Um exemplo de computação baseado nesse formalismo
está apresentado no exemplo 4.4.1.

Exemplo 4.4.1 Por ezemp/o, cona gerando-se o seg & nZe prograzna;
p(X) ;- q(X) , \+ r(X)
q(X) :- s(X) , u(X)

e os segltintes {nterualos associados às cláusulas ttTtitárias:

r(b) = ]0.0, 0.0]
r(c) = [0.8, 0.91
s(a) = ]O.1,0.3]
s(b) = [0.2, 0.41
s(c) = ]0.6, 0.7]
u(a) = ]0.3, 0.4]
u(b) = l0.2, 0.51

u(c) = [P.4, 0.7]
a prosa de p(X) é oól da pe/a comóánação dízs prosas de p(a), p(b) e p(c) ros ua/ares
com os quais X uni$ca.). O intervalo associa.do a p(.c) é o intervalo associado à con-
sulta s(.c) ,u(c) ,\+l(c). Usa.«do-se cls regras acima, esse intervalo é catc«-lado como
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lmazÍO,(0.6+0.4 -- 1)+0.1 -- 1},minÍ0.7,0.7,0.2ll = l0,0.21. 4s provas de p(a) e p(b)
são oót das da mesma /arma, gerando os {nterua/os lO, 0.31 e l0,0.41, respect z;amenfe. No-
te qKe o interuz/o associado a r(a) é 10,01, pois não ezisfe ma c/áwsu/a ?znáfár a q eo
de$na. Para como/e&ar a prova de p(X), os {níerua/os obtidos, l0,0.31, 10,0.41 e l0,0.21,
sâo comóánados e o nterua/o para a crença em p(X) á l0,0.91. 4 árvore de prosa eo
interna,to correspondente para a consulta p(IX) são apresentados na $gura 4.3.

P(x)

q(X) ,'l+r(X)[00(0.3+0.4+0.2)]

s(X),!!(X)&r(X)

;«) uQH \+r(X)

s(a) s(b) s(c)
[o.],0.3] [0.2,0.4] [0.6,0.H

u(a) u(b) u(c)
[0.3.0.4] [0.2,0.5] [0.4.0.H

r(X)

0.1+0.3<1.0+1-1=0
0.2+0.2<1,0+1-1=0

lo.o+0.4-1»0.1-1<0

minl0.3,0.4,11=0.3
minÍ0.4.0.5,11=0.4
minÍ0.7,0.7,0.2l=0.2

r(a) r(b) r(c)
X [0.0,0.0] [0.8,0.9]

Figura 4.3: Arvore de prova e intervalo para p (X)

4.5 Comparação entre os ]i'ormalismos

Antes de explorar o compartilhamento de conhecimento entre esses formalismos, é útil
avaliar, com base nas suas descrições, apresentadas no decorrer deste capítulo, suas seme-
lhanças e diferenças. Na comparação, será considerado como os formalismos representam
o conhecimento, como representam o grau de incerteza considerado e como realizam suas
inferências. Clom base nos resultados obtidos, no capítulo seguinte será estabelecido de
que forma um formalismo pode utilizar conhecimento fornecido pelo outro. Realizaremos
nosso estudo através de duas análises:

. análise estrutural dos formalismos, e

e análise operacional dos formalismos

4.5.1 Análise Estrutural
Através da análise estrutural identificamos como o conhecimento é organizado, represen-
tado, quantificado e enter-relacionado dentro de cada formalismo. Na análise estrutural
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avaliamos como- as informações atómicas são representadas e relacionadas, como o grau
de incerteza é representado, quais são as informações a priori consideradas e, $nalmente,
qual o resultado calculado pelo formalismo.

Informação Atómica

As informações atómicas constituem as unidades de conhecimento básicas capazes de
serem representadas e manipuladas dentro dos formalismos.

. Redes Bayesianas: em uma rede -B = ((yG, .4G), I'), as informações atómicas são

associadas aos vértices de yG, que, por sua vez, correspondem a variáveis represen-
tando eventos de um espaço probabilístico.

e Programação em Lógica DSFH: em um programa em lógica, as informações atómicas
são constituídas pelos predicados e termos básicos do programa. Os termos são defi-
nidos por suas variáveis e constantes, enquanto que os predicados são da forma p:-
qi, ..., q. onde p é um átomo e qi,...,q. são literais (positivos ou negativos), n 2 0.

Relações entre Informações Atómicas
As relações entre as informações atómicas caracterizam como essas informações são com-
binadas entre si para descrever o encadeamento das informações que será utilizado no
processo dedutivo do formalismo.

. Redes Bayesianas: em uma rede B = ((yG,ÁG), I'), são exatamente os arestas de

ÁG que relacionam as informações atómicas. Um aresta a = (ui, u2) C .4C; estabe-
lece que os eventos representados por ui e u2 estão relacionados de tal forma que u2
é condicionalmente dependente de ui.

e Programação em Lógica DSFH: em um programa em lógica, temos a relação de
dependência imediata expressa nas cláusulas normais que constituem o programa.
Assim, c]áusu]as da forma p:- ql, ..., q., onde p é um átomo e qi,...,q. são ]iteiais
(positivos ou negativos), rz 2 0, estabelecem que é possível se provar p através da
prova de qi,...,q«.

(q. pn 1 1 q H o ('ron r'n

A representação dos graus de crença dos formalismos descreve como eles medem o nível
de incerteza associado às suas informações. Nos dois formalismos considerados os graus
de crença estão relacionados com a teoria das probabilidades, considerando-se, no caso
da programação em lógica DSFH, a função de crença de Fagin e Halpern. No entanto,
a forma como as probabilidades são utilizadas pelos formalismos são discrepantes, como
relatamos a seguir:
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e Redes Bayesianas: tratam-se de valores de probabilidades condicionais sobre eventos,
associados aos vértices da rede. Esses valores são fornecidos durante a consulta à
rede, e chamados de evidências, ou calculados considerando-se as evidências forne-
cida,sl

8 Progranaação em Lógica DSFH: para um evento Á, trata-se de um intervalo da
form. I'»*(.A),'P*(Á)l, onde P*(.4) é uma ,pr"imação d' crença de 4 e P*(.A) é
uma aproximação da plausibilidade de .A, definidas pela interpretação de Fagin e
Halpern da teoria de evidência de Dempster-Shafer. Na programação em lógica
DSFH, -Be/(.A) 2 $'*(Á) e PJ(.4) $ 7'*(.A), onde Be/(.4) co«esponde a medida
interior de .4 e P/(.A) corresponde à medida exterior de Á.

Informação a Priori
Tratam-se das informações quantitativas básicas a partir das quais se calcula o grau de
crença para as consultas.

. Redes Bayesianas: em uma rede .B = ((yG,ÁG),I'), pala cada vértice uí C yG
define-se, através de I', um conjunto de funções reais não negativas que associa,
para cada configuração c do conjunto dos predecessores de ui, uma probabilidade da
f.rm. p(«; lc).

. Programação em Lógica DSFH: são os intervalos l-BeJ(.4), P/(Á)j associados a ca-
da cláusula unitária Á, onde l?e/(.A) é a crença de .A e P/(Á) é a plausibilidade
de ..'l. Com o uso da função de crença de Fagin e Halpern, Be/(.A) e P/(.4) estão
associados, respectivamente, à medida interior de Á e à medida exterior de ,4.

Resultado
O resultado caracteriza que tipo de resposta um sistema modelado segundo esses for-
malismos fornece para uma consulta. Especificamente, define como é codificada a infor-
mação descrevendo a incerteza de uma resposta calculada pelo sistema. Cromo os dois
formalismos retornam o grau de crença, associado à resposta, o resultado é representado
considerandc-se a mesma análise de grau de crença apresentada logo acima.

. Redes Bayesianas: em uma rede B = ((1/(7,,4G), I'), são calculadas probabilidades
condicionadas da forma p(zl, ..., z«lei, ..., e«) onde zi, ..., z. C }''(y são eventos ar-
bitrários e ei, ..., e. C yG são os eventos considerados como evidências na consulta.

e Programação em Lógica DSFH: pai'a cada consulta, constrói-se um intervalo / Ç
10, 11 tal que para o grau de crença c da consulta vale c C /. Na construção do
intervalo, é considerado o mecanismo de inferência apresentado em 4.4.1 que, embora
não determine o intervalo 1/, ul correspondente ao grau de crença da consulta, obtém
«m i«ter-l. l/', «'l Ç l/,ul.
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4.5.2 Análise Operacional
Através da análise operacional descrevemos como os elementos descritos na análise estru
rural são manipulados, combinados e medidos no processo dedutivo dos formalismos.

Base para propagação
A base para a propagação descreve como resultados complexos são obtidos a partir de
informações básicas. As informações básicas consideradas são as informações atómicas e
suas relações, os graus de crença e as informações a priori. Cada formalismo usa essas
informações de forma particular no seu processo dedutivo.

e Redes Bayesianas: probabilidades condicionais, que, através da propagação de evidências,
cada evidência introduzida na rede faz com que os valores das probabilidades asso-
ciadas aos vértices sejam atualizados.

e Programação em Lógica DSFH: no sistema lógico, a base para a propagação é a
implicação lógica, que está representada nas cláusulas do programa. Pala uma
cláusulas da forma p: - qi, ..., q. onde p é um átomo e ql,...,q. são literais (positivos
ou negativos), n ? 0, temos definido que para "calcular" p, deve-se calcular q:,...,q..

Sistema de inferência
O sistema de inferência caracteriza como os formalismos deduzem suas conclusões para as
consultas feitas. Ou seja, descreve qual o processo dedutivo dos formalismos.

. Redes Bayesíanas: numa rede bayesiana B = ((yG, .4G), I') a inferência está associ-
ada às arestas de .4G, cujas probabilidades condicionais associadas a eles estabele-
cem como a realização de um evento influencia em outro. A inferência é realizada
através de um processo chamado de propagação de euádêncÍas: para se calcular o
valor de p(#l, ..., z«lei , ..., e«), são introduzidos os valores das evidências el, ..., e. e,
após calcular o valor das probabilidades dos eventos considerando essas evidências,
calcula-se a probabilidade conjunta de sçi , ..., z..

8 Programação em Lógica DSFH: como está baseado no modelo de programação em
lógica, o sistema lógico executa a resolução SLDNF com programas e consultas
normais não cíclicos, estritos com relação à consultas e permitidos. Para o cálculo
do grau de crença associado a uma consulta, usa-se o método apresentado em 4.4.1.

Representação de graus de crença
A representação de graus de crença caracteriza como os formalismos descrevem os níveis
de incerteza associados às informações que manipulam.

e Redes Bayesianas: devido à sua natureza probabilística, os graus de crença represen-
tados numa rede bayesiana correspondem ao valor de uma probabilidade condicional
p. Portanto, p é um número leal tal que 0 $ p $ 1.
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e Programação em Lógica DSFH: o grau de crença utilizado no sistema lógico é
caracterizado pela crença e plausibilidade, definidas pela teoria de evidência de
Dempster-Shafer. Dessa coima, o grau de crença corresponde a um intervalo la, ól Ç
to il)

4.5.3 Síntese da Comparação
A análise das características estruturais está resumida na figura 4.1, a qual revela que,
apesar das diferenças evidentes entre os formalismos, eles apresentam características es-
trutui-ais similares, em particular no emprego de informações atómicas básicas e no uso
da teoria de probabilidades como modelo de medida de incerteza:

Sistema
Lógico

Rede
Bayesiana

Tabela 4.1: Similaridades estruturais entre programação em lógica DSFH e redes bayesi
anãs pata raciocínio com incerteza

Embora os dois formalismos sejam caracterizados pela propagação de suas represen-
tações de graus de crença, de natureza probabilística, através de unidades de conhecimento
básicas, as formas de propagação dos níveis de certeza são bastante distintas, conforme
resumido na tabela 4.2.

4.6 Considerações Complementares
Dadas as descrições dos formalismos incluídas neste capítulo e a descrição do modelo de
compartilhamento de conhecimento adorado, apresentada no capítulo anterior, já dispo-
mos de todos os recursos necessários para, finalmente, realizar os experimentos de cofn-
paitilhamento de conhecimento entre redes bayesianas e programação em lógica DSFH.

Na análise dos formalismos, foi considerada a natureza probabilística que eles apresen-
tam. A partir das probabilidades que eles representam, foi estabelecido a semântica dos
mundos possíveis, apresentada em 4.1.2. A partir dos mundos possíveis, será estabeleci-
do um critério para avaliar em que condições o uso de informações externas não causará
problemas em um sistema.

informação
atómica

predicados e
termos básicos

variáveis booleanas
representando eventos

relações cláusulas normais arestas direcionadas

graus de
crença

intervalos de
probabilidade

valores de

probabilidades
informação

a priori
intervalos para

cláusulas unitárias
probabilidades

na rede

resposta intervalos para
consultas

probabilidades dadas
hipóteses evidenciais
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Sistema
Lógico

Rede
Bayesiana

Tabela 4.2: Diferenças operacionais entre programação em lógica DSFH e redes bayesianas
para raciocínio com incerteza

As características sintetizadas nas tabelas 4.1 e 4.2 constituirão os fundamentos básicos
a partir dos quais serão relacionados os sistemas que compartilham conhecimento. Em
especial, devemos considerar' o fato de que as medidas de incerteza consideradas pelos
formalismos são sensivelmente distintas .

As implementações de programas que realizam os formalismos estão documentadas no
apêndice, com redes bayesianas em 6.2.1 e programação em lógica DSFH em 6.2.2-

base para
propagação

implicação
lógica

condicionamento
probabilístico

sistema de
inferência

rpqnlnrãn condicionamento

representação de
graus de crença

baseado em
intervalos

valor
unico



(capítulo 5

Compartilhamento de Conhecimento
entre Programação em Lógica DSFlll
e Redes Bayesianas

Neste capítulo trataremos do problema do compartilhamento de conhecimento especi-
ficamente para os formalismos de redes bayesianas e programação em lógica DSFH. Os
formalismos foram apresentados no capítulo anterior, no qual demos um destaque especial
para suas características que serão consideradas na nossa abordagem de compartilhamen-
to de conhecimento, que foi apresentada no capítulo 3. Para efetivamente estabelecer o
compartilhamento de conhecimento entre esses formalismos, usamos a comparação feita
em 4.5, na qual relacionamos suas semelhanças e diferenças. Usamos uma arquitetura
simplificada, apresentada em 3.3, mas poderosa o suficiente para descrever, do ponto de
vista formal, a interação de dois sistemas que compartilham conhecimento.

O desenvolvimento deste capítulo está baseado na classificação da interação de um par
de sistemas em três tipos básicos de consultas entre eles, determinados pela dificuldade
de se estabelecem o compartilhamento de conhecimento, partindo do caso idealizadamente
simples até o caso mais geral.

5.1 Introdução

Conforme apresentado e justificado no capítulo anterior, estamos considerando fundamen-
talmente a interação entro pares de sistemas modelados segtmdo os formalismos de redes
bayesianas e programação cm lógica DSFH. Sem perda de generalidade, chamaremos os
sistemas de Si e S2 e convencionaremos que o sistema Si é o cliente e o sistema S2 é
o servidor, considerando-se a primeira consulta, aquela que inicia a interação entre os
sistemas. Como cada sistema pode ser codificado em um dos dois formalismos, teremos
que analisar quatro tipos de configurações de interações possíveis entre eles:

75
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8 Si modelado por Programação em Lógica DSFH e
S2 modelado por Programação em Lógica DSFH;

e Si modelado por Programação em Lógica DSFH e
S2 modelado por Redes Bayesianas;

e Si modelado por Redes Bayesianas e
S2 modelado por Programação em Lógica DSFH; e

e Si modelado por Redes Bayesianas e
SZ modelado por Redes Bayesianas.

Para cada uma dessas configurações, vamos considerar três tipos básicos de consultas
entre os sistemas:

Consultas Unidirecionais: um sistema SI faz uma consulta ao sistema Sz, que respon-
de à consulta usando somente o conhecimento local que dispõe. Trata-se do caso
mais simples, que corresponde a uma pergunta seguida imediatamente pela resposta.
O grande cuidado que deve ser tomado nesse tipo de consulta está relacionado com
a consistência do sistema cliente, isto é, impedir que uma informação obtida por
compartilhamento de conhecimento invalide o modelo formal adorado pelo sistema.

Consultas Bidirecionais Restritas: um sistema S: faz uma consulta ao sistema S2
que, para responder à consulta, faz uma outra consulta ao sistema Si; a consulta
que S2 faz a Si usa somente uma parte do conhecimento de Si de tal forma que a
interação entre o par de sistemas se restrinja à consulta do cliente e que a resposta
do servidor utilize o resultado obtido com o auxílio da resposta obtida de uma
consulta do servidor ao cliente, sendo que o cliente responde à consulta baseando-se
exc[usivamente no seu conhecimento ]oca];

Consultas Bidirecionais Genéricas: um sistema Si faz uma consulta ao sistema S2
que, para responder à consulta, faz uma outra consulta ao sistema Si mas tal que S2
não restringe sua consulta à parte do conhecimento de Si. Neste caso, estamos par-
ticularmente interessados em formas de detectar e impedir a geração de resultados
indesejáveis, como, por exemplo, ciclos infinitos ou inconsistência.

Essa classificação em três tipos de consultas tem por objetivo apresentar e explorar, de
forma gradua[, crescente no nível de dificuldade, detalhes, problemas e soluções encon-
trados na interação entre os sistemas. Nas consultas unidireãonais exploramos os casos
simples de interação. Através desses casos, esperamos dominar os princípios básicos do
compartilhamento de conhecimento entre esses formalismos para, nos ca.sos mais compli
cados, explorarmos somente as situações mais emblemáticas. Nas consultas bidirecionais
genéricas, exploramos os casos gerais nos quais existe a possibilidade de criação de ci-
clos nas consultas dos sistemas, que constitui o problema central deste tipo de consulta.
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Identifica.mos, adicionalmente, um caso intermediário que será útil para explorar as inte-
rações nas quais um mesmo sistema cliente passa a ser servidor na solução de üm mesmo
problema.

No estabelecimento do compartilhamento de conhecimento entre dois sistemas, deve-
mos considerar os seguintes problemas:

e a tradução sintética da consulta feita por Si para uma pergunta a S2 que preserve
a semântica da consulta originall

© a tradução do valor de verdade da resposta obtida por S2 pala um valor de verdade
aceito pelo formalismo de Stl e

e o impacto de infoi'mações externas, obtidas pelo compartilhamento de conhecimento,
na consistência de um sistema.

Como as traduções e os critérios de consistência dependem fundamentalmente dos for-
malismos para raciocínio com incerteza utilizados em Si e em S2, devemos averiguar a
interação de paios de sistemas considerando-se, que tanto o cliente como o servidor podem
estar escritos em um formalismo específico. Assim, para cada um dos tipos básicos de
consultas apresentado acima, devemos considerar individualmente cada um dos quatro
casos possíveis de interações entre sistemas.

A figura 5.1 ilustra o esquema geral da interação de um par de sistemas, $i e S2.
Para calcular o grau de incerteza de uma informação atómica local p, o sistema Si faz
uma consulta ao sistema S2. Usando a informação de que q de S2 é semanticamente
equivalente a p, S2 pode calcular e retornar a Si o grau de crença de q, que poderá ser
usado por Si como um indicador do grau de crença de p. Entre a consulta original q de Si
a S2 e a resposta rq fornecida por S2, podem ocorrer outras consultas entre os sistemas.
A classificação em três tipos básicos de consultas busca tratar dessa parte intermediária
entre a consulta original e a resposta obtida para ela.

consulta q

resj;õãa rq

Figura 5.1: Esquema geral da interação dos sistemas Si e S2 onde Íris. = lçls,

O fato de p de Si ser equivalente a q de S2 é determinado através da nossa interpõe'
ração humana da semântica dos sistemas. No decorrer desse capítulo, para enfatizar esse
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aspecto humano do estabelecimento de ligacões entre termos dos sistemas, usaremos a
denominação /{gação manha/. No caso da figura 5.1, nós ligamos manualmente p de Si a
q de S2. Essa ligação manual é determinada por uma ou mais pessoas que coíiheçam pro-
fundamente ós sistemas envolvidos. Dessa forma, quando um usuário faz uma consulta a
um sistema que se beneficia do compartilhamento do conhecimento de um outro sistema,
as ligações entre os sistemas já foram estabelecidas previamente.

No restante deste capítulo apresentamos:

1. uma análise da consistência dos sistemas para definir em que condições o conheci
mento obtido de outros sistemas pode comprometer sua consistêncial

2. o mapeamento entre um par de sistemas, o cliente e o servidor, considerando-.se os
quatro .tipos de configurações de interações entre sistemas;

3. o compartilhamento de conhecimento entre os sistemas, considerando-se os três tipos
básicos de consultas e, para cada tipo de consulta, as quatro configurações básicas
de interaçõesl e

4. finalmente, uma análise dos resultados obtidos e as considerações finais do capítulo

Convencionámos chamar genericamente de sistema Z)SF'# um sistema baseado em co-
nhecimento modelado segundo o formalismo de programação em lógica DSFH. Analoga-
mente, uma sistema modelado através de uma rede bayesiana será simplesmente chamado
de redeÍ

5.2 Consistência dos Sistemas

Assumimos que os sistemas considerados neste trabalho são consistentes e queremos que,
mesmo com o uso de informações externas obtidas por compartilhamento de conhecimen-
to, eles continuem consistentes. Por isso, na nossa abordagem de compartilhamento de
conhecimento, dedicamos um cuidado especial com o estudo da influência dos resultados
forílecidos pelo servidor para a teoria formal do cliente.

Em 4.1.2 foi apresentado a semântica de mundos possíveis dos formalismos conside-
rados. Devido à natureza probabilística dos formalismos considerados, a idéia de inde-
pendência, apresentada em 4.2.1, é fundamental pala garantir que informações externa.s
usadas pelos sistemas não corrompem a semântica de mundos possíveis deles. A seguir
apresentamos o papel dos mundos possíveis e das medidas de probabilidades na semântica
dos formalismos usados.
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5.2.1 Programação em Lógica DSFH
Nos sistemas modelados lJa programação em lógica DSFH, a toda informação está asso-
ciado um intervalo representando o seu grau de crença. A única excessão corresponde às
informações atómicas ausentes no sistema, cujo intervalo é, consequentemente, assumido
como sendo 10.0, 0, 01. Dessa forma, uma informação atómica r(a) i, ausente num progra-
ma em lógica DSFH, é assumida como falsa em todos os mundos possíveis inicialmente
capazes de interpretar o programa. O intervalo de probabilidades a ser associado a r(a) ,
também ausente no programa, caracteriza as aproximações, interior e exterior, da proba-
bilidade de se selecionar randomicamente um mundo possível e r(a) ser verdadeira nele;
ou seja, dois eventos aninhados pertencentes à álgebra XO,(.) , onde Z),(a) é um subconjun-
to apropriado dos mundos possíveis "relevantes" para r(a), para os quais uma medida
de probabilidade é conhecida. Como r(a) não ocorre no programa original, ela é assumi-
da como sendo não verdadeira em qualquer mundo possível empregado inicialmente para
interpretar o programa. Como conseqüência, se alguma informação auxiliar for obtida
para avaliar a probabilidade de r(a) , ela deve estar associada a um subconjunto comple-
tamente novo de mundos possíveis, que previamente não eram utilizados pala interpretar
o programa.

Da mesma forma, todas as hipóteses consideradas nas consulta.s realizadas pelo sistema
lógico não devem influenciar na validade das suas informações locais. Assim, se um sistema
em programação em lógica DSFH faz uma consulta c a outro sistema, deve-se considerar
o conjunto C das hipóteses assumidas em c. O conhecimento de C não pode influenciar
no grau de crença das informações assumidas pelo sistema.

E importante efatizar que não dispomos de uma forma automática para determinar
se alguma informação de um sistema influencia na álgebra de mundos possíveis do ou-
tro. Para contornar esse problema, impomos algumas restrições de independência entre
as informações calculadas pelos sistemas. E a análise dessas restrições é baseada na in-
terpretação humana dos sistemas considerados. Dessa forma, podemos garantir que as
medidas de incerteza, calculadas por sistemas que usam informações externas, são cor-
reias. Trata-se de uma suposição bastante forte porque é humanamente impossível que
pessoas sejam capazes de realizei essa análise em sistemas complexos. Por outro lado,
sem ela não podemos garantir que os resultados fornecidos por sistemas que se beneficiam
do compaitilhamento de conhecimento sejam válidos.

5.2.2 Redes Bayesianas
No caso de uma rede baye$iana consultar um outro sistema, temos que considerei o fato de
que uma rede bayesiana representa um modelo probabilístico completo. Todas as proba-
bilidades condicionais possíveis de serem consultadas a partir dos eventos probabilísticos
representados na rede podem ser matematicamente calculados. Por isso, .nunca podere-

iO uso do termo r(a) corresponde a um abuso de linguagem que cometemos para simplificar a notaçãol
eventualmente r(a) pode corresponder a r(ai, ..., a.).
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mos supor que uma rede bayesiana faz consultas referentes a informações que não podem
ser calculadas localmente. O que se busca com o compartilhamento de conhecimento
é obter valores de probabilidades mais "expressivos" para alguns eventos modelados na
rede. Assim, o compartilhamento de conhecimento, quando o cliente é uma rede baye-
siana, corresponde a atribuir determinados valores a certos eventos, tratando-os como
evidências.

Considere uma rede R-B tal que, ao responder a uma consulta c = p(ul, ..., u«le., ..., e.)
não obtenha um valor satisfatório, segundo o ponto de vista do usuário. Para um evento
# g {ei, ..., e.} de RB, a probabilidade p(3) corresponde à probabilidade de se selecionar
randomicamente um mundo possível e # ser verdadeiro nele. A mesma análise das aproxi-
mações interior e exterior se aplica às probabilidades representadas na rede, mas, desta vez,
as medidas interior e exterior coincidem, pois a medida de probabilidade de c é conhecida.
Trata-se de um evento pertencente à álgebra XOp(«.,.-.,«l.i,...,..) , onde Z)p(.l,.-.u«jei,-.,e«.) é um
subconjunto apropriado dos mundos possíveis relevantes para p(t;l , ..., unlel, ..., e«). Assu-
mindo z como uma evidência, selecionamos somente os mundos possíveis que têm # como
verdadeiro (ou, se for o caso, falso). Com o processo de propagação de evidências, consi-
derando somente esses mundos possíveis, as probabilidades dos eventoos representados na
rede são ajustadas para corresponder à nova álgebra de mundos possíveis considerada.

Como no caso da programação em lógica DSFH, todas as informações embutidas na
consulta feita pela rede bayesiana não devem influenciar nas probabilidades dos demais
eventos da rede. Ou seja, somente o valor do evento que será assumido como evidência no
processo de compartilhamento de conhecimento deve ter sua probabilidade alterada como
resultado do processo.

O comentário feito no final da seção 5.2.1 permanece válido aqui. Da mesma forma, as
mesmas hipóteses a respeito da independência entre as medidas de incerteza dos sistemas
que participam dc um processo de compartilhamento devem ser consideradas, embora não
sejam automaticamente tratadas neste trabalho.

5.3 Mapeamentos entre Sistemas
Devido à ênfase do nosso estudo à interação entre pares de sistemas, não usamos ontologias
para descrever o domínio definido por eles. Simplesmente, definimos um mapeamento
direto entre informações atómicas de um sistema com consultas feitas ao outro. Esse
mapeamento é estabelecido com base em uma interpretação do significado das informações
relacionadas, conforme exemplificado na figura 5.1.

Para os propósitos deste trabalho, assumimos que, por exemplo, uma informação
atómica p, de um sistema St, é semanticamente equivalente à consulta q, de um siste-
ma S2. Tomando esta decisão, eliminamos um problema complexo e importante, mas
que foge ao escopo deste trabalho, para podermos concentrar nossos esforços na interação
entre o par de sistemas. Em geral usa-se uma antologia para fazer a correspondência entre
termos semanticamente equivalentes. O uso de uma oncologia corresponde a definir unia
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descrição formal dos conceitos representados no domínio a que se referem os sistemas e
estabelecer a equivalência entre as informações dos sistemas e os .conceitos da oncologia.
Assim, se os sistemas se comprometerem com essa oncologia, as informações equivalentes
são relacionadas com o mesmo conceito.

O relacionamento entre o cliente e o servidor é definida exclusivamente através do
mapeamento entre termos semanticamente comuns dos sistemas. Para isso, relacionamos
uma informação atómica do cliente com uma consulta capaz de ser respondida pelo ser-
vidor. Esse relacionamento é definido com base nas características do par de formalismos
considerados, o cliente e o servidor, que foram relacionadas e comparadas em 4.5. Além
disso, devemos considerar as questões referentes à consistência dos sistemas, como rela-
tado em 5.2. A seguir, para cada combinação possível de sistemas, apresentamos como
o relacionamento é definido. Exemplos de inteiações de sistemas são apresentados nas
eprÃpq 5 zl p 5 !i

5.3.1 Sistema DSFH consulta Sistema DSFH
Nesta configuração de pai de sistemas, como eles são baseados na programação em lógica,
tem-se uma situação bastante similar àquela apresentada no exemplo 3.1.1 do capítulo 3.
A única novidade é a inclusão de intervalos para representar o nível de certeza associado
às fórmulas.

Mapeamento entre os Formalismos

Considere um sistema St, modelado pela programação em lógica DSFH, no qual não está
presente a fórmula atómica r(a) , cujo intervalo de crença é, consequentemente, assumido
como 10.0, 0.01. Sabendo-se que existe um outro sistema, chamado de S2, que seja capaz
de responder a uma consulta s (b) que seja semanticamente equivalente a r(a) , ou seja,
jr(a)is. = is(b)is, , é possível compartilhar o conhecimento de S2 para provar r(a) . Para
isso, ligamos manualmente a fórmula atómica r(a) de Si à consulta s(b) do outro. Dessa
forma, o compartilhamento de conhecimento possibilita que o sistema cliente seja capaz
de calcular um resultado, que previamente era assumido por falta de informação, através
de uma estimativa mais confiável para seu grau de crença.

Como os formalismos lógicos são semelhantes, não existe a necessidade de tradução
ou de adaptação do formato da consulta feita por Si a S2 e da resposta de S2 a Si.
Basta, simplesmente, associei jr(a)is. com is(b)is, e o intervalo ll/ó, ublls, fornecido como
resposta para s (b) pode ser interpretado diretamente como o intervalo l IZÓ, ubl is. associado
a r(a)

Semântica

Como vimos em 5.2.1, r(a) não deve estar presente em Si. Dessa forma, ao assumir,
originalmente, o intervalo 10.0, 0.01 pala a fórmula, assume-se também que r(a) é falso em
todos os mundos possíveis capazes de interpretar Si. O conjtmto dos mundos possíveis
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selecionados com a prova de s(b) por S2 deve ser diqunto do conjunto dos mundos
possíveis usados inicialmente para interpretar o progra.ma, e a álgebra e as medidas de
probabilidades baseadas neste conjunto de mundos possíveis devem ser independentes das
outras álgebras e medidas usadas na interpretação do programa original. Caso contrário,
a semântica dos intervalos de probabilidades gerados por S2 estação corrompidos devido à
duplicação das informações geradas pelos dois sistemas. As imposições sobre os conjuntos
de mundos possíveis, de álgebras e de medidas de probabilidades devem ser garantidas
ao se ligar r(a) com s(b). Essas garantias são baseadas na interpretação humana dos
sistemas considerados, constituindo, portanto, um passo delicado no estabelecimento do
compartilhamento de corlhecimento entre esses sistemas.

Uma vez ligadas r(a) e s(b), nós estendemos o conjunto de mundos possíveis, de
álgebras e de medidas de probabilidades considerados inicialmente pala o sistema lógico
com o conjunto de mundos possíveis relevantes a s(b) e provas provenientes do servidor
podem ser empregadas dentro das provas do cliente como se pertencessem ao programa
original.

Uso do Compartilllamento de Conhecimento

Para atiçar o compartilhamento de conhecimento durante a operação do sistema Si , basta
fazer com que o cliente inclua no seu código uma cláusula da forma

f[zõ,«ó] : ' consulta(S2,c, l/ó, uól)
e fazer com que a cláusula consulta transfira o controle do programa para a camada de
interface do Si . A camada de interface se encarregará de.contatar o sistema Sz, fazer-lhe a
consulta s (b) , esperar pela resposta l/ó, ubl e repassa-la como intervalo associado a r(a).

Nas seções 5.4.1, 5.5.1 e 5.6, consideramos os três tipos básicos de consultas pala
interações entre dois sistemas baseados na programação em lógica DSFH.

5.3.2 Sistema DSFH consulta Rede

Neste caso, é necessário fazer conversões entre os formalismos considerando, principalmen-
te, as diferenças entre as representações de verdade utilizadas por eles, como analisado na
seção 4.5. Este caso foi apresentado e exemplificado fartamente em ]6].

Mapeamento entre Sistemas

Considere um sistema Si, modelado pela programação em lógica DSFH, no qual não está
presente a fórmula atómica r(a) , cujo intervalo de crença é, consequentemente, assumido
como 10.0, 0.01. Pala que uma rede seja capaz de fornecer o grau de crença de r (a) , ela deve
ser capaz de criei um intervalo que represente a crença e a plausibilidade da fórmula. Pala
isso, a consulta do sistema lógico é desmembrada em duas consultas para a rede, de tal
forma que se obtenha os valores extremos do intervalo. Dessa forma, o compartilhamento
de conhecimento possibilita que o sistema cliente seja capaz de calcular um resultado,



5.3. MAPEANfENTOS ENTRE SISTEMAS 83

que previamente era assumido por falta de informação, através de uma estimativa mais
confiável para seu grau de crença.

Sabendo da existência de uma rede bayesiana, chamada S2, que seja capaz de calcular
o grau de crença de r(a), podemos associar o cálculo de r(a) em Si a uma consulta
equivalente de S2. Pala construir um intervalo a partir das probabilidades fornecidas por
S2, ligamos manualmente a consulta de St a um intervalo lii, à21 tal que:

Í {i é a probabilidade associada a uma consulta da forma
< P(«: , . . . , "«., "m+:,. . , «« 1.: , . . . , .,) à S, ;
1. {2 é a probabilidade associada a uma consulta da forma p(DI, . ., u«..lei, ..., e,) à S2

Como a consulta associada a {i é mais específica que a associada a i2 teremos que

0 $ íi $ {2 5; l

Clom esses valores, construímos o intervalo associado a r(a) , obtido por compartilhamento
de conhecimento, como lil, ã21

Semântica

Como vimos em 5.2.1, r(a) não deve estar presente em Si . Devemos (manualmente) ligar
r(a) a um par de eventos da rede,(t,i,...,u.lel,..., e,) e(Dt,...,"m,t'm+t,.:.,u«let,..., e,).
O conjunto dos mundos possíveis selecionados pela.s evidências ei, ..., e, deve ser diqunto
do conjunto dos mundos possíveis usados inicialmente para interpretar o programa, e
a álgebra e as medidas de probabilidades baseadas neste conjunto de mundos possíveis
devem sel independentes das outras álgebras e medidas usadas na interpretação original do
programa. Caso contrário, a semântica dos intervalos de probabilidades gerados pela fede
estarão corrompidos devido à duplicação das informações geradas pelos dois sistemas.

Uma vez ligadas r(a) e o par de eventos da rede, nós estendemos o conjunto de
mundos possíveis, de álgebras e de medidas de probabilidades considerados inicialmente
para o sistema lógico com o conjunto de mundos possíveis relevantes a ei, ..., e,, e cálculos
provenientes da rede podem ser empregados dentro das provas do sistema lógico como se
pertencessem ao programa original.

Uso do Coinpartilhamento de Clonhecimento

Para ativai o compartilhamento de conhecimento durante a operação do sistema Si, basta
fazer com que o cliente inclua no seu código uma cláusula da forma

t[ZÓ,«Ó] :' consulta($2,ci ,/b) , consulta(S2,c2,ub)
e fazer com que a cláusula consulta transfira o controle do programa para a camada de
interface do St. A camada de interface se encarregará de contatar o sistema S2, fazer-lhe
as consultas ci e c2, esperar pelas respostas /b e ub e usá-las para construir o intervalo
associado a t.

Nas seções 5.4.2, 5.5.2 e 5.6 consideramos os três tipos básicos de consultas para
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interações entre um sistemas baseado na Programação em lógica DSFH consultando uma
rede bayesiana.

Observações Adicionais

Note que no caso de se considerar um intervalo consistindo de um único valor, podemos
codiÊcar a cláusula anterior como

t[ó,ó] :' consulta(S2,c,b)
onde c é uma consulta da forma p(ul, ..., Dmjet, ..., e,) a S2 e b é o valor da probabilidade.
Com esse valor, construímos o intervalo associado a r(a) , obtido por compartilhamento
de conhecimento, como ló, ól.

5.3.3 Rede Consulta Rede
Como os dois sistemas são redes bayesianas, temos uma situação na qual as probabilida-
des da servidora são usadas para modificar as probabilidades calculadas pela cliente. A
informação buscada pela cliente será usada para caracterizar um evento como evidência
ou nao.

Mlapeamento entre Sistemas

O mapeamento relacionancto o par de redes bayesianas, RBi , a cliente, e RB2, a servidora,
é feito ao atribuir um novo valor a um evento, transformando-o numa evidência. Considere
uma rede RBí, que, ao calcular uma probabilidade p(ul, ..., u«lei, ..., e«), obtém um valor
insatisfatório para ela. Sabendo-.se que existe uma outra rede, chamada de RB2, que
seja capaz de, através de uma consulta p(t;;, ..., o:,leÍ, ..., e(,.,), atribuir o valor a uma nova
evidência # de R-Bi tal que = g {ei, ..., e«}, ou seja, lzlnB. = ip(t;{, ..., t;Í.,leÍ, ..., el,.,)Ina,, é
]l)ossível compartilhar o conhecimento de R.B2 auxiliar no cálculo de p(ul , ..., unlei, ..., e«).

Como alternativas para atribuir um novo valor à nova evidência z de R.Bi podemos
considerar:

l associar o valor de z com a consulta p(oÍ , . .., u:,leÍ , ..., el,,,) a RZ?2 de tal forma que um
valor arbitrariamente alto da resposta da consulta seja associado como verdadeiro
e um valor aibitraiiamente baixo como falso. Dessa forma, atribui-se um valor
verdadeiro ou falso à nova evidência; ou

associar o valor de z com a consulta p(t;Í, ..., uÍ,,lel, ..., el.,) a RB2 de tal forma que
a resposta da consulta seja assumida como valor da evidência. No entanto, essa
alternativa viola a definição das redes bayesianas, feita em 4.3, pois as evidência.s
devem ser consideradas ou verdadeiras ou falsas e não exatamente um valor real
p(«Í , ..., «;,jeÍ, ..., .Í,,,) C l0.0, 1.01.

2

Neste trabalho, devido à nossa caracterização de redes bayesianas, segundo a qual as
evidências são ou verdadeiras ou falsa.s, adoramos a primeira alternativa como estratégia
para uso das informações compartilhados.
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Semântica

Colho vimos em 5.2.2, devemos garantir que z g {ei, ...,e«}. Devemos (manualmente)
ligar um evento # da rede R-Bi a um evento (t;i, ..., z;«lei, ..., e,) da rede RZ?2. O conjunto
dos mundos possíveis selecionados pelas evidências ei, ..., e, deve ser disjunto do conjLmto
dos mundos possíveis usados inicialmente para interpretar a rede, e a álgebra e as medidas
de probabilidades baseadas neste conjunto de mundos possíveis devem ser independentes
das outras álgebras e medidas usadas na interpretação original da rede. Caso contrário, a
semântica dos intervalos de probabilidades gerados pela rede estarão corrompidos devido
à duplicação das informações geradas pelos dois sistemas. Feita a ligação, nós ligamos
manualmente

. um valor alto de p(ol, ..., u.let, ..., e,) com o valor verdadeiro atribuído
à nova evidência #l e

. um valor baixo de p(ul, ..., u«jei, ..., e,) com o valor falso atribuído
à nova evidência #.

Devemos ficar atentos com relação ao significado de "valor alto" e de "valor baixo" usados
para atribuir o valor-verdade à evidência pois esses conceitos são relativos.

Dessa forma, nós estendemos o conjunto de mundos possíveis, de álgebras e de medi-
das de probabilidades considerados inicialmente para a rede com o conjunto de mundos
possíveis relevantes a ei, ..., e,, e cálculos provenientes da rede servidora. podem ser em-
pregados dentro da rede cliente como se pertencessem à consulta original.

Uso do Compartilhamento de Conhecimento
Como uma rede bayesiana, em princípio, tem a capacidade de calcular todas as probabili-
dades relacionadas aos seus eventos, devemos analisar de que forma o compartilhamento
de conhecimento é usado pelas redes. Uma solução é fornecer sempre ao usuário a resposta
baseada exclusivamente nas evidências explicitamente embutidas na consulta e, através da
camada de interface, oferecer a possibilidade de recalcular a probabilidade com o auxílio
de evidências adicionais fornecidas por outros sistemas baseados em conhecimento.

Nas seções 5.4.3, 5.5.3 e 5.6 consideramos os três tipos básicos de consultas para
interações entre dois sistemas baseados no formalismo de redes bayesianas.

Observações Adicionais

Um cuidado especial que devemos considerar nesse tipo de consulta é a possibilidade de,
para uma consulta da forma p(alr) feita a uma rede bayesiana, usar o compartilhamento
de conhecimento para atribuir um novo valor ao evento r. Nesse caso, cria-se um caso
de conflito, pois está embutido na consulta que r é verdadeiro e, portanto, faz parte da
premissa pala a operação da rede. Portanto, por uma questão de consistência, devemos
impor que o compartilhamento de conhecimento não deve ser usado para redefinir o valor
de uma evidência blue já tem um valor previamente associado.
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5.3.4 Rede Consulta Sistema DSFH

Como o sistema cliente é uma rede bayesiana e o servidor é baseado em intervalos, temos
uma situação na qual os intervalos produzidos pelo servidor são usados para gerar valores
pala modificar as probabilidades calculadas pela cliente. A informação buscada pela
cliente será usada pala caracterizar um evento como evidência ou não.

Mlapeamento entre Teorias

O mapeamento, relacionando uma nova evidência de uma rede e uma consulta a um siste-
ma lógico, é feito ao atribuir um novo valor, obtido a partir de um intervalo calculado pelo
sistema lógico, a um evento, transformando-o numa evidência. Considere uma rede R.Bi ,
que, ao calcular uma probabilidade p(t;l, ..., u«jei, ..., e«), obtém um valor considerado,
pelo usuário, como insatisfatório. Sabendo-se que existe um sistema DSFH, chamada de
S, que seja capaz de, através de uma consulta s(b), determinar o valor de uma nova
evidência z de R-Bi tal que z çí {ei, ..., e.}, é possível compartilhar o conhecimento de
Rl?2 auxiliar no cálculo de p(ul , ..., unlei, ..., e«). O mapeamento entre as teorias I'elacio-
na o valor de uma nova evidência # da rede bayesiana com o intervalo associado a uma
fórmula atómica da teoria lógica. Como uma consulta s(b) para a lógica DSFH retorna
um intervalo l/ó, uól como resposta, temos como opções para o mapeamento:

e usar extremo inferior do intervalo, /b, como valor da evidência;

e usei' extremo superior do intervalo, ub, como valor da evidência;

' usar um ponto interno do intervalo, eventualmente o ponto médio (/b + ttb)/2

Neste trabalho usaremos a terceira alternativa. Uma justificativa para essa decisão está
relatada nas Observações Adicionais, logo adiante.

Como alternar.ovas para atribuir um novo valor à nova evidência z de R-Bi podemos
consi(legar:

l associar o valor de 3 com a consulta s(b) de S de tal forma que o intervalo l/ó, u61

obtido como resposta s'ãa usado para produzir o valor c = (Zb + u6)/2. Com um
valor arbitrariamente alto de c atribui-se verdadeiro a z, enquanto que com um valor
arbitrariamente baixo atribui-se falso. Dessa forma, atribui-se um valor verdadeiro
ou falso à nova evidência.

2 associar o valor de # com a consulta s(b) de S de tal forma que o intervalo l/ó, uól
obtido como resposta seja usado para produzir o valor c = (/ó + ub)/2 que será
atribuído a z. No entanto, essa are!'nativa viola a definição das redes bayesianas,
feita em 4.3, pois as evidências devem ser corlsideradas ou verdadeiras ou falsas e
não exatamente um valor leal c C l0.0, 1.01.
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Semântica

Como vimos em 5.2.2, devemos garantir que # g {ei,...,e«]. Ligamos manualmente
um evento 3 da rede RBi a uma consulta s(b) do sistema DSFH S. O conjunto dos
mundos possíveis selecionados com a prova de s(b) deve ser disjunto do conjunto dos
mundos possíveis usados inicialmente para interpretar a rede, e a álgebra e as medidas
de probabilidades baseadas neste conjunto de mundos possíveis devem ser independentes
das outras álgebras e medidas usadas na interpretação original da rede. Caso contrário,
a semântica dos intervalos de probabilidades gerados por Si estarão corrompidos devido
à duplicação das informações geradas pelos dois sistemas.

Feita a ligação, e obtendo um intervalo l/ó, ubl associado a s(b) , nÓs associamos um
valor alto, respectivamente, baixo, de (/ó+ ub)/2 com o valor verdadeiro, respectivamente,
falso, associado à nova evidência z. Assim, podemos associar

. um valor alto de (/b + ub)/2 com o valor verdadeiro atribuído à nova evidência içl

. um valor baixo de (/b + ub)/2 com o valor falso atribuído à nova evidência #l e

. um valor médio de (/b+ub)/2 com o indício que o sistema DSFH não deve ser usado
para gerar uma nova evidência na rede.

Devemos ficar atentos com relação ao significado de "valor alto" e de "valor baixo" usados
para atribuir o valor-verdade à evidência pois esses conceitos são relativos.

Dessa forma, nós estendemos o conjunto de mundos possíveis, de álgebras e de medi-
das de probabilidades considerados inicialmente pala a rede com o conjunto de mundos
possíveis relevantes para a prova de s(b), e cálculos provenientes das provas do siste-
ma DSFH podem ser empregados nos cálculos da rede como se pertencessem à consulta
original.

Uso do Compartilhamento de Conhecimento
Como a rede bayesiana sempre tem a capacidade de calcular todas as probabilidades
relacionadas aos seus eventos, devemos analisar uma forma íiatural de empregar o com-
partilhamento de conhecimento ao se consultar uma rede bayesiana. O mais indicado é
deixar que a camada de interface gerencie o processo de consulta à rede. Dessa forma,
a rede sempre oferece primeiro uma resposta baseada no seu conhecimento local e, se o
usuário considerei essa resposta inadequada, usa-se o compartilhamento de conhecimento
para tentei obter outra melhor.

Nas seções 5.4.4, 5.5.4 e 5.6 consideramos os três tipos básicos de consultas para
interações entre uma rede bayesiana consultando um sistema baseados na Programação
em lógica DSFH.

Obsei'vações Adicionais

Como vimos em 4.4, o intervalo / calculado para uma consulta p pelo método de inferência
da lógica DSFH não é exatamente o intervalo definido pela crença e plausibilidade de p,
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IB./(p), P/(p)l, mas um tal que / Ç IB./(p), P/(p)l. Essa con;datação é forte o suficiente
para se questiona.r a validade de se usar algum dos extremos de / como valor retornado à
rede

Uma abordagem alternativa para a combinação do modelo probabilístico com a te-
oria lógica com valores de verdade baseados em intervalos é considerar-se duas soluções
calculadas para a rede bayesíana: uma para o extremo inferior do intervalo e outra para
o extremo superior. Dessa forma, utiliza-se como resultado fornecido pela rede o inter-
valo definido pelas duas respostas obtidas. A grande desvantagem dessa abordagem é a
alteração da semântica do resultado calculado pela rede. Uma outra opção é considerar
todos os valores definidos pelo intervalo em um mecanismo de "backtracking" para que o
usuário tenha a opção de analisam o papel desses valores nos cálculos da fede.

5.4 Consultas Unidirecionais

Nesse tipo de consulta, consideramos um sistema Si que, durante a resolução de um pro-
blema, consulta um sistema S2 que retorna a Si uma resposta baseada exclusivamente no
seu conhecimento local. Um esquema geral de uma consulta unidirecional está apresentada
na figura 5.2.

consulta q

Si resposta rg S2

Figura 5.2: Esquema geral de uma consulta unidirecional de SI a S2

Trata-se do tipo mais simples de interação entre sistemas, pois S2 sempre fornecerá
uma resposta para a consulta q, que pode ser a informação de que S2 não é capaz de
prova-la. Neste caso, não existe risco de fatores externos a S2 infiuenciarem na resposta
obtida. Segundo esse tipo de consulta, Si pode consultei S2 diversas vezes durante a
solução de um mesmo problema. O que estamos caracterizando é que, em cada consulta,
S2 calcula, isoladamente e baseado exclusivamente no seu conhecimento local, o nível de
incerteza da resposta da consulta feita. A seguir, analisaremos as consultas urlidirecionais
para cada um dos quatro casos possíveis de interações entre sistemas.
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5.4.1 Sistema DSFH Consulta Sistema DSFH

Trata-se de um caso similar ao apresentado com lógica clássica no exemplo 3.1, sendo
que, desta vez, as lógicas dos sistemas cliente e servidor manipularão intervalos em suas
inferências. A apresentação dessa configuração, juntamente com a análise da consistência
da semântica dos mundos possíveis para esse caso foi feita em 5.3.1.

Suponhamos que uma fórmula atómica r(a) não esteja presente no sistema Si. Sa-
bendo da existência de um outro sistema, chamado S2, que seja capaz de calcular s (b) tal
que is(b)is, = jr(a)is., podemos manualmente ligar o cálculo de r(a) em Si à consulta
s(b) de S2. Como os dois sistemas assumem a mesma representação para suas medidas
de certeza, o intervalo calculado pelo servidor pode ser usado diretamente pelo cliente. O
exemplo 5.4.1 ilustra o compartilhamento de conhecimento obtido entre sistemas desses
tipos

Exemplo 5.4.1 Considere os sega ates dois sásíemas Z)Sf'#J chamados de Si e de S2,
apresentados na ./igzéra 5.g. ,4 prova de p(a) tí oóíida considerando-se o {nteroa/o l0.0, 0.01

p(X):- q(X), \+r(X).
q(X) :- s(X) , t(X)

m(X) :- p(X) , \+q(X)

s(a)= [0.7 , 0.9]
r(a)= [0.0 , 0.2]

p(e)= [0.8 , 1.0]

Figura 5.3: Dois sistemas DSFH: Si, à esquerda, e S2, à direita

para a fórmula atâmi,ca t(.a), pois elü não está presente em S{. No entanto, supondo
que it(a)ls: = jn(e)is,, corzstruíhos a árvore de prosa para p(a) rea/{zada por Si com
c;ompartilhameTtto de conhecimento de S.z e:cibid,a na $glLrct S.4. Como os formalismos
usados em S\ e S.z são idênticos, o inierualo obtido para m(.e) por S\ pode ser utiliza.do
diretamevtte, sem a necessidade de nenhuma coTtuersão, co'mo o nível de crençcl de t(.a)
por Sa

Nesse caso, o compartilhamento de conhecimento corresponde à extensão de uma
árvore de prova, a partir de uma fórmula atómica dão disponível, com uma prova, pa'
ra essa mesma fórmula, obtida por outro sistema. Note ainda que, no exemplo 5.4.1, o
sistema S2 apresenta uma fórmula atómica, q(e), cujo valor é assumido como l0.0,0.01
por falta de informação mais precisa. No exemplo 5.5.1 apresentamos uma nova versão
desse mesmo exemplo, com o sistema S2 usando o compartilhamento de conhecimento
para obter essa informação inexistente.

5.4.2 Sistema DSFH Consulta Rede

Nessa configuração, o compartilhamento de conhecimento coiJsiste em montar o intervalo
relacionado a uma fórmula atómica, inexistente no sistema lógico, a partir das probabili-
dades calculadas por uma rede bayesiana. Como o intervalo é caracterizado por um pal'
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l [0.8,1-0]

-(-)
[0.0,0.2];(-)

[0.7,0.9]
t(a)

[0.8,1.0]

p(e.
[0.8,1.0]

l+q(e)
'l [i.o,i.o]

q(e)
to.o,o.o]

Figura 5.4: Prova de p(a) de Si usando m(e) de S2

de valores, enquanto que a rede bayesiana calcula um valor unitário, torna-se necessário
obter uma forma coerente de se construir o intervalo a partir de uma ou mais consultas
à rede. A apresentação dessa configuração, juntamente com a análise da consistência da
semântica dos mundos possíveis para esse caso foi feita em 5.3.2.

O exemplo 5.4.2, apresentado originalmente em ]6], ilustra o compartilhamento de
conhecimento obtido entre sistemas desses tipos.

Exemplo 5.4.2 SaponAa gue uma nÍuersidade gue ra cr ar m sistema baseado em co-
nhecimento para decidir se um estudante receberá alojcLmento grátis da u,niuersidade ou
não. O critério pelo q\tal G decisão é toTitüda baseia-se nas seguintes informações Q respeito
do está,dente:

qi llnpân fjnnnrpipn
reze zZo;

se o estudante possui renda sv$ciente para pagar por outro aloja

desempenho acadêmico
uersidude; e

se o estudante a'presente bom histórico aca,dêmico nu ni

condição médica : se o estado médico do esludanfe pode ser cores gerado potencia/-
mente perigoso para os outros estudantes do m,esmo alojamento. O diagnóstico da
sitnctção médica do estudante é baseado nos se\ls registros de ucLcinaÇão e nüs doenças
contagiosas qKe apresenta.

O seguinte programa apresenta zlllti teoria lógica siml)les 'para decidir se o estudante é ILm
l)om candidato l)ara eceber alojamento grátis da uttiuersidade:
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mereceAloj ament o(X )
saudável(X)

pobre(X) , bomA].uno(X) , saudável(X)
vaca.nado(X) , \+doença(X)

pobre(John)
pobre(Paul)
doença(John)
vacinado(Jonh)
vacinado(Paul)

[0.7,0.7]
[0.6,0.9]
[0.5,0.7]
[o.s,o.s]
[0.7,0.9]

]Vão ezíste /arma ezp/ú ta de se ca/ca/ar a crença em bomAluno(X), q e ser(Í, con-
seqiientemente, assumido como improuáuel por falta de informação. Alternativa,mente,
podemos "construir" o i,nteruato de crença baseados na. informação diSPOTtÍUet nos re-
gistros dos estudantes da, universidade, usando o conhecimento compartilhado 'pela rede
ballesiana exibida na $gura 5.5, chamada BomAtunoBN, qae pode ser Ksüda. para, decidir
se um está,dente é u,m bom aluno com base na STa informação académica: res'ültüdos de
provas e freqáiência às üu,tas. Ligando manualmente as seguintes informações:

Descrição das variáveis (nós) da rede:

A : o estudante é um bom aluno;

B : o estudante não falta às aulas;

C : o estudante tem bom desempenho
nas provas;

o estlidante teve bom desempenho
no vestibular;

o estudante tem boas notas finais
nas disciplinas.

p(a) = 0.5

p(bja) = 0.8
p(ój=a) = 0.4

p(cja) =. 0.9
P(cl

p(dlc) = 0.9
p(dl = 0.5
p(ejc) = 0.9
p(ej-.c) = 0.4

D

E

Exemplo de consultas a esta rede bayesiana:

. p(alc) = (p(a)p(cla))/(p(c)) = 0.9

. P(«, blc)(«, b, c»/(P(c)) =(P(«)P(bl«)P(cl«))/(P(c)) 0.72

Figura 5.5: Rede bayesiana que modela a "qualidade" de um estudante

. lbomAluno(John)ip = 1/pía,ólcJ, pralcJ/IB.m.41u-BN

. lbomAluno(Paul)ip = 1/pra,ólc), oral cJ/IB...41-.BW

a árz;ore de prova para mereceAlojamento(John), {nc/u ndo uma representação para o
conhecimento compartilhado pela rede baUesiüna. está apresentada na $gura 5.6.
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mereceAlojamento(John )
[o.o. 0.5]

pobre(John), bomAIÚno(John), saudável(John)
[0.0, 0 5]

pobre(Johnl
[0.7, 0.7]

saudável(John)
[0.0. 0 5]

vacinado(John), \+doença(John)
[o.o, 0.5]

vaclnaaotionnJ \taoença(John)
[0.5, 0.5] ] [0.3, 0.5]

doença(John)
[0.5, 0.7]

[0.72, 0.9]

BomAlunoBN

Figura
mento

Arvore de prova de mereceAlojamento(John) com compartilhamento de conheci

5.4.3 Rede Consulta Rede

No caso de uma rede bayesiana consultando outra rede, usamos as probabilidades dis-
poníveis na servidora para corroborar o tratamento de um evento da cliente como uma
evidência. A apresentação dessa configuração, juntamente com a análise da consistência
da semântica dos mundos possíveis para esse caso íoi feita em 5.3.3.

Um exemplo de uma rede bayesiana consultando outra rede bayesiana é apresentado
no exemplo 5.4.3.

Exemplo 5.4.3 C'onsÍdere a rede óa#esáana RBr representada no /ado esquerdo da ./ígtzra
5.7. avessa rede, a corzsK/Za p(zllz4) Zem como resposta o oa/or 0.g/{. Ou sega, a
evidência considera.da, =4, palco in$ui'u na probabilidade de ]c\, reduzindo ligeira'mente
esse uatot. Por outro lado, o euelLto =s teTTt um forte impacto na probabilidade de =\,
devido aos ua/ares associados ao arco (zi,z3). Z)e /afo, p(zilz4,]ç3) = 0.805, ow sda, se
obtivermos Q informação de que =s é verdadeiro, teremos aumentado considerável'mente Q
probabilidade de ]cl também ser.

ConsideraTtdo que Q rede RB., representadft Tia parte esq\tetra da $gzra 5.1, pode ser
usada pa-ra calctLtar a 'pvobabitidade do evento =a de tat forma (lue seja possível luar o valor
oólÍdo pa7'a usar z3 como uma eu dêncÍa no cá/cu/o de p(ailz4). Usando o comparZá//la-
mento de conheciment,o, torna-se possível associa in nlatmente :cs co'm a prosa,bitidade
p(g/i ly3). (''omo p(yi ly3) = 0.8571, podemos ass? m r que 3 e' Knza euÍdéncáa uerdüdeÍra e,
«sám, «soca- o cá/.«/. d« p«ó«ó{/{d«d' «igin«/, p(z:lz,), «m p(z:lz., a,) = 0.805.

Se em uma consulta a uma rede bayesiana, um usuário especifica, explicitamente, o
valor de um evento, usado como evidência, é questionável o uso do compartilhamento de
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;n P(=1) - -4

.{i;1;::9.T- :i;1;: 19:ij *.{
Z2) (Z3

{;Í;: :ii5:Jr&.W: :il,. ;
Z4) (Z5

-; : p(p: lp:)

Figura 5.7: Consulta unidirecional com uma rede consultando outra

conhecimento para associar um novo valor a esse mesmo evento, como mostra o exemplo
5.4.4

Exemplo 5.4.4 C'onsidere a mesma rede óapesiana RB, representada no /ado esquerdo
da jiglrü 5.1. Nessa rede, Q coTtsulta l)(.=\\n=aà tem como resposta o Datar 0.690. USaTt-

do o compartithamento do conhecimento du rede RBu, de forma equiuütente àq'nela feita
- .«mp/. S.4.3, oó''mo. o -/- 0.857.r p-« « "««/Z« p(«-1«3). N. '«t-to, e«{'-

te 'um problewta com o nodo resultado, obtido com o compartilhümento de conhecimento:
ctssocio'ü-se xm nodo valor ao evento =s, ignorando a evidência. estipulada na cottsulta. à
rede RB,.

5.4.4 Rede Consulta Sistema DSFH

Desta vez usamos o programa em lógica para introduzir novas evidências na rede bayesia-
na. Inicialmente, devemos convenciona.i uma forma de se estabelecer uma correspondência
entre o intervalo associado à resposta da consulta feita ao programa em lógica em uma
probabilidade a ser usada pela rede. A apresentação dessa configuração, juntamente com
uma análise preliminar da consistência da semântica dos mundos possíveis para esse caso,
foi feita em 5.3.4

Um exemplo de uma rede bayesiana consultando um sistema baseado na lógica DSFH
é apresentado no exemplo 5.4.5.
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Exei-nplo 5.4.5 C'ons acre a mesma rede óayesiana RB, tí/ fada no e emp/o 5...{.3. Co-
«-o vimos, p(:«il:«4) = 0.314, enquanto g?&e p(#ilz4,z3) = 0.805. C'omo antes, a possió{/i-
dade de assumir =s como verdadeiro (ou, se for o caso, falso) in$uenciará sensivelmente
na 'probabilidade de =1.

Desta uez; Tela.ciDRa'mos a, probctbilidade associada ao evento =s com o grau de crença
da res'posta dü consxtta -p(.a) fornecida pelo seguinte programa em lógica DSFH:

P(x)
q(x)

q(X), \+r(X)
s (X) , t(X) .

s(a)= [0.8, 0.9]
t(a)= [0.9, 1.0]

Usando o compartithamextto de conhecimento, torna-se possível obter u,lll valor melhor'
para CL probabilidade de pÇ=\\=A], como ilustrado nü Fg'üra 5.8. O internato de crença.
associado a p(a) é l0.7,0.91, q e prodtéz, como gonzo ánfermedZáráo, 0.8 como o grau de
crença retornado à rede baUesiana. Usando-se esse valor como bctse, transformamos =s
em zma euidêvtcia verdadeira e o valor dü resposta à consulta feita a RB, é 0,805.

:;n p(=1) - -4

.{fí;: ::l.i- :{l;í:: :2.T- ,.
z21 (z3

{ Í: :2.Í:!:/''\.a: :llo:: ,
Z4) (Z5

r3 : (0.7 + 0.9)/2

,q:$1:b,.,] \+:l(Êà,..o]

s(118) 9] tÍ.g)i.o] r(a)o.o.o]

Figura 5.8: Consulta unidirecional com uma rede bayesiana consultando um sistema lógico

E importante notar que, pala provar p(a) , S2 assumiu, por falta de informação, que o
intervalo de r(a) é 10.0, 0.01. Essa informação poderia ser obtida externamente através
do compartilhamento de conhecimento, como será feito no exemplo 5.5.4.

5.5 Consultas Bidirecionais Restritas
Um esquema geral de uma consulta bidirecional restrita está apresentada na figura 5.9,
onde representamos um sistema Si que, pala resolver um problema p, faz uma consulta
q ao sistema S2. Para resolvem q, S2 faz uma consulta { a Si que, baseado exclusivamente
nas suas informações locais, e sem haver risco de fazer novamente uma consulta a S2,
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fornece uma resposta rt para a consulta t. Com a resposta fornecida por Si, S2 calcula a
resposta rq para a consulta original de Si e retorna o resultado a Si.

consulta q

consulta f
resposta rt
resposta rq

Si S2

Figura 5.9: Esquema geral de uma consulta bidirecinal restrita de Si a S2

Nas consultas bidirecionais, convencionámos dizer que um sistema Si "consulta" outro
sistema S2 se Si ao resolver um problema p, solicita a ajuda de S2 e, portanto, a consulta
que S2 faz de volta a Si é resultado da consulta original de Si para resolver p.

Nesse tipo de consultas, devemos tomar cuidado com a possibilidade de geração de
circularidades nas consultas dos sistemas. O que caracteriza as consultas bidirecionais
restritas é o uso de apenas dois passos de compartilhamento de conhecimento na interação
entre os sistemas. Os dois passos são:

1. Si faz uma consulta inicial q a S2; e

2. Sz, por causa da consulta inicial, faz uma consulta f a Si

Cada um deles corresponde a uma consulta unidirecional, devendo ser analisado segundo
os critérios apresentados em 5.4. Um detalhe importante que devemos também considerar
nesse caso, e que também vale para as consultas bidirecionais genéticas, que veremos em
5.6, é o fato de um mesmo sistema, chamado de Si na nossa caracterização, é utilizado
duas vezes no processo iniciado com a consulta q. Para analisar a consistência da resposta
construída devemos considerar:

l a resposta rq para a consulta q, fornecida por S2 deve ter sua consistência garantida;
para isso, devemos considerar uma consulta unidirecional, tendo S2 como cliente e
Si como servidor, tal que, atendendo às hipóteses de independência de álgebras de
mundos possíveis, apresentadas no caso unidirecional, seja consistentes

da mesma forma, quando Si recebe a resposta para q, todas as hipóteses de con-
sistência, considerando-se os formalismos dos sistemas, também devem ser garanti-
das

2

Como St participou da obtenção da resposta rq, devemos garantir que os mundos possíveis
relevantes empregados para se obter rq não influenciem na consistência de Si ao resolver
p. Por isso, devemos garantir que a álgebra de mundos possíveis relevantes considerada
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em Si pala resolver p seja independente da álgebra de mundos possíveis do próprio St
para resolver t.

A seguir, analisamos as consultas bidirecionais restritas para cada um dos quatro casos
possíveis de interações entre sistemas.

5.5.1 Sistema DSFH Consulta Sistema DSFH

Seja Si um sistema DSFH e suponha que uma fórmula atómica r(a) não esteja presente
nele. Sabendo da existência de um outro sistema DSFH, chamado S2, que seja capaz de
calcular s(b) tal que is(b)is, = jr(a)is., podemos manualmente legal o cálculo de r(a)
em Si à consulta s(b) de S2. Da mesma forma, supondo que, para resolver s(b), S2
necessite de uma fórmula atómica t (c), ausente em S2, mas que seja equivalente a uma
consulta u(d) feita a Sí. Como os dois sistemas assumem a mesma representação para
suas medidas dc certeza, o intervalo calculado pelo servidor pode ser usado diretamente
pelo cliente.

Para contornam o problema da circularidade usamos a relação de dependência entre as
cláusulas do programa em lógica, apresentada em 4.2.2:

Sejam Si e S2 dois sistemas baseados na Lógica DSFH. Se St, ao resolver
um problema p, faz a consulta "q?" para S2 e, para resolver essa consulta, S2
faz a consulta "q'?" a St, devemos garantir que a relação q' ? q não se verifica.

Dessa forma, garantimos que, para a solução de "q'?" , Si não precisará resolver (novamen-
te) q e, conseqüentemente, não se corte o risco de refazer a consulta "q?" a S2, dando inicio
a um loop infinito. Por outro lado, essa restrição, isoladamente, não resolve o problema
da consistência dos sistemas, pois informações usadas para provar q' podem corromper
a semântica da prova de p por St. Por isso, devemos garantir que os mundos possíveis
relevantes usados para Si isoladamente provar p são diquntos dos mundos possíveis re-
levantes usados para Si provar q'. Assim, conjuntamente com as hipóteses consideradas
nas duas consultas unidirecionais entre sistemas DSFH, nós estendemos o conjunto de
mundos possíveis, de álgebras e de medidas de probabilidades consideradas inicialmente
com o conjunto de mundos possíveis relevantes a s (b) , que, por sua vez foi estendido com
os mundos possíveis relevantes pala provar u(d) .

Um exemplo de consulta bidirecional restrita entre sistemas baseados na Lógica DSFH
está apresentado no exemplo 5.5.1.

Exemplo 5.5.1 (;onsidere os sísZenilas SI e S2, sám /ares aos apresentados no ezemp/o
S.4. l e reprodltzidos na $gura 5.10 abatia:

Como a fórmula atâmicn t (.a) Ttão está em SI, Q prouct de y(.a) é obtida considerando-
s. « i«te««/. 10.0,0.01 p-« « .M,m«/«. S«p.«d. q«. It(a)is. = lm(e)ls:, «t«z'mo'
Q árvore de prouü 'para y(.a) realizctdu por S\ com compartithctmento de covthecimento de
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P(x)
q(x)

q(X), \+r(X)
s(X) , t(X) . m(X):- p(X), \+q(X)

s(a)= [0.7, 0.9]
r(a)= [0.0, 0.2]
u(a)= [0.0, 0.3]

Figura 5.10: Sistemas Si, à esquerda, c S2, à direita

p(e)= [0.8 , 1.0] .

Sa joi exibida na $gura. 5.4. No entanto, como q(.e) está ausente em S.z, supondo qze
q(e)is, = 1«(a)is., pod'mo; «- . «nA«ám.«ío de S: p«« .»-".« «m« {n/o,m«çã.

znezzsfenZe ern S2.

Sl

\+r(a)
[0.8,1.0]

-(,)
tqal.S...ot o''0.2]

;(;)
l0.7,0.9}

p(e
[Ó.8,1.0]

l+q(e)
l [0-7,i.o]

q(e)
to.o,0.3]

Figura 5.11: Consulta bidirecional restrita com um sistema DSFH.. consultando outro
sistema DSFH

Note que em S.L as Frotas de u(.a) e de p(.a) são completamente independentes. De
fato,. üs clálsutüs de Sa podem ser particiona,da,s em dois conjuntos, ca.da um 'usado T)a-

ra, jazer' 'uma das l)roda,s mostra.da.s 110 exemplo. Dessa forma, gctrantimos q'üe em cada
passo do compurti,Ihamertto de conhecimento, os resultados externos não in$u,encham na,
semântica, do sistema, podendo ser usados normalmente como se fossem obl,idos tocctlmen-
fe

Como os formalismos usados em S\ e Sa são idênticos, os internatos obtidos para as
informações conta,rtilhüdas podem ser utilizados diretümente pelos si'stemas clientes, sem
a, necessidcLde de nenhuma conversão, como o nível de crença das injormcLções inexistentes
nos sistemas
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5.5.2 Sistema DSFH Consulta Rede

Nesse caso, a teoria lógica, pala solucionar um problema, faz uma consulta a uma rede
bayesiana. Devemos lembrar sempre que a rede bayesiana é capaz de calcular todas as
probabilidades referentes às consultas válidas feitas a ela. Por isso, a rede sempre ua
retornar u'rna resposta, baseada. e:cctusiuamente no sex conhecimento local, para Q consulta
/eífa. Para ativat a consulta bidirecional, o sistema lógico deverá solicitar que a rede
forneça uma outra solução para a consulta, através de um mecanismo de "backtracking"

A mesma análise, feita em 5.5.1, a respeito das duas provas feitas por Si cabe neste
caso. A única diferença corresponde ao fato de que, desta vez, temos uma consulta de
um sistema DSFH a uma rede e uma consulta da rede ao sistema lógico. O exemplo
5.5.2 apresenta uma situação de compaltilhamento de conhecimento entre um sistema
DSFH e uma rede bayesiana na qual o sistema DSFH faz a consulta inicial que, para ser
satisfatoriamente resolvida pela rede, realiza uma consulta de volta ao sistema DSFH.

Exemplo 5.5.2 Considere o sísfema Si apresentado aóaizo

P(x)
q(x)

q(X), \+r(X)
s(X), t(X).

s(a)= [0.7, 0.9]
r(a)= [0.0, 0.2]
u(a)= [0.9, 1.0]

Como a, informação atómica t (.a) não está presente em St, sel praz de crença, é assumido
como o {nZerua/o 10.0,0.01. Suponha g e ez sZa ?lma rede óayesáa72a, c/camada de R-B,
qKe seja capaz de obter o grcL'ü de crellçü para \(.a). Através do compartilhameTtto de
conAecimenfo, /ãgando «.anw/amenfe os entre«zos do nferua/o de crença de t(a) , ]/b,u6],
com bons'altas à rede, pot exemplo,

Í l«z,is. = ip(y-lz/;)l*-, .
1. 1/z,is. = ip(w., y,Ig/5)in«,

podemos associa-to a, Km par de consultas à rede Fede bct esgana RB representada no lado
d feito da #g ra .5./2. Para o par de consta/fas, é oóZàdo o {rzZerua/o ]0.4151,0.4370] para
t(a), o gue produz o ánlerua/o ]0.0, 0.4370] para p(a).

Na tentcttiuü de se obter u,ma solução melhor, o sistema lógico pode bons tear nova-
mente a rede l)ara q'tte eta obtenhcl uma moda solução para, as mesmas consultas

.r l«Óls. = IP(V.IV;)l«, .
1. 1/Óls. = IP(Z/:,V,IVs)l-,

Para responder à moda consztta,, supondo qze o evento 's da rede é seTítanticctmenl,e equi-
uatente à consulta u(a) de S\, podemos relacionar o valor da probabilidade associada
üo vértice IJs de RB com a, cona'ütta. u(.a) jeira a St. Note que, u(.a) nã,o é dependen-
te de nenhuma cláKsulü utilizada na. prova de p(.a). O intetualo de crençcl de u(.a),
l0.9,i.01, .j«IWc« o «o 'í' 3/; "m. «ádê«c{« p./« «de. ,4«{m, « «««/Z« p(y:ly5)
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X
,!Ç...)[0.3309, 0.8748]

..,,...)[0.5309, 0.8748]
v-iR.)l t0.8,i.o]

- -(.):©) ' [Í''','.']
[0.8309,0.8748]

'y: ) P(yi) = .4

J ;l;: !.=' :Í P(y2 lyi) = .7
L P(y2lny: ) = .l

[/ó, «ó]: b(y:, v,]3/.),p(v: ]y;)] g/2

Í P(y4 lyz) = .8{;t;= 1 :T!.«
y; : (0.9 + 1.0)/2.

Í P(ys Ig/4) = .9

'L P(ys l=y4) = .3
«(,)

s: [0.9,1.0] RB
Figura 5.12: Consulta bidirecional restrita com um sistema DSFH consultando uma rede

será ca/cw/.zda como p(yilg5,y3) = 0.8748 e a corsa/fa p(g/t, y2lyS) será ea/cu/ada como
p(g/t, g/2lys, g;) = 0.8309, associando o {nterua/o l0.8309, 0.8748j a t (a) . Esse ú/limo ánter-

ua/o, produz l0.3S09, 0.8748j como nterua/o de crença para p(a) . .4 prol;a para a cansa/fa
está e=i,lida na $gzra 5.12.

Neste caso, em que uma rede é usada pala fornecer um par de consultas, ambas
considerando o mesmo conjunto de evidências, qualquer informação externa consultada
pela rede deve ser aplicada para as duas consultas usadas para gerar o intervalo do sistema
lógico. Caso contrário, não será possível garantir que o intervalo resultante corresponda
a dois eventos aninhados.

5.5.3 Rede Consulta Rede

No caso das consultas circulares entre redes bayesianas, o problema que pode ocorrer é a
criação de ciclos dirigidos com o estabelecimento das consultas circulares entre os sistemas,
conforme esquematizado na figura 5.13, onde temos representadas duas redes bayesianas,
chamadas de X e de y

A rede X apresenta vértices z{ e zj tais que zj é condicionalmente deper)dente de
ri. Equivalentemente, a rede y apresenta vértices yx; e g/l tais que yl é condicionalmente
dependente de yt. No estabelecimento clo compartilhamento de conhecimento entre essas
redes, assumiram-se as ligações tais que yA fornece evidência a n.í e z{ fornece evidência
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Figura 5.13: Esquema de um circuito dirigido em uma rede bayesiana

para yZ. Essa configuração, esquematizada na figura 5.13, apresenta um problema na
interpretação dos sistemas, criando uma circularidade na relação de dependência entre
eventos. De um ponto de vista mais geral, devemos impor condições fortes que garantam
a independência das informações assumidas pelos sistemas.

Seja S] uma rede que, ao resolver uma consulta p(DI, ..., u«lei, ..., e«), obtenha a res-
posta c. Supondo a existência de uma outra rede que possa ser utilizada para atribuir
o valor-verdade de um evento z de Si, z g {ei, ..., e.}, podemos usá lo para obter uma
melhor estimativa para a consulta. Analogamente, se essa nova estimativa não for satis-
fatória, e sabendo-se que existe um vértice de S2 que pode ter seu valor-verdade definido
a partir de uma consulta a Si, podemos usar novamente o compartilhamento de conhe-
cimento para fornecer uma melhor resposta a Si, o que produzirá uma nova estimativa
para a consulta original de Si.

Como Si é usado duas vezes no processo completo, devemos impedir que as hipóteses
assumidas em uma das consultas causem problemas para a as hipóteses assumidas na
outra. Pata resolver esse problema, impomos que, além de as duas consultas unidireci(»
naus consideradas atenderem as restrições impostas nas consultas unidirecionais, devemos
garantir que as duas consultas respondidas por Si sejam independentes.

Um exemplo de uma consulta bidirecional restrita com uma rede bayesiana consultando
outra rede bayesiana é apresentado no exemplo 5.5.3.

ÇBxexnpXo 5.5.3 Clonsidere a rede RB: apresentada no lado esquerdo da $gura 5.14. Nes-
sa rede, a proóaZ, / dado p(z4lz2) = 0.625. JVo enfarta, a /hipótese de zs ser verdadeiro
/ornece o z;a/or p(z4lza,zs) = 0.9375. Sabendo da ez sténc a de zéma outra rede óayesÍana,
chamada de RBk e ü'presentüda do lado direito da, $gura 5.14, qze possa ser utilizada
parca de$nir o autor da l)robübitidade de o eueTtto zs ser uerdüdeiro, podemos co'mpartithar
sezz conÀecámenfo. .4ssoc ando z5 com o eoenZo p(kilk4) = 0.4428 de RZ?x; leão se ganga
grande sxl)arte pttrn o zso de z5 como evidência. Mas, ao se solicitar uma moda resposta
para R-Bk e sabendo gue o evento k3 está /àgado manha/mente ao euenfo p(z3lzi) = 0.8999
de RB., podemos assumir ks como euidêTtcia parca a consulta feita a RBK, usando a pro-
sa,bilidade p(.kt\k4,k:àÕ -- ü.81'T3 para jorrtecet um alto indício de qlte z5 é uma euidênciü
uerdadeára. Dessa /arma, p.de,n« usar p(z.lz2) com. egwÍoa/ente « p(,4lz2, z5) = 0.9375.
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P(z2 lzi) = .7
P(,, l=z:) = .l

P(zl) = .4
9Ptz3lzi

PI z3 I'lzi

z- l.,) = .5,.l-',)-.!

z5 lz4 ) = .9
3Z5l'''n.Z4

k3 : P(,;1,:)

'Zln P(ki) = .3
.{:EÍ: !e:TJ.:{ ÍÊ 11.=';

'k2'

{fEÊ: u;J.,.
k4'

,; : P(ALIA-)
'A3

RBk
Figura 5.14: Um exemplo de consulta bidirecional restrita com uma rede bayesiana con
sulcando outra rede bayesiana

Note q\Le as duas consKltüs feitas Q RB, são independentes devido às escolhas dos eventos
l t t ZaãOS TICis duas bons'üttas.

Uma forma de se evitei que sejam produzidas uma série dc respostas para uma consulta
em que o servidor seja uma rede, é convencional que, junto com a consulta, é também
enviado um valor u que seja usado como referência para a resposta calculada pela rede.
Dessa forma, uma consulta como p(3/ilg/2) ? 0.8 de RB, para RZ?v pode especificar para
que R.Bv tente obter uma solução para a consulta que seja maior ou igual a 0.8. Assim, a
própria R-Bv pode se encarregar de buscar informações externas para satisfazer a imposição
do cliente.

5.5.4 Rede Consulta Sistema DSFH

Da mesma forma como antes, devemos impor que, nas duas consultas unidirecionais en-
volvidas no processo, as álgebras de medidas de probabilidades dos mundos possíveis dos
sistemas não sejam corrompidas. Assim como visto em 5.5.3, como Si é usado duas vezes
no processo completo, devemos impedir que as hipóteses assumidas em uma das consul-
tas causem problemas pala a semântica assumida na ouvia. Para resolver esse problema,
devemos garantir que as duas consultas respondidas por Si soam independentes. Um
exemplo de uma rede consultando um sistema DSFH é apresentado no exemplo 5.4.5.

Exemplo 5.5.4 C'onsidere a mesma rede óayes arfa R.B; ut/fada no ezemp/o 5.5.3
C'omo olmos, p(z.lz2) = 0.625, engK«nfo gue p(,4lz2,zs) = 0.805, Oll sda, « possió{
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lidam,e de assumir z5 como uerdüdeiro in$uenciará na probabilidade de ac\. Desta uez,
relacionamos a. probabilidade associada ao ementa zl. com Q resposta da consulta y(.a),
fornecida Feto seg'pinte progrülna em lógica DSFH, chüm,a,do de Sa

p(X):- q(X), r(X). s(a)=E0.8, 1.0].
q(X):- s(X), t(X). t(a)= [0.9, 1.0]

Sz, l)ot sua uez, não apresenta ü informação atómica. r(.a), necessária para Q prova de
p(a) , Em uez de associar o oa/or padrão 10.0,0.01 a r(a), usamos nouamenZe o compar-
LilhümeTtto de conhecimento, pot exemplo ligando manualmente o interuülo de crença da
árl/armação afómÍca com o nferua/o l/ó, uól fa/ gue;

Í l«óls. = ip(,31,-)in,., .
1. 1zól.. = ip(,;1;-)1-.,

Z)essa /arma, o grau de crença de r(a) é assumido como l0.9, 0.91, o qKe proa z [0.6, 0.91

P(z2 lzi) = .7
p(,, 1--.:) = .i

P(zl) = .4
'P(z3 lzi) = .9
Plz31 nzl

{;í;: âP;l
P(zslz4
p('; 1=,.) = .!

H

[/Ó, «Ó] : b(,;1,:),p(,;]z:)]

J(ã:', .']
zs : (0.6 + 0.9)/2 r(a)

[0.9,0.9]

s(a)
[.g,i.o] tÍlâ): .]

Figura 5.15: Um exemplo de consulta bidirecional restrita com uma rede consultando um
sistema DSFH

como grau de crençcl de p(a). 4 pari r do grau de crença de p(a) oófemos o z;a/or 0.75
como suporte à probabilidade de zs ser verdadeiro. Assumindo zs colíto evidência pü a
cl consulta original a RB:, obtém-se o ua,lor 0.93'75 como resposta. Esse processo está
ilustrado na $gura 5.15.

5.6 Consultas Bidirecionais Genéricas

Finalmente, chegamos ao caso mais geral das interações entre sistemas. Nesse tipo de
consulta, consideramos um sistema SI que, ao resolver um problema p = q, encaminha
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uma consulta qi a um sistema S2 que, por sua vez, pode consultar novamente Si , iniciando
um processo que pode ser, eventualmente, longo. Um esquema geral de uma consulta
bidirecional genérica está apresentada na figura 5.16, onde representamos os sistema SI e
S2 e a seqiiência de consultas entre eles.

consulta qi
consulta q2

St resposta rq:
resposta rq:

S2

Figura 5.16: Esquema geral de uma consulta bidirecional genérica de Si á S2

A grande dificuldade no estabelecimento desse tipo de consultas reside na definição
de alguma forma de controle que impeça a criação de ciclos infinitos nas consultas dos
sistemas e que também evite que a semântica dos sistemas seja conompida por causa de
duplicação das informações manipuladas pelos sistemas.

Para analisar esse tipo de consulta, é conveniente definir formalmente alguma es-
tratégia para descrever a sequência de consultas executadas de tal forma que seja possível
averiguar, durante o compartilhamento de conhecimento, que sistemas estão envolvidos no
processo e que problemas eles estão resolvendo. Numa arquitetura para compartilhamento
de conhecimento, um sistema pode ser utilizado de duas formas:

l diretamente, ao ser consultado por um usuário; ou

2. indiretamente, ao ser solicitado, por um outro sistema da arquitetura, que compor
talhe seu conhecimento.

Sempre que um sistema Si é consultado por um usuário pata resolver um problema p,
é atribuído o valor inicial 'Kb. = (<Si,p>) pala o Ajsíórico para Teso/wção de p por St.
Toda vez que um sistema Sí for consultei um sistema Sj pala resolver um subproblema
pj, ele não somente envia a consulta pj para Sj como o histórico completado com o rótulo
da consulta sendo efetuada <S.i,PÍ>. Dentro da arquitetura para compartilhamento de
conhecimento adorada neste trabalho, podemos considerar que a camada de interface
pode se responsabilizar pela manipulação do histórico.

Da forma como definido, e considerando apenas as interações entre pares de sistemas
tratadas neste trabalho, o histórico 'HÇ. é uma se(lüência (<St,p = qi>, <S2, qa>, ..., <S., q.>)

Si, se d for ímpar; ou
S2, se z for par

onde
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e qi é a consulta feita do sistema SÍ.i ao sistema S{, 1 < i< n.

Ao contrário de como fizemos anteriormente, não analisaremos as consultas bidirecia-
nais genéricas considerando os quatro casos possíveis de interações entre sistemas. Com as
consultas unidireciorlais, vimos como um par de sistemas pode compartilhar conhecimen-
to. Com as bidirecionais restritas, vimos como, numa seqüência de consultas, devemos
considerar os sistema.s cliente e servidor das duas consultas envolvidas no processo, bem
como os sistemas que aparecem na origem e no término da sequência. Agora, podemos
generalizar a nossa análise, considerando os mesmos critérios de avaliação de consistência
usados anteriormente:

+ para cada consulta do sistema Si para o sistema Sj , considerei a análise da semântica
da interação dos sistemasl e

B além disso, devemos avaliar se, dois sistemas que não estejam ligados diretamente
(através de uma consulta direta de um ao outro) não tenham sua semântica corrom-
pida devido a dependências existentes entre eles.

Infelizmente, no caso geral não podemos garantir a consistência dos sistemas. Através
do histórico das interações podemos averiguar se dois sistemas foram usados e, até mesmo,
que problemas que resolviam em cada fase retratada no histórico. No entanto, não dispo-
mos de uma forma automática para decidir se uma solução rq. obtida por um sistema Si
para um problema qf é independente de uma solução rq, obtida por um sistema Sj para
um problema qj, onde, eventualmente, Si e Sj podem ser o mesmo sistema. O estudo
desse problema, por si só complexo, deixamos para uma oportunidades futura.

5.7 Análise dos Resultados
Nas consultas unidirecionais e bidirecionais restritas, casos em que as interações dos sis-
temas são bem controladas, conseguimos, com sucesso, implementar o compaitilhamento
de conhecimento entre pares de sistemas. No entanto, a forma como o compaitilhamento
de conhecimento é utilizado por um sistema depende das propriedades matemáticas do
formalismo utilizado no sistema:

e no caso da programação em lógica DSFH, o compartilhamento de conhecimento
é útil pala calcular o intervalo de crença de informações inexistentes no próprio
sistema e cujos valores eram assumidos, previamente, como l0.0, 0.0j; e

e nas redes bayesianas, o compartilhamento de conhecimento é útil para calculei' o
valor de novas evidências para algtms eventos representados como vértices das redes.

Para os propósitos deste trabalho, foi de fundamental importância o estudo matemático
feito dos formalisnaos considerados. Foi a partir dele que estabelecemos uma interpre-
tação do fenómeno da incerteza, modelado pelos formalismos, que serviu pala relacionar
as representações de graus de crença, distintas entre si, presente nos formalismos. Em
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particular, a teoria das probabilidades forneceu um ferramentas poderoso para a análise
dos formalismos, particularmente devido à nossa adoção, para o sistema lógico, da função
de crença definida por Fagin e Halpern.

Para a abordagem algébrica dos mundos possíveis dos sistemas, foi de fundamental im
portância a ideia de independência na análise dos sistemas. Entretanto, essa propriedade
é tratada de formas diferentes pelos dois formalismos:

redes bayesianas: a relação de independência está muito bem definida dentro do próprio
modelo das redes bayesiana, bastando explorar suas propriedades estruturais; e

programação em lógica DSFH: a relação de independência não está definida, mas a
análise de mundos possíveis relevantes gera uma partição do domínio dos sistemas,
de tal forma que as partições fiquem independentes entre si.

Entretanto, para tornar o compartilhamento de conhecimento viável do ponto de vista
prático, é preciso obter uma forma de automatizar a análise da independênncia, que
realizamos manualmente neste trabalho.

Outro detalhe que merece ser destacado diz respeito à escolha da arquitetura para
compartilhamento de conhecimento que foi utilizada. Conforme pode ser visto nos ex-
:ferimentos realizados, foi realmente desnecessário considerar comunidades -de sistemas,
com protocolos avançados e, até mesmo, linguagens para comunicação sofisticadas. Pala
nossos propósito, bastou considerar que as informações equivalentes dos sistemas esta-
vam "manualmente ligadas" para dedicar todo o nosso esforço no uso dessas informações
pelos sistemas e no estudo do impacto que elas causavam nas suas teorias formais. A
seguir, analisamos os resultados obtidos em cada um dos três tipos básicos de interação
de sistemas.

5.7.1 Consultas Unidirecionais
Por se tratar do caso mais simples, no qual o sistema servidor responde à consulta com
base exclusivamente no seu conhecimento local, foi sempre possível obter uma solução
baseada nas informações obtidas por compartilhamento de conhecimento.

Como consideramos, para nosso estudo de caso, dois formalismos com representações
distintas pala o grau de crença de uma informação, tivemos que definir uma forma coerente
de transformar o grau de crença, obtido por um sistema, no grau de crença utilizado pelo
outro. Por exemplo, um sistema DSFH que faz uma consulta a uma rede bayesiana tem a
sua consulta desmembrada em duas consultas à rede, de forma a definir os dois extremos
do intervalo de crença buscado.

Para tornar possível o compaitilhamento de conhecimento, foram impostas as res-
trições de consistência, com o objetivo de manter a consistência semântica dos sistemas
que compartilham conhecimento. Devido à interpretação probabilística dos sistemas, con-
sideramos a álgebia de medidas de probabilidades dos mundos possíveis como o significado
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das medidas de incerteza manipuladas pelos sistemas. Dessa forma, a relação de inde-
pendência entre álgebras. tornou-se de fundamental importância para operacionalizar a
obtenção de informações externas por um sistema como o produto cartesiano de álgebras.
Por sua vez, a relação de independência também é tratada de formas distintas pelos for-
malismos considerados:

redes bayesianas: a independência está representada na topologia da rede, pois as ares-
tas da fede representam a relação de dependência direta entre eventos; e

programação em lógica DSFH: a independência está relacionada com a relevância de
certas informações para uma prova, de tal forma que, para se produzir provas para p
e q, se for possível particionar um programa em dois conjuntos, cada dual associado
a p ou a q, mas não a ambos, tais que cada uma das provas utilize somente as
cláusulas de uma das partições, p e q serão independentes.

5.7.2 Consultas Bidirecíonais Restritas
Trata-se de um caso um pouco mais geral que as consultas unidirecionais, onde cada
sistema faz o papel tanto de cliente como de servidor. Nas consultas bidirecionais restri-
tas temos um processo constituído por duas consultas unidirecionais em seqüência. No
entanto, além de manter as restrições semânticas para as duas consultas unidirecionais,
devemos considerar também os sistemas:

e que fez a primeira consulta, e

e que respondeu à última consulta

As informações embutidas nessas consultas devem também ser independentes, embora os
sistemas não estejam diretamente relacionados no processo. Como, além disso, esses dois
papéis são desempenhados pelo mesmo sistema, devemos tomar muito cuidado ao se esta-
belecer os critérios de independência para que as medidas probabilísticas das semânticas
de mundos possíveis dos sistemas não sejam corrompidas.

Além de manter as restrições de consistência, foram incluídas as restrições operaci-
onais, que têm o objetivo de impedir que os sistemas, através do compartilhamento de
conhecimento, criem "ciclos de consultas" que sejam encaminhadas indefinidamente.

5.7.3 Consultas Bidirecionais Genéricas
Trata-se do caso mais geral da interação de um pai de sistemas, onde pode ocorrer uma
seqüência aibitraiiamente lorlga de consultas entre eles. Para controlei a sequência de
consultas, introduzimos o histórico das interações, que tem como objetivo descrever a
seqüencia de consultas entre os sistemas.

Usando a análise dos formalismos empregada nas consultas unidirecionais e os critérios
de independência considerados nas consultas unidirecionais e bidirecionais restritas, gene-
ralizamos a abordagem adorada e concluímos:



5.8. CONSIDERAÇOES.FINAIS 107

e tornou-se possível evitar a ocorrência de ciclos de consultas entre sistemas, uma vez
que, para isso acontecer, um mesmo sistema deverá fazer uma mesma consulta ao
outro, o que é proibido pela política de compaitilhamento que introduzimos com a
adoção do histórico .das interações; e

e a garantia da consistência dos sistemas permanece como falar delicado no com-
partilhamento de conhecimento uma vez que devemos considerar a independência
de todas as informações obtidas durante a seqiiência de consultas retratadas no
histórico

5.8 Considerações Finais
O que devemos enfatizar em face aos experimentos feitos é que, se para este caso específico
foi necessário analisar minuciosamente o par de formalismos considerados, no caso geral
também tal tipo de análise constitui-se fundamental. Da mesma forma com que não
foi possível decidir a respeito da independência das informações obtidas nas consultas
bidirecionais genéricas, também questionamos a solução deste problema nos casos gerais
em que os formalismos do cliente e do servidor não são especificados.

Daí concluímos que se uma análise detalhada dos formalismos considerados foi de fun-
damental importância pala este estudo de caso, influenciando sensivelmente na viabilidade
e na possibilidade (do ponto de vista formal) do compaitilhamento de conhecimento, no
caso geral, não restrito aos formalismos de redes bayesianas e programação em lógica
DSFH, tal análise também será fundamental.

Por isso, o compaitilhamento de conhecimento não se resolve somente com um rela-
cionamento entre termos semanticamente equivalentes dos sistemas, sqa ele feito através
de antologias ou não. E necessário analisar o pai de sistemas que interagem para, a partir
de suas características, estabelecer de que forma uma informação externa compromete os
resultados que o sistema produz.

Além disso, vale a pena destacar que o uso de evidências somente ou verdadeiras ou
falsas nas redes bayesianas serviu para mostrar uma abordagem do compartilhamento de
conhecimento no qual as informações obtidas não possuem uma. interpretação puramente
probabilística, mas é utilizada pata decidir pela veracidade de um evento. Desviou-se um
pouco da interpretação probabilística dos formalismos considerados, mas foi antecipada
uma análise que deverá ser feita quando, por exemplo, tentar-se estabelecer o comparti-
Ihamento de conhecimento entre uma lógica similar à lógica clássica e as redes bayesianas.

Este trabalho surgiu da generalização de l61, que tratava apenas das consultas uni-
direcionais que consideravam o sistema DSFH como cliente e as redes bayesianas como
servidores. Devido à importância do artigo pala o desenvolvimento deste trabalho, deci-
dimos pela sua inclusão como apêndice deste texto no Apêndice B.
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Capítulo 6

Conclusões Finais

Neste trabalho consideramos o problema de compartilhamento de conhecimento enfie sis
temas baseados em conhecimento. Consideramos que os sistemas utilizados são modelados
segundo os formalismos de redes bayesianas e programação em lógica baseada na teoria
de evidência de Dempster-Shafer com função de crença de Fagin e Halpern.

Para a apresentação da área, introduzimos uma série de conceitos e disciplinas relacio-
nadas com o compartilhamento de conhecimento, enfatizando a presença de alguma forma
de compartilhamento de conhecimento em áreas como inteligência artificial distribuída,
agentes de software e bancos de dados distribuídos.

Uma vez apresentada a área, introduzimos o modelo de compartilhamento de conhe-
cimento considerado neste trabalho. O modelo considera que o compartilhamento de
conhecimento é completamente caracterizado por um par de sistemas, o cliente e o ser-
vidor, e que, para os nossos propósitos, podemos considerei que o compartilhamento de
conhecimento é implementado através da ligação manual de uma informação atómica do
cliente com uma consulta capaz de ser respondida pelo servidor. Através desse modelo
simplificado, tornou-se possível analisar certos aspectos formais do compartilhamento de
conhecimento que, em geral, não são estudados na literatura. Em particular, possibili-
tou o estudo do impacto de informações externas nas teorias formais representadas pelos
sistemas envolvidos no processo.

Para testar o modelo computacional proposto, abordamos o problema de compartilha-
mento de conhecimento pala sistemas baseados em raciocínio com incerteza e consideran-
do os formalismos de redes bayesianas e programação em l(Sgica DSFH. Para realizar os
experimentos, consideramos três tipos básicos de consultas entre os sistemas:

e consultas unidirecionais;

e consultas bidirecionais restritas; e

e consultas bidirecionais genéricas
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Pala cada um desses tipos básicos, tentamos as quatro possibilidades para interação entre
um par de sistemas, chamados de SI e de S2:

e Si modelado por Programação em Lógica DSFH e
S2 modelado por Programação em Lógica DSFH;

+ Si modelado por Programação em Lógica DSFH e
S2 modelado por Redes Bayesianas;

8 Si modelado por Redes Bayesianas e
S2 modelado por Programação em Lógica DSFH; e

e Si modelado por Redes Bayesianas e
S2 modelado por Redes Bayesianas.

Os experimentas foram realizados através de um mapeamento direto entre informações
atómicas do sistema cliente a uma consulta feita ao sistema servidor. Esse mapeamento foi
definido com base na nossa interpretação dos sistemas com o objetivo de averiguar qual o
impacto de informações externas na semântica dos sistemas. Nos experimentas deparamo-
nos com dois problemas principais decorrentes do compartilhamento de conhecimento
entre sistemas:

criação de ciclos: existe a possibilidade de, num encadeamento de consultas entre dois
sistemas, um sistema refazer uma consulta feita previamente na cadeia de consultas,
provocando um ciclo que, se não for controlado, pode se tornar infinito; e

independência: a existência de dependências entre as informações dos sistemas consi-
derados para a solução de um problema faz com que as medidas de probabilidades
utilizadas como graus de crença das informações dos sistemas tornem-se erradas.

O uso do histórico das interações entre sistemas resolve satisfatoriamente o problema
da geração de ciclos, uma vez que é capaz de registrar, na sequência de consultas enca-
deadas, os sistemas participantes e as consultas que resolvem. Por outro lado, a análise
da independência das informações compartilhados envolve uma análise mais minuciosa,
exigindo um estudo, para cada formalismo considerado, da forma como cada consulta é
resolvida e do impacto de cada resolução de subproblemas na criação de dependências
corl] relação às outras provas de consultas feitas no mesmo encadeamento.

Para completar a nossa apresentação teórica do problema de compaitilhamento de
conhecimento entre os formalismos considerados, implementamos programas que realizam
o compartilhamento de conhecimerJto. Nossa implementação foi baseada em recursos
computacionais simples e são facilmente encontrados em plataformas mais sofisticadas e
de fácil adaptação.

Com base nos experimentou realizados neste trabalho, concluímos:
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8 é difícil estabelecer propriamente o compartilhamento de conhecimento entre siste-
mas formais, sendo que para resolver esse problema é importante uma análise dos
detalhes matemáticos dos sistemas envolvidosl

e o uso de arquiteturas e deprotocolos de comunicação são importantes para descrever
o papel dos sistemas em uma "comunidade" de sistemas, mas não oferecem meios
pala exploram os detalhes matemáticos dos formalismosl

e da mesma forma, o uso de ontologias ou de linguagens pré-definidas voltadas para
a descrição das propriedades dos sistemas não resolve completamente o problema
de interação entre eles. Por exemplo, somente a análise do mecanismo de inferência
da programação em lógica DSFH justifica o uso do valor médio do intervalo obtido
pala uma consulta como valor a ser usado por uma rede bayesiana que usa esse
conhecimentos e

e o estudo da semântica dos sistemas revelou-se como o fator delicado no compartil.ha-
mento de conhecimento; especificamente para este trabalho, supomos que a análise
semântica é feita por pessoas que garantam a independência de uma informação
compartilhada em relação à álgebra de mundos possíveis do sistema que a utiliza.
No entanto, esse tipo de tratamento é irreal em aplicações práticas, eventualmente
constituídas por sistemas complexos demais para terem suas semânticas estudadas
artesanalmente.

Neste trabalho, buscamos estudar alguns aspectos específicos do compartilhamento
de conhecimento, deixando uma série de outros aspectos para serem tratados em uma
oportunidade futura. Dentre eles, destacamos:

e explorar a aiquitetura geral de compartilhamento de conhecimento, apresentada no
capítulo 3, como uma plataforma dedicada para a resolução distribuída de problemas
através da participação de um conjunto de sistemas heterogêneos;

e testar o uso das capacitações para resolver o problema do mapeamento entre termos
semanticamente equivalentes dos sistemas;

e implementar' backtracking nas consultas, permitindo que um sistema, após fornecer
um resultado para uma consulta, possa ser reconsultado para fornecer outro. A
dificuldade dessa tarefa reside na criação de formas que obrigue os sistemas a fornecer
uma nova solução e não dar sempre a mesma respostas

e elaborar uma aplicação real para as idéias propostas neste trabalho, possibilitando
o estudo do compartilhamento de conhecimento na solução de problemasl

B estender o trabalho com a análise do compartilhamento considerando a inclusão de
um outro formalismo para raciocínio com incerteza, como, por exemplo, a lógica
fuzzy, que não é baseada na teoria das probabilidadesl
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e estudar o problema da independência entre as álgebras das medidas de probabili-
dades de mundos possíveis dos sistemas pala averiguar se existe alguma forma de
se decidir, através do histórico das interações dos sistemas, mesmo com a inclusão
de alguma informação adicional, se as soluções obtidas durante o processo são inde-
pendentes; e

e implementar programas utilizando um ambiente de processamento distribuído com
mais recursos, como, por exemplo em Java, que traz a vantagem adicional de possi-
bilitar o compartilhamento de conhecimento via Internet.

Este trabalho está diretamcnte relacionado com o projeto "Cooperação Entre Sistemas
Baseados em Conhecimento" , financiado pelo convênio CAPES/British Council, 070/98,
sob coordenação geral do Prof. Flávio Sobres Corria da Silvo.



Apêndice ,A-

Neste capítulo apresentaremos os programas desenvolvidos para este trabalho. Os progra-
mas constituem-se basicamente de interpretadores para os formalismos considerados, redes
bayesianas e programação em lógica DSFH, que utilizamos nos experimentos realizados.

6.1 Introdução

Neste trabalho, supomos que o compartilhamento é efetuado quando um sistema, chamado
de cliente, não dispõe de meios para provar satisfatoriamente um resultado e procura por
um outro sistema, chamado de servidor, que prove o resultado procurado. Dessa forma,
limitamos o funcionamento de cada sistema dentro da arquitetura para compartilhamento
de conhecimento da seguinte forma:

B Um sistema cliente solicita que um sistema servidor prove algo;

8 0 sistema cliente aguarda que o servidor forneça alguma resposta; e

e O sistema cliente pode aceitar ou não uma prova fornecida pelo servidor

6.1.1 Arquitetura (lJomputacional Proposta

A arquitetura computacional considerada é aquela ilustrada na figura 3.4 e reproduzida
na figura 6.1, a seguir. Com o objetivo de descrever componentes genéricos, facilmente
adaptáveis e de fácil implementação, na modelagem dos componentes da arquitetura as-
sumimos a política de não particularizá-la pala ferramentas específicas. A escolha das
linguagens e plataformas computacionais usadas para o desenvolvimento dos sistemas foi
feita levando-se em consideração a facilidade com que sistemas desenvolvidos nelas são
capazes de interagir entre si.

Descrição dos Componentes da Arquitetura

O modelo, simplificado o suficiente para descrever a interação de um par de sistemas, está
apresentado na figura 6.1, que inclui dois sistemas, C'SC'i e C'SC'2, que, ligados por um

113



114

canal de comunicação, estão aptos a compartilhar conhecimento

Figura 6.1: Esquematização de compartilhamento de conhecimento entre CSC's

Para a implementação dessa arquitetura, consideramos os seguintes componentes

sistema baseado em conhecimento: usamos programas que implementam interpreta-
dores para os formalismos da programação em lógica DSFH e das redes bayesianas,
apresentados em 6.2.2 e 6.2.1 , respectivamente;

software para fazer consulta para outro sistema: para simplificar o modelo com-
putacional necessário para implementar o compartilhamento de conhecimento, con-
vencionámos que as consultas entre sistemas serão implementadas pela execução de
processos (do sistema operacional UNIX); e

software para responder à consulta de outro sistema: para simplificar o modelo
computacional necessário para implementar o compartilhamento de conhecimento,
convencionámos que a comunicação dos resultados das consultas serão feitas através
de arquivos contendo as respostas para elas.

6.2 Implementação dos Formalismos

Para implementar sistemas nos formalismos de Redes Bayesianas e Teoria Lógica DSFH,
foi preciso implementar interpretadores para esses formalismos. A seguir descrevemos as
implementações de cada um deles, dando detalhes de sua modelagem, instruções de uso e
informações sobe sua disponibilidade para cópia.

6.2.1 Implementação do Interpretador para Rede Bayesiana

Programa adaptado do programa Bayes, obtido em http://www. cs . cmu. edu/afs/cs/
project/ai-repository/ai/áreas/reasonng/probabl/bayes/, escrito originalmente na
linguagem Pascal e implementado a partir de 1271, para um programa similar escrito em
C

Documentação do Programa

Este programa é uma implementação básica do algoritmo de propagação de evidências de
Judeu Pearl para redes bayesianas estruturadas como árvores e representadas na forma
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de gratos. As funções podem ser divididos em quatro grupos básicos

Suporte Matemático: funções básicas que realizam operações sobre vetores e matrizes

Normalize - Normaliza um vetar de tal forma que a soma de suas entradas seja l
Makeldenti.tyVector Produz um vetou com todas as suas entradas valendo 1.0
TermProduct Faz o produto, termo a termo, de dois vetores
TermQuotient Faz o quociente, termo a termo, de dois vetores
MatMult - Rotina simplificada de multiplicação de matrizes

Núcleo: as rotinas desse grupo foram apresentadas na edição de agosto de 1989 da revista
AI Expert 1271:

ReviseBelief Altera as informações de um vértice
UpdateNode Rotina de propagação de evidências
SubmitEvidence -- Processa uma nova evidência na rede

Suporte Geral: Funções auxiliares para entrada e saída de dados:

ReadString -- Lê uma linha de um arquivo
Fi.ndNode Procura na rede um determinado vértice especificado por um nome
DumpNetwork Exibe informações do estado corrente da rede

DumpNode Exibe informações do estado corrente de um vértice da rede
ReadNet - Lê descrição de uma rede bayesiana

ReadNodes Lê informações sobre os vértices da rede
ReadLinks Lê informações sobre as arestas da rede

Funções Adicionais: Funções criadas para os experimentos deste trabalho:

CondProb - Calcula uma probabilidade condicional
Evi.dence Prepara uma nova evidência para ser processada

possivelCompartilhamento Verifica se é possível definir uma nova evidência
através do compartilhamento de conhecimento

Uso do Programa

Para usar o programa, basta executar o comando "bayes" usando-se o seguinte formato
para a chamada:

bayes <nome da redes <eventos> revi.dênci.as>

onde <nome da lede> é um nome usado para identificar a rede bayesiana. Esse mesmo
nome é utilizado para identificar os arquivos com a descrição da redes são eles:

(nome da rede> .nod é o nome do arquivo que contém a descrição dos nós da fede baye
siana e as probabilidades associadas a eles, apresentando o seguinte formato:
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<Nome do primeiro nó>

<Número de valores do primeiro nó>
<Nome do primeiro valor do primeiro nó>

(Probabilidade a priori do primeiro valor do primeiro nó> (ignorado exceto para o nó raiz)
(Nome do segundo valor do primeiro nó>

(Probabilidade a priori do segundo valor do primeiro nó) (ignorado exceto para o nó raiz)

<Nome do n-ésimo valor do primeiro nó>

(Probabilidade a priori do n-ésímo valor do primeiro nó> (ignorado exceto para o nó raiz)
<Nome do segundo nó>

etc

<nome da rede> . Ink é o nome do arquivo que contém a descrição dos arcos da rede e
suas respectivas probabilidades, apresentando o seguinte formato:

<Nome do nó origem do primeiro arcos

<Nome do nó destino do primeiro arcos
(Primeira linha da matriz CP>

<Segunda linha da matriz CP>

(n-ésima linha da matriz CP>

<Nome do nó origem do segundo arco>
(Nome do nó destino do segundo arcos
<Primeira linha da matriz CP>

<Segunda linha da matriz CP>

(n-ésima linha da matriz CP>
etc

<eventos> e <evi.dências> são utilizados para se especificar a consulta à rede, onde
<eventos> é uma lista de vértices, separados por vírgulas e sem espaços em branco, cuja
probabilidade conjunta será calculada, e revi.dênci.as> é uma lista de vértices, também
separados por vírgulas e sem espaços em branco, que serão assumidos como verdadeiros ou
falsos, usando-se a convenção que, para especificar uma evidência como falsa, prefixa-se
seu nome com o símbolo '-'

Por exemplo, a chamada

bayes RBx X3 X2,-X5

executa o programa bayes usando a rede RBx, armazenada nos arquivos RBx.nod e
RBx . Ink, e fazendo a consulta p(X3lX2, =X5).
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6.2.2 Implementação do Interpretador para a Programação em
Lógica DSFH

O programa interpretador do formalismo da programação em lógica DSFH foi desenvolvido
especialmente para l41, com ligeiras adaptações para seu uso com o sistema SWI Prolog e
para o uso do compartilhamento de conhecimento.

Documentação do Programa

O interpretador da programação em lógica DSFH considera consultas da forma

lb(G, D) o grau de crença da consulta G é pelo menos DI e

ub(G, 0) o grau de crença da consulta G é no máximo D

Dessa forma, llb(G, D), ub(G, D)l é o intervalo de crença calculado para a consulta G.

O interpretador considera programas similares aos programas escritos em Prolog, com
as seguintes alterações:

e uso do operador "neg" para calcular a negação de um predicado;

e uso do operador "&" para especificar a conjunção de predicados (substituindo o
operador ",", usual na linguagem Prolog); e

e uso do operador "compartilha" para especificar, nos programas, que uma infor
mação deve ser obtida através do compartilhamcnto de conhecimento.

Uso do Programa

Instruções para uso do interpretador para a piogramaçào em lógica DSFH

1. inicie a operação do meta-interpretador SWl-Prologl

2. consulte um programa chamado "dsfh.pl" (adaptação do programa "ebel
desenvolvido para l41);

3. carregue os programas a serem executados, usando o comando "load-file(<nome>)"
qrle acesso os arquivos <nome>.obj e <nome>.be], contendo, respectivamente, a estru-
tura lógica do programa e os intervalos de crença para as informações atómicas.

4. faça as consultas

ub(Q , S) . --> o grau de crença da consulta G é no máximoD
It(Q , S) . --} o grau de crença da consulta G é pelo menos D
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6.3 Implementação da Arquitetura

Pala a "simulação" de um ambiente distribuído, consideramos cada sistema como um

processo, na plataforma UNIX, independente dos demais. Pala comunicação, utilizamos
a geração de processos do sistema UNIX, através do comando system da linguagem C.
Como não é possível fazer comunicação entre os processos, o resultado fornecido pelo
servidor é gravado em um arquivo que será lido pelo cliente.

Como usamos um sistema baseado em programação em lógica, na linguagem Prolog, e
um sistema probabilístico implementado na:.linguagem C, as formas com que os sistemas
acessam informações externas são distintas. A seguir, mostramos como cada sistema
consulta essas informações.

6.3.1 Implementação da Comunicação entre Componentes

Redes Bayesianas

A função principal do interpretador para as redes bayesianas está exibida no código abai-
xo. Os comandos internos ao "do. . .vhi.lo" serão repetidos enquanto for possível ob-
ter uma solução alternativa pelo compartilhamento de conhecimento. Pat'a o cálculo da
probabilidade condicional, usa-se a lista dos eventos relevantes, armazenada na variável
].isEventos, e a lista de evidências consideradas, armazenada na variável lisEvidenci.as.
A rede bayesiana é acessada através da variável NodeList.

int main(int argc, cear 'k+argv)
{

NetNode +NetRoot= NULL,
#NodeList= NULL;
i'eventParam, // Copia da lista de eventos passada como parâmetro
revi.dParam; // Copa.a da lista de evidenciam passada como parâmetro
+lisEventosEMaxEventos] , // Lista de eventos
+lisEvidenciasEMaxEventos] ; // Lista de evidencias
result;

cear

float

// Le a rede bayesiana dos arquivos especificados
//

strcpy(eventParam , argvE2]) ;

strcpy( evidParam , argv [3] ) ;

// Monta estrutura con probabilidade condicional a ser calculada
if(! MontaListaProb(lisEventos , MaxEventos , eventParam) )

{ Erro(''Evento i.nvalido'') ; return(O) ; }
if(! MontaListaEvidencias(lisEvidencias , MaxEventos , evidParam) )

{ Erro(''Evidencias invalidas'') ; return(O) ; }

{do

// Calcula a probabilidade
resu[t= CondProb(NodeList , ]isEventos , ].isEvidencias);
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printf('''Z.f\n'',result);
} whi]e(possive]Comparti]hamento(argvE]] ,evidParam));
return(1);

}

Para testar se é possível obter uma outra solução com o compartilhamento de conhe-
cimento, usamos a função possivelComparti.Ihamento, que recebe como parâmetros o
nome da rede bayesiana e a lista de evidências digitado pelo usuário. Essa função pro-
cura por um arquivo que deverá conter as informações sobre como buscar as informações
externas.

O formato do arquivo com as informações para o compartilhamento de conhecimento
para a rede RBx, chamado de RBx . ext, está mostrado abaixo:

X3

b redes/RBy YI Y3 > RBx.ksval
0.8

Na primeira linha especiâcamos o nome do vértice que poderá ser associado com uma
evidência a ser definida pelo compartilhamento de conhecimento. Na segunda, a linha
de comando que deverá ser executada para avivar o sistema servidor, que terá sua saída
redirecionada para o arquivo chamado RBx .ksval. Na última linha incluímos um valor
que será usado como referência para a adoção ou não do vértice especificado como uma
evidência.

A seguir, listamos a função possivelCompartilhaJnento, responsável pela tentativa
de obter informações de outros sistemas. A função procura pelo arquivo " . ext" referente
à rede sendo utilizada e determina se o evento especificado pode ser utilizado como uma
evidência. Se for possível, será executado o comando definido no arquivo, e o valor obti-
do como resposta será comparado com o valor de referência especificado.

int possivelConpartilhamento(char 'PNetName , cear deparam)
{

FILE
FILE
char
char
char
cear
float

i'SemEquivF].].e;
#ResultFile ;
+EquivFileName;
ResultFileNameEMaxString]
NodeNameEMaxStringl;
CmdLineE100J;
minVa]., resu]tVa]. )

EquivFileName= malloc(sizeof(char) +(strlen(NetName)+5)) ;
strcpy(EquivFileName ,NetName) ; strcat(EquivFileName , " . ext'');

if(!(SemEquivFile= fopen(EquivFI.leName, "r")))
return(O);

ReadString(SemEquivFile , NodeName) ;
if(strstr(eParam,NodeName)) // Evento ja' e' usado como evid'enfia

{ fclose(SemEquivFI.le); return(O); }
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ReadString(SemEquivFile , CmdLine) ;

fscanf(SemEquivFile ,"%f'' ,&minVal) ;

fclose(SemEquivFile);

if(system(CndLine)==-1) // Servidor nao pode ser executado
return(O);

strcpy(ResultFileName, strstr(CmdLine, " > '')+3);

if(!(ResultFile= fopen(ResultFileName, "r")))
return(O);

fscanf(ResultFile, '''%.f'' , &resultVal) ;

fclose(ResultFI.le);

if(resultVal>minVal)
{ strcat(eParam, '' ,") ; strcat(eParam,NodeName) ;}

return(1);
}

Programação em Lógica DSFll

Para fazer com que urh programa em lógica DSFH consulte informações externas, foi
preciso definir um operador pala que o meta-interpretador do programa busque pela
informação. Por isso, foi definido o operador compartilha que especifica:

e que biblioteca externa deve ser utilizada;

e que consultas correspondem aos extremos do intervalo buscado

O código a seguir apresenta a parte do meta-interpretador que é responsável pelo
tratamento do novo operador e manipulação do grau de crença retornado.

lb.ground(compartilha bounds(A,Lib,ConsultLB,ConsultUB) , D)

load.foreign.library(Lib),
libConsult(ConsultLB,D).

ub.ground(compartilha bounds(A,Lib,ConsultUB,ConsultUB) , D)

load.foreign.library(Lib),
libConsult(ConsultUB,D).

Os seguintes predicados são utilizados para se fazer uma consulta ao meta interpretados
através de um comando no sistema Unix:

ks.]b.ground([XIY]) :--
load.file(X),
Z:.. Y,
lb.ground(Z,D),
frite(D), nl

ks.ub.ground([XIY])
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load.file(X)
Z:.. Y,
ub.ground(Z,D),
frite(D), n].

Pol exemplo, para se consultar o extremo infetor do intervalode crença de s (a) , cláusula
definida no programa sl . pl, executamos

dsfh ks.ub-ground s]. s a

Para tornar possível a execução do SWl-Prolog de tal forma, é preciso embarcar o
interpretados em um programa em C (com a utilização do programa plld, que acom-
panha o SWl-Prolog). O seguinte código em C, utilizado no programa dsfh . c, especifica
o segundo parâmetro utilizado na linha de comando como o nome do predicado a ser exe-
cutado pelo Prolog. Em seguida, é montada uma lista com os três parâmetros seguintes,
de tal forma que o primeiro elemento seja o nome do programa que deverá ser interpreta-
do, o segundo seja o predicado a ser consultado e o terceiro, o parâmetro utilizado com o
predicado.

predicate.t pred = PL.predicate(argvE]], 1, ''usei'')
term.t lisa;
int rva].;

put.].ist(]ist, 3, &(argvE2]));
aval = PL.cala.predicate(NULL,PL.Q.NORMAL, pred, list);



-A.pêndice B

Devido à sua importância para a pesquisa apresentada neste trabalho, incluímos, a seguir,
uma reprodução do antigo l61, apresentado na Conferência internacional de Processamento
e 'l:rasamento de Incerteza, realizado em Madre nos dias 3-7 de julho de 2000.
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Abstract
Knowledge sharing and reuse has been con-
sidered an important issue for cosa-e#ective
use ofknowledge-based systems. especially af--
ter the development and popularisation of
object-based techhologies and Internet-based
decentralised computing. Up until now. the
majority of research tackling tais issue has
been founded on the assumption that there
can be a common domain description - a
sÃamd onfo/(yy - which suits everyone with
an interest in the knowledge. Uníortunately.
getting an agreed ontology for a collection
of systems can be a difHcult problem and,
even when this problem can be solved, it
ínay not be enough íor eRective knowledge
sharing, lince the way we represent knowledge
isintimately linked totheinferences we expect
to perform with it. .A nice example of tais
situation can be found in systems fo r reasoning
under uncertainty, Where even ifwe do cave a
shared ontology for the problem being solved
we musa still establish semantic links between
the inferences performed within each system
to actually have knowledge being shared and
reused.
In the present paper we study a significant
instance of tais problem. We introduce a
sim ple yet eüective logical system for ínterval-
based probabilisticreasoning. thendiscussthe
diMculties to have tais system being abre to
consult bayesian belief networks to complete
its own inferences, and how these diMcul-
ties can be remedied. Finally, some simple
motivating examples are introduced tosuggest
"practical" applications for this knowledge
sharingscenario.
Keywords: Knowledge sharing. Bayesian
belief network, probabilistic logic.

1 Introduction

Mainstream research in knowledge sharing among
knowledge-based systems concentrates on mapping
diRerent notations to describe problems and their solv-
ing procedures, while making the assumption that the
inference mechanisms employed in these systems are
compatible E21. 12, 10, 16, 19, 23].

There is good reason for making this assumption be-
cause it is difhcult without it to guarantee that the
meaning of knowledge expressed in one system is pre-
served when used by another system. However, this is
a rather strong assumption to be made when one con-
sidera the (re)use of previously existing systems for
knowledge sharing.

Alternatively, we cave considered within the research
project DECaFf-KB -- Distributed Environment for
Cooperation Among Formalisms for Knowledge-based
Systems -- the situation in which the relationships be-
tween inferences performed in diRerent systems are not
evident (or even do not exige at al1) [7, 6]. Consider
for example two systems for uncertain reasoning: the
first one prepared to compute probability intervals for
first-arder sentences via a resolutíon-based inference
procedure, and the second one a bayesian belief net-
work that can compute the probability of a statement
given an arbitrary set of assumptions. Both systems
share a lot of semantic information, however the dif-
ferences between the ínternal procedures to construct
answers to queries crente difRculties to establish the
connections between answers from each system.

We suggest that in ordem to establish proper connec-
tion between knowledge and information conveyed by
such systems an analysis musa be canied through,
based on three leveis of understanding of the connec-

1. conceptual levei: in which the semantic links
between information and knowledge taken indo
account within each system are establishedl

2. architectural levei: in which the actual proce-
'Partially sponsored by F'APESP, Grant no.93/0603-01
tPartially sponsored by CAPES PbD scholamhip
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durei to implement these links are designed e.g.
via a knowledge brokçr; and

3. implementation le+el: in which specific strate-
gies to implement the procedures designed abole
are developed.

To make tais article self-contained, in section 2 we re-
call some basic definitions of probability theory that
will be needed in the following sectíons. In arder to
make this discussion more direct and e$ective, we spe-
cialise it to particular systems: in section 3 we in-
troduce a simple logical system to calculate proba-
bility bounds for first-ordem statements based on a
resolution-style inference procedure, and in section 4
we present a simplified modem for bayesían belief net-
works, that are expected nevertheless to contam the
main features and properties of those formalismo. In
section 5 we detail the three-levei-based analysis pro-
posed abole, and illustrate how the ârst two leveis
characterise a solution for knowledge sharing between
the logical system and the bayesian belief network. In
sections 6 and 7 we present two illustrative examples,
to gire a flavour of how this specific knowledge sharing
setting can be used for practical applications. Fínally,
in section 8 we present some final remarks and sugges-
tions for future work.

Xoi are paá7"zzPíse independent, we can extend measures
bo cartesian products of the sets Z)i of a partition of
Z): the cartesian product of a collection of bases of
algebras of elemento l)i, ..., 1)« of a partition of D is
the basis Xw of an algebra of the cartesian product of
the sets l)l , ..., .D., and the measure P : ;r -+ [0, i] on
the corresponding algebra.Í is definem as:

. f(.{) = HT pi(Aí).
where .Á = ]ÁI, ..., .A.], A{ € Xoi, 7)í is the prob-

ability measure deâned on Xoí.
Probability measures can be extended to non-
measurable euenls, i.e. sets .4j C 2o\XO. Given Z),XO
and P, we define the fnnef' and obter e=fensÍons [o P
(7. and ?' , respectively) as l8l:

e ?.,P' : 2P -+ lO, ll
. 7'.(.A) = suPÍ7'(X) :.X ÇA,X eXo}
' = 7'(UX :x ç .A,x c xb)
. 7''(A) = in/{P'(X) :,4ÇX,XCXo}

= z'(UX :x n.A # {Jix c En)
Inner and outer measures can be extended to .carte-

sian products of a partition of .D. Giveh a collection
Z)l , ..., Dm of elemento of a partition of Z), and given
algo the algebras Xoi and probability measures ?i of
each Df, í = 1, ..., m, we cave:

8 ?m.,Pi : 20iX'''XOm -....} [0, 1]
. Pm.(4) = S«PÍ7'«.(X):XÇ.A,XCÍ}

= p«(Ux:x ç A,xcx')
'. 7';(A) = {n/{7'-(X) :.4 ÇX,X eÍ}

= 7'«(UX :x n .4 # {},x c í')
The measures:7)«. and P; can be regarded as ap-
proximations from below and from above to the proa..
abilities of non-measurable evento: if we could evalu-
ate the probability P.(.A), then we would cave that
P«,(.A) É P«(.A) $ P:(.4). Indeed, for meuurable
evento we ha« that P«.(.A) = Pm(.A) = Z'L(A).

2 Preliminary Definitions
Given a 6nite set 1), an algebra XP on D is a set of
subsets of 1) such that (i) 1) € Xol (ii) .A € XO :9p

-..4 € Xp; (iii) A, -B C XO :+ .A U B C XO.

A subset of .D is called an euent on 1). Evento belong-
ing to XO are called measumbZe euents.

A pmMbilftg measun on Xn i8 a function P' : XO -+
[O, 1] suco that (i) P(.D) = 1 (total probabi]ity); (ii)
4 n B = {} :> 7''(.4 u .B) = P(.A) + P'(.B) (finite addi-
tivity) .

Given two measurable evento 4, B C XO, the condi-
cional probabf]ifg P'(.AI.B) is deâned ,s:

,ui") :{ :lqP'

A Simple Systerh for Probabilístic
Reasoning

In tais section we introduce a simple logical system for
probabilistiç reasoning, that employs a resolution-style
SLDNF deductive system for c]ausa] theories and can
be implemented. as a pune PROLOG meta-interpretei
j1, 20]. Tais system is a simplified version of what was
presented in ]S] and implemented in [3].

3

P(B)#O
7'(B)=0

Two measurable evento Á, .B are called ande;zndenf
ifr P(.AI.e) = P'(.A). which, as a corollary, gives that
7'(.A n .B) .= 7''(.Á) x ?(.B).

The set 1) can be partitioned unto m subsets Z)l , .-, Z)m
suco that (i) l)f n l)j = {},i,j = 1, ..., m, { # J; and
(ii)0 = Ur Dí.
We can have independent probability measures Pi for
algebras -Xoí(probability meuures for two algebras
Xi and X2 are independenf iff each event Xi C Xt is
independent of every event }} C X2 and vice-versa)
for each set .D{. If we assume that all evento in each

The system we present fere allows the deduction of
degrees of belief apportioned by a racional agent to
statements represented as normal clauses and queries .
These degrees of belief are represented as probabili-
ties on possible úorlds, that can be loosely understood
m hypothetical scenarios capable of accomodating the
problem being sojved, following the foundations for
well-known formalisms like Incidence Calculus ]2, 4],
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Probabilistic Logic [14] and the Dempster-Shafer The-
ory of Evidence [18, 9].

Following [11, 22, 3], let us consider the specia] c]ass of
clausa] theories called Jiinc&ion.=/he normal pixymms
under restrictiow of cala congisfency, stdctness cita
wspect fo qtieHe6, and allowedness, having as inference
procedure the SZ,.DATA Besolution Bule, that is known
to be sauna and complete with respect to the modem of
the CZark's complefion of programa in the language.

Tais definem a rica subset of first-ordem logic with a
computationally eMcient inference procedure and a
formally specified declarative semantics. A program P
is a theory consisting of a collection of normal clauses
H :- Qt, . . . , Q. and unitclauses &, and prooís will
be triggered by a query QÍ . . . . , 0h, where H, Hf are

atomic predicates and Qj , QÍ: are atomic predicates or
negations of atomic predicates.

H

H'
Ú :> P.(n) = m,xlP.(Ú),É.(p)}
p P' (H) = minll,P'(@) + P'(çp)}

H - \+ q P. (H)
7''(n)

7''(Q)
7'.(q)

In a program P, the proof of a query Q = Q{, ...,al..
is expressed by the bonstruction of an interval
[P.(e),p'(0)] where P.(Q) and »'(Q) are ca]cu]ated
from the intervala associated to.Q{, ...,Q;,.. If Q; is a
unir clause, the values P.(Q{) and P'(Q!) are explic-
itly given (if they're not given, they're assumed to be
0.0). If Q; is a normal clause, its interval is recursively
calculated using the clauses included in the program.

Example 3.1 .Fbr erample, consfdedng tAe /o11owíng
pmgmm;

p(X) ;- q(X) , \+ r(X)
q(X) ;- s(X) . u(X)

And the foltowing {ntefuals associated to unir classes;A set of possible Worlds is a collection of worlds(or
stafes, or {nlerpmtafíons), each of trem assigning diF-
ferent truta-values to the formulam in our language.
Intuitively, a possible world should be viewed as a
conceivable hypothetical scenario upon which we can
construct our reasoning.

s(c) = ]0.6, 0.7]
u(a) = ]0.3,0.4]
u(b) = [0-2,0.5]
u(c) = ]0.4,0.7]

The pT'oofofp(.1) is obtained by the combination ofthe
prcn/s oíp(a), p(b) and p(c) ÍIAe tíalues fo wbicb X
uniFesJ. The {nferual assacfated lo p(c) ís tÀe inter-
ual associafed to fÀe quem s(c) ,u(c) ,\+r(c). Using
fAe tules abade, tais {nferua/ is óound fo [ma=ÍO, (0.6+
0.4 -- 1) + 0.1 -- 1},mínÍ0.7,0.7,0.2]] =10,0.2]. The
proa/s oÍ p(a) and p(b) are obtained {n fÀe some
way, alfa con'eõponding inlemals set to [0, 0.3] and
[O, 0.4]. JVbtice fÀaf !Àe fnfema] associated fo r(a) is
[O, 0], sfnce fàem 's no anil c]ause de$ning if. Zo com-
plete tÀe proof ofp(X), tAe nsultíng interuals, [0, 0.3],
[0, 0.4] and [0,0.21, are combfned and tbe in]ema] /or
fhe óelíef on p(X) is [0, 0.9]- The prmÍ tne and conp-
spondlng interna/ /or IAe quer' p(X) are as pmsented
in $guw l.

:Ç.(b) = ]O.O;.O.O]
.r(c) = [0.8, 0.9]
s(a) = [0.1,0.3]
s(b) = [0.2, 0.4]

Given a program P and a set of possible worlds Q =
{w:, -..}, a dgfd /OI'mula is a formula which is always
assigned the some truth-vague in all possible worlds.

We assume in our language that, given a program P,
each possible world uí can assign a di#erent trutb-
value to the set of unir clauses in P. We assume that
the normal clauses occurring in P are rigid.

The degree of belief attached tó a query is the proba-
bility of selecting a possible world at random and the
query being true in that world. One possible way of
evaluating the degree of belief in a quere could then
be to trigger repéatedly a program for each wf CQ, to
identify the subset ofQ in which the quere istrue, and
then, based on a probability measure defined for an al-
gebra on Q, to evaluate the probabijity of the query
being true (or at least the inner and outer approxima-
tions ofit).

PÍX)

qeX}.kr(X)l [o-o.Cola.++a.2)]

s(X)-yÍX»hr(X)Tais procedure becomes computationally intractable
as the dize of í2 grows. Alternatively, following [13], ap-
proximate solutions can be obtained for the inner and
outer approximations for the probability of a query
+ = Q{, . . . , Q;,. (henceforth queries will be denoted
with greek letters), denoted as 7).(@) and ?'(#) re-
spectively:

n :- Q :> p.(H) = 7'. (Q)
7'' (H) = 7'' (Q)

uQn hr(X)

s(a) s(b) s(c)
[o.i.o.]] [o&o.]] ]o.s,a.7]

u(a) u(b) u(c)
[o.a,m] [o&0.5] ]0.4.0.7]

'w

r(a) r(b) r(c)x [o.a,o.q ]aõ.o.s]

'b,'p :> P.(n) = maxÍO,».(+) + ».(p)
P'(H) = minÍP''(+),P'(p)}

Figure 1: Proof'l)ee a'nd Interval for p(X)
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4 Bayesian Belief IVetworks There are four variables represented
h

K
K

M

n the network

A .Bayesfan óe/!e/ network is a directed acyclic graph
in which nodes stand for propositional variables and
an edge from node K to node UJ means that the beliefs
about truta values assigned to the variable represented
by the nade K influences the odes of the variable rep-
resented by the nade }Ç.

person is pool;
person rente a house;
person owns a house;
person has low salary.

P(ul) = 0.4
P(u2lt,l) = 0.3
P(u2l=t,i) = 0.8
P(t,3lu2) = 0.6
p(«1-.«) = o.õ
p(«.1«:) = o.i
P(u4l=u2) = 0.6

For abbreviation, we will use uj to denota the propo-
sition Ç = trufa, anui =ui to denota the proposition
K = /alce. Given a set V of variables, a conjunction
cv of assignments to these valiables is called a conBg..
umtfon of V''. More formally, following [24], a bayesian
belief network is a tuple .B = (G, P) where:

e G e (y'G,.4G) is an acyclic digraph with nodes
rG= {V], -., Un}, n 2: 1, and edges .AG;

+ P = {py.IK C yG} is a set of real-valued non-
negative functions

PV. : {(».} x {Cp.(v.)} "''} [0, 1]
called (condicional) probability assessment func-
tions, such that for each configuration cP.(I'i)
of the set PC(U) of (immediate) predecessora of
node U in G, we have that pv.(--t;jlc,a(t'.)) =
1 -- PV. (,ilc,.PJ) .

The main application of belief networks is in represen-
tation and manipulation of knowledge via the calcu-
latian of how evidences support hypotheses, i.e., what
is the probability of a hypothesis being true consid-
ering a specified collection of evidences. Tais is done
via probability propagation along Ihe network via the
definition of conditional probability (cf. section 2) and
specific values for probabilities given in the nodes and
edges of the network.

Considering the topology and the probabilities of the
.network, and observing that two disconnected vari
abres are (conditionally) independent, it is possible
to calculate every condicional probability involving
these tour variables. For example

. P(U2) = P(t;2lul)P(ui) + p(u2lnui)p(ntpl) = 0.6

. P(=tJ4) = P(=u4lQ)P(«) +P(--u.l=«)P(=u,)= 0.7

. d«- l,4)
t/ l )P( v4 it/

0.4x -0.640.3

. P(,1, --,,1,4) =
vi)P(uu4 l -.t/a 0.56

Figure 2: Thé belief network PoorBN

Table l Structural similarities between logical sys.-

Exaniple 4.1 The beláe/ nelwork sAown fn .Hgun 2,
that witl be called PoorBN, wpwsents a simple tuas to
diognose whether a person is pool bases on their salory
and household status.

Many interesting algorithms for efHcient propagation
of probabilities along belief networks cave been devel-
oped. The interested leader is addressed e.g. to [15]
for a compilation of the major resulta in tais âeld of
research.

5 An Architecture for Knowledge
Sharíng

If we compare the formalismo for uncertain reasoning
presented in the previous sections we observe they con-
tam structural similarities, as presented in table l.

system to eaectively propagate degrees of belief is verá
dissimilar, as presented in table 2.

If we look again at example 3.1, we observe that r(a)
and r(b) are indistinguishable, even though .we have
explicit information about the evaluated degree of be..
lief for r(b) whereas the corresponding evaluation for
r(a) is obtained by default given tlíe laca of informa-
tion aboutthat unir clause.

Bota systems were created to propagate their
(probability-based) representations of degrees of belief
along pieces of knowledge, se it is not surprising that
they contam operators to perform conceptually equiv-
alent tasks, as indicated by their structural similar-
ities. However, the procedures employed within each Let us say we cave a. bayesian belief network, which
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  Logical
System Network

atomic
information

predicates and
ground termo

boolean variables

relations normal clauses directéd graph edges

degrees
of belief

probability
intervala

probability
values

a priori
information

intervala for
unir clauses

probabilities
on the network

output intervala for
queries

probabilities given
evidential assumptions



Table 2: Operacional diRerences between logical sys- scriptions of the systems. For a detailed presentation
of a brokering system, the leader is referred to [17].
This syntactical view of the connection gives Pise to
the achitetura] levei of the knowledge sharing prob-
lem

Finally, the actual implementation of the communica-
tion procedures musa be designed and made, giving
ride to the implementation levei of the knowledge
sharing problem (âgure 5). A more detailed presen-
tation of this levei of the knowledge sharing problem
will be left for future articles.

can provide infoFmation about the probability inter-
val related to r(a). In this section we are going to
present how and under what conditions the connection
between queries from the logical system and answers
from the belief network çan be estabjished.

The connection musa be established as a functional
transformation from atomic querias from the ]ogical
s},atem to specified condicional probabilities in the be-
lief network, and then back from the (single valued)
probability estimations from the belief network to the
(ínterval based) probability values in the logical sys-
tem. The interpretation of queries and answers in each
system musa be compatible with each other. vence the
connection musa be established at the semantic levei.
We call this semantic view of the connection the con-
ceptual levei of the knowledge sharing problem (fig-
ure 3).

:oÉtnélprWóiik

Figure 4: Connection between two KBSs: Architec.
rural Levei

LOGIC BEUEF NETWORK

Figure3
Levei

Connection between two KBSs: Conceptual

Once we cave this connection established, we musa
provide the systems with an operacional counterpart
to their query and answer passing procedures. Tais
musa be designed at the syntactical levei, in ordem to
be liable to be implemented (âgure 4), e.g. by means
of a brokeríng system. A broker is a module in this
architeture that contains the description of the sys-
tems that share knowledge. The tuk of the broker is
to accept queries, formal them acordingly and convey
them to apprapriate auxilary systems based on the de-

Figure 5: Connection between two KBSs
tation Levei

Implemen

The desired probability interval to be associated to
r(a) - that is missing in the original program -- char-
acterises the inner and outer approximations for the
probability ofselecting at random a possible world and
r(a) being trufa in tbat world. i.e. .two nested evento
belonging to the algebra XP.(.) , where Z),k.) is an ap-
propriate subset of possible Úorlds "relevant" to r(a).
for which a probability measure .is known. Since r(a)
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does not occur in the original program, it is assumed
rlol to be true in any possible world initially employed
to interpret the prograq. As a consequence, if aux-
iliary information is obt'ained from a bayesian belief
network to evaluate the probability of r(a) i.t muge
be associated to a completely fresh subset of possible
worlds, not used before to interpret the prograü.

We muge (manually) link r(a) to a paio of evento
from bhe belief network (ui, ...,Umjel,...,e,) and
(UI, ..., tlm, Um+l , .... u.lei, ...,e,). The set of possible
worlds selected by the evidences ei , ..., e, musa be dis...
joint with the set of possible worlds initially used to
interpret the program, and the algebra and probabil-
ity measure based on this set of possible worlds must
be independent from the other algebras and measures
used in the inicial interpretation of the program, oth-
erwise the semantics of the probability intervala gener-
ated by the belief network will be corrupted, because af
duplicated information generated by the two systems.

A simple logical theory to decide whether a student is a
good candidate to receive frei ]odging by the university
can be given by:

deserveLodging(X) pool(X),
goodStudent(X),
healthy(X).
vaccinated(X),
\+diseaso(X) .

healthy(X)

pool(John)
pool(Paul)
disease(John)
vaccinated(Jonh)
vaccinated(Paul)

[0.7,0.7]
[0.6,0.9]
[0.5,0.7]
[o.s,o.s]
[0.7,0.9]

There are no explicit means to calculate the belief on
goodStudent(X), which will therefore assumed to be
improbable by default. Alternatively, we could "build"
the beliefinterval based on information available in the
university students recorda, using knowledge shared by
the belief network given below:.

Once we link r(a) and the pair of events from the
belief network, we extend the set of possible worids.
algebras and probability measures considered initially
for the logic program with the set of possible worlds
relevant to ei , ..., e,, and evaluations provenient from
the bayesian belief network can be employed within
proofs in the logical system as if they belonged to the
original program.

Example 6.1 7'he óel e/ network ín jgun 6, called
GoodStudentBN, can be used to decide whether a stu-
dent {s a "good" student bases on their academia in-
jormation; eram sulfs and lectum attendance {n/or-
mation.

In arder to clarify how we can use this semantic ex-
tension of a logical system with knowledge shared by
a belief network, in the following sections we present
two illustrative examples. In the first one, we use a be-
[ief network to complete a proof generated by a ]ogica]
program. In the second one, we build a simple logical
program that constructs its proofs based solely on in-
formation generated by three separate belief networks.

Description of the variables (nodes) of the network
A : student is good
B : student does to every lecture
C : student has good exam results
D : student has good-university admis9ion exam re-

sulta

student has good resulta. in university
courses

E

6 Consultipg One Bayesian Belief
Network

p(a) = 0.5

p(bja) = 0.8
p(bl-,a) = 0.4

p(cja) = 0.9
p(.j=a) = 0.1

p(dlc) = 0.9
p(dlnc) = 0.5

P(elc) = 0.9
p(ej-,c) = 0.4

Examples of queries to tais belief network:

Suppose that a univemíty wants to crente a knowledge
based system to decide whether a student shall receive
free lodging .in the univenity student accomodatian
facilities. The criteria upon which the decision is based
considera the following information about the student:
financiam situation : whether the student has means

to pay foF externas accomodation ;

academia performance : whether the student has
good academic recorda;

medical condition : whether the student medical

status can be considered potentially harmful to
other students in the lodging. .The diagnostic of
the medical situation of a student is bmed on the
student's vaccination recorda and on contagious
diseases from which they are diagnosed to surfar.

. p(c) = p(cja)p(a) + p(cl-,.)p(n.) = 0.5

. p(aj') = eGlielfn = 0.9

. p(', õl') = e$?!P : 0.72

Figure 6: Belief network to modem the "quality" of a
student
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lince we do nof Àaue speci/ic íílformatfon about
[Ae academic pe7:fbrmance of JoÀn or Paul, we
wil! replace bota quedos goodStudent(John) and
goodStudent(Paul) bp a corwsponding concept /rom
fAe beije/ networÊ, e.g. we can associate fo bota unia
cl««. the i«t«',.] b(a, ó]c),p(ajc)]. Th' lí«k J}«m
goodStudent(John) and goodStudent(Paul) to fbe
i«te«,allp(a,blc),p(ajc)l { ' - o- i"t'Wmfati-
of thç systems (conceptual leuel) and it is included in
the bToker description of the connection (aT'chiteçturat
leuel).

The pmo/ t7'ee /or deserveLodging(John), in tais
cose, {nctuding a wpresentation of the knowledge
shot'ed by the beliefnetwork, {s giuen {n Jiguw 7.

Description of the variables (bodes) of the network:
11: j)erson is healthy;
V: Óerson is vaccinated against contagious diseases;
D: pemon .is iníected with contagious disease.

P(h) = 0.8

'P(ulA) = 0.9
P(ulnb) = 0.4
p(dlb) = o.i
p(dl=h) = 0.6

Examples of queries to tais belief network:
. p(d} = p(dlA)p(A) + p(cll=À)p(nA) = 0.2
. p(AI''a) = !!(!:fÉ:?ln = 0.9

. p(A,"I = 0.81

deserveLodgingCJohn)1. p.üw
poortJohn). gaodSti)dent(John). InaRhy(John)

l0.0.0sl

Figure 8: Belief network to model the health of a
person

pool(John)
P.z.o.ã

goodStudent(John) heatny(John)
l to.o. o.q

P-n.m] vacdnatü(.bÚ).\.dwase(&hn)
P.o.o.q

vacdnated(.}ün) Mina«JoM)
P.&o.sl l PX04

pJ;0.7)

Let us +ay we 'Àatle engineemd fbe relafions befween
the needed knowtedge and what can be contieyed by the
belief netüorts. Tais is presentes án table 3.

Table 3: Links between formulam and probability in

Figure 7: Proof tree for deserveLodging(John) with
knowledge sharing

The I'ole of the bl'oket in iras computation is to accept
a quere from the iogicat system ond discover another
sys&elÉ+Aaê cair 'brotleLiÉ:-Sinee wpAaue: lín#ed fÀe

formula gaodStudent (John) and a ruir o/ quedos to a
beliefnetwork. the bloket asas the betãeJ' network Jor the
two ua/ues, óuflds an interual, : and ntums fÀe {ntemal
to the !ogiva! system.

The broAer in tais ezampZe confaáns tAe in/ormation
sholon in tabie 3 and; for each quere ofthe }ogicat sys-
tem, asas the appmpHate belief network Jor the con'e-
sponding paio o/ tialties, builds an interual, and wfurns
the {nterual fo fÀe logical syitem.Consulting Multiple Bayesian Belief

Networks
Let us consider now a situation in which that severas
individual belief networks are available and we want
to build a systeh that uses the capabilities of these
networks to solve a complex problem. In example 7.1,
three belief networks are used by a simple logical the-
ory to decide whether a student shall receive free lodg-
ing by the uníversity.

Usãng these !inks, the proof trem for the formula
doserveLodging(Paul) is p sentei n tÀe .Pgum g.

Notáce that, although in tais simple eBample the !inks
associate the some {ntewals to Paul and John, tais wi!!
not necessadty be the case in att problema.

8 Conclusion
In the present article we have discussed a specific non-
trivial knowledge sharing scenario, in which seman-
tic information about how inferences are performed
within participating systems is essencial for proper
knowledge sharing to occur. Namely, we cave consid-
erei how bayesian belief netwarks can o#er the result
of their inferences to a reso]ution-based ]ogica] system
to assign probability intervala to clausal queries.

Example 7.1 .1,et us assume we Aaue access fo fÀe be-
!ief netloorks shows {n eramples 4.í and 6.! and, ad-
dátiona!ty, to the network, catied HeaithBN, pnsented
in $gure 8.

Bases on fhese indiuidaal networls toe can óuild a uery
simple togical theory to decide whether a student shoutd
receive jree !odging by the uniuersity:

deserveLodging(X) Roer(X),
goodStudent(X),
healthy(X).

The resulta presented fere take isto account only a
simple situation, in which iníormation provided by the
networks is completely missing in the logical system.
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;e vais
logic formula network associated interval

p-'O'm) PoorBN [p(ul,-,uz]t,4),p(ul]u4)]
p"-p":) PoorBNlp(ul,-,u2lu4),p(uilu4)l
g«ast«a-t (1. ) GoodStudentBN b(a, b]c),p(a]c)]
g«dst«d«t(p-l) GoodStudentBN h(a, bjc),p(ajc)]
b-ithJ(l.m) HealthBNtp(h,ul-.d),p(hl
g«dst«d«t(p-l) GoodStudentBN h(a, b]c), p(a]c)]
b-ithJ(l.m) HealthBNtp(h, p]-.d),p(h]-.d)]
t[;ü.tüh];ü náãttiBN b(A] u]qd),p(ii];d)]
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Figure 9: Proof tree for deserveLodging(Paul) with
knowledge sharing

Alga, it is not considered how the connection between
systems would have to be made se that logical the-
ories could algo provide useful information to belief
networks. These two scenarios are being taken luto ac-
caunt at the moment under the auspices of the project
DECaFf-KB -- Distributed Environment for Coop-
eration Among Formalismo for Knowledge-based Sye-
tems -- and shall be presented in future papers.

Nevertheless, some interesting points should be high-
lighted:

8 the approach described here can be regarded as a
üseful problem solving strategy when the prablem
does not belong to a single domain, and a good
solution for it is achieved by the combination of
the resulta obtained in its multiple domains;

+ tais approach can algo be seen as an e#ective 90ft-
ware (re)use strategy, where a brokering system
can link iníormation available in existing systems
to specific queries af new ones;

e the possibílity of use a logical system as an intel-
ligent "interface" to combine iníormation gener-
ated by a collection of belief networks;
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