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Resumo
Este trabalho estuda um modelo de integração de Sistemas Baseados em

Conhecimento utilizando o conceito de mediador IWGj. O modelo se
fundamenta numa representação declarativa das capacidades dos sistemas.

Mostramos alguns dos requisitos básicos de uma linguagem de representação
de capacidades para Projog

Abstract
This woik studies a. integration modem of Knowledge Based Systems using
mediatois IWGI. The model is based or] a declarative representation of the

systems capabilities. We show some of the basic requirements of a capability
representation language to Prolog.
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Capítulo l

Introducão

O problema tratado nesta dissertação é como representar capacidades de sis-
temas baseados em conhecimento para que estes possam cooperar apropria-
damente. Apresentaremos, neste capítulo, os problemas relacionados à coope-
ração enfie sistemas baseados em conhecimento, algumas linhas de pesquisa
para sojucioná-los e alguns dos conceitos básicos envolvidos.

1.1 Sistemas baseados em conhecimento

Um Sistema Baseado em Conhecimento (SBC, pala abreviar) é um sistema que
satisfaz a hipótese de representação de conhecimento, formulada em ISmi821,
desde o projeto. Esta hipótese diz, em outras palavras, que:

Qualquer processo inteligente é covnposto por: Ça) uma represevt-
tação do conhecimevtto (iue o processo exibe, e l.b) um processo
index)endelLte do (lom(nio q' e detervnina o cavhT)o'rtamento que o
sistema, deve aprece'fitar.

Conseqüentemente, há duas propriedades que os SBCI's devem satisfazer.
Primeiramente, é necessário que seja possível interpietai os sílnóo/os que re-
presentam o conhecimento do sistema. Caso contrário, esta representação não
poderia sei vista como conhecimento, mas como outro tipo qualquer de dados.

Em segundo lugar, a estrutura simbólica do SBC; deve determinar o com-
portamento do sistema. Além disso, esse comportamento deve estar de acordo
com a. interpretação que foi dada à. ela. Isto não significa. que o proclama
é "consciente" da. relação entre a estiutuia simbólica e o mtmdo, e sim, que
as pessoas que o piojeta.ram devam entendem como tal comportamento foi al-
cançado.

l



2 CAPITULOI INTRODUÇÃO

Esta é a visão de SBC apresentada em ILB851. Seguindo a definiçã.o contida
naquele trabalho, consideraremos um SBC como um conjunto de axiomas e
regras de inferência, definindo uma base de conhecimento, mais um mecanismo
de inferência.

1.2 Cooperação entre SBC's
Há muitas razões pata- que sistemas inteligentes sejam distribuídos IBit981
sendo a principal o próprio raciocínio humano.

Muitas aplicações são essencialmente distribuídas, ou seja, não seria vanta-
joso construí-las de forma centralizada« Pala. este tipo de aplicação, construir
módulos com algum tipo de meca.nismo de comunicação enfie eles é mais ade.
suado. Além disso, cada. módulo poderia ser escrito numa linguagem apropri-
ada ao tipo de conhecimento codificado nele

Poi outro lado, existe um grande volume de conhecimento já codificado
em difei'entes tipos de linguagem. Então, seita necessário criam formas de i'e-
utilização desse conhecimento.

)

Por "compartilhamento" podemos entender alguns conceitos distintos: (1)
um sistema .4 pode solicitam a um sistema B o conhecimento que .B detém, ,B
expõe aquele conhecimento e ..'l usa o conhecimento assim compartilhado, ou
(2) um sistema. .4 solicita a. Z? algum conhecimento apresenta.ndo um problema
a ser resolvido, ,B resolve o problema e apresenta a. solução pala A (essa. seguíi-
da modalidade tem sido chamada "intercâmbio"de conhecimento por alguns
autores IUJ991).

A cooperação ou o compattilhamentol de conhecimento entre SBCI's é uma
necessidade que tem sido reconhecida, dado o grande número de piojetos para
resolvem este pt'oblema.

Os maiores pt'oblemas encontrados para efetivamente fazer SBC's pompa-r-
tilhaiem seu conhecimento são IFCIGvB91j:

8 Linguagens de representação diferentes
O requisito bá.sigo pata cooperação é o entendimento entre os SBCI's.
Os sistemas podem usar formalismos diferentes em sua construçã.o. Se
um SBCli envia uma consulta. pala llm SBC2, este deve: (1) decodificar
a. consulta; (2) processa-la, e (3) enviei os resultados pa.ta- o SBC2 de
folha. que este possa entendê los.

e Ontologias diferentes
l Usaremos ambos os termos com mesmo sentido
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Uma oncologia IGiu951 é uma especificação de uma conceptualização
SBC's podem utilizei diferentes ontologías e isso pode causar incompati-
bilidades ou mal-entendidos no compartilhamento de conhecimento. Pot
exemplo, os SBC's podem tttilizai termos iguais mas que representam
conceitos diferentes em cada SBC.

O segundo problema tem sido amplamente estudado e não será tratado nes-
te trabalho. Para maiores detalhes, indicamos IBF95, Gru93, Gua98, UG96j.

Neste trabalho, estamos interessados especialmente no primeiro problema.
Existem muitas abordagens para compartilhar conhecimento entre SBCI's he-
terogêneos. A maioria se baseia na criação de novos formalismos, tais como
formalismos de alta ordem capazes de acoplagem outros sub-sistemas formais,
os super-expressivos que podem emular a expressividade de outros formalismos
existentes, ou ainda, os que descrevam outros formalismos.

Na próxima seção apresentaremos as principais abordagens para o proble-
ma da comunicação ou entendimento entre formalismo diferentes. Na Seção
1.2.2 apresentaremos o modelo de solução que adotaremos. Na Seção 1.3,
comentaremos o conceito de "capacidade" e na Seção 1.4, apresentaremos a
organização da dissertação.

1.2.1 Abordagens de compartilhamento de conhecimen
to

Um dos principais problemas pala fazer sistemas iepi'isentados em diferen-
tes formalismos cooperarem é a diferença semântica. Pala compatibilizam
semânticas diferentes focam propostas algumas soluções:

8 Combinar lógicas

isto significa acoplar lógicas numa lógica de ordem superior que contenha
regras para a solução de conflitos. Por exemplo, em IGS991, temos uma
Lógica Distribuída de Primeira Ordem que se baseia na noção de con-
textos para solucionar o problema. Clonsiste num sistema formal que é
composto de outros sistemas formais e possui tegias pala combinar o co-
nhecimento de seus sub-sistemas. Essas regras são chamadas de "órÍdge
v' q l i p q' '

8 Amalgamar lógicas

Diferentes bases de conhecimento podem sel inconsistentes e essas incon-
sistências podem sei desejáveis. Além disso, essas lógicas têm o podem
expressivo para iepiesentar diversos formalismos ICai001. Em IAS94)
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é apresentado uma forma de utilizam lógicas anotadas para amarga.mar
bases de conhecimento que são representadas em lógicas diferentes.

8 Traduzir lógicas

Existe duas abordagens pala tradução entre lógicas

Tra,d'ração para um formato neutro
Nesta abordagem, cada vez que um SBC envia uma consulta para
outro sistema, ele traduz a consulta para um formato neutro. O
outro sistema. deve traduzir a consulta do formato neutro para seu
próprio formato. Um exemplo de uma linguagem que visa sei um
formato neutro é o l<IF (-lrnow/erige /nlercAange Formal, IGF921).

]'radu çã,o ponto- a- po'n,to

Uma outra. forma possível de compartilhar conhecimento entre SBC's
é construir tradutor'es pala cada par de SBC's diferentes. Este pro-
blema é estudado em jdA00j

Cada uma das abordagens acima têm suas vantagens e desvantagens. Um
estudo completo, com pompa-cações entre elas, seita interessante mas muito
extenso para ser apresentado aqui.

Na próxima seção apresentaremos o modelo de compaitilhamento adorado.
Neste modelo utilizamos a tradução ponto-a-ponto pois:

8 nem sempre é necessá.rio que um SBC comunique-se com todos os SBC's
disponíveis, dispensando, portanto, a. construção de tradutores para os
formalismos que não interessam, e

8 construir tradutores entre linguagens é menos difícil e tem um resul
todo melhor do que construir tradutores para formatos neutros super
expressivos IUJC991.

1.2.2 Uma arquitetura para compartilhamento de co
nhecimento

Podemos vei na Figura 1.1 o modelo de compartilhamento de conhecimento
adorado neste trabalho.

Este modelo é uma adaptação de IRASV00j, onde o Z)roÁ;er é substituído poi
um maZcAmaker. No Capítulo 2 veremos as diferenças entre os dois sistemas,
suas vantagens e desvantagens. Pot enquanto, podemos adiantam que a troca.
foi feita por quest.ões de desempenho e simplicidade.



1.3. CONCEITO DECAPACIDADE 5

Figura l.l Modelo de compaitilhamento de conhecimento aditado

O modelo baseia-se em modelos mediados ou assistidos de coordenaçã.o
entre agentes de informação. Utiliza-se um processo de "agentificação" por
wrappáng para que os SBC's tomem-se agentes autónomos IGSS941. O sistema
MM. resolve o chamado proa/ema da conexão, ou seja, encontra que agente tem
capacidade de respondem a. uma determinada consulta. Para isso, é necessário
que este sistema possua uma iepiesentação inteira da capacidade de cada
agente.

O ambiente contemplado neste modelo é aberto e dinâmico, ou seja, os
SBC's podem enfiar ou sair da rede a qualquer instante. Para entrar na rede,
é necessário anunciar suas capacidades ao sistema MM(ou agente matchmakei)
e estala disponível e visível aos outros sistemas. Para sair da rede, basta que
o SBC solicite a remoção de suas capacidades do sistema h/IM.

O objetivo do nosso trabalho é identificar os requisitos necessários a uma
linguagem pala representei capacidades de SBC's. No Clapítulo 3 veremos os
requisitos gerais de uma linguagem de representação de capacidades e alguns
exemplos das linguagens existentes.

1.3 Conceito de capacidade

Antes de iniciar nosso estudo, vale salientar que o conceito de capacidade não
é único. Em geral, a capacidade de um agente ou sistema é tudo aquilo que ele
pode fazer. Porém podemos vei "o que ele pode fazer" de difererltes formas.
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Por exemplo, a capacidade do agente pode ser vista como os objetivos
que ele é capaz de atingir ou as ações que ele pode executei para atingia' os
objetivos. Essa é a visão encorltlada. eln IWic991.

Outra visão possível, é enxergar as capacidades do agentes como os serviços
que ele pode fazer para os outros. Isso implica. numa repiesentaçã.o próxima a
especificação de programas, porém de mais alto nível de abstração. Esta é a
abordagem usada em ISLK981.

Adotaiemos as visões de IGSS941 e IRASV001, que consideram a. capacida-
de de um SBC o conjunto de consultas que ele é capaz de responder. Porém
uma questão continua aberta: "Que consultas devem ser consideradas capa-ci-
dades?" Tentaremos responder esta pergunta no Capítulo 4.

1.4 Organização da dissertação

No próximo capítulo, estudaremos os agentes de informação e seus modelos
de integração, nos quais se baseia. o nosso modelo. No Capítulo 3, veremos
os requisitos gerais pala- uma. linguagem de representação de capacidade e
alguns exemplos. No Capítulo 4, estudaremos as possíveis caracterizações
do conjunto de capacidades de um SBC. No Capítulo 5 mostraremos como
escolher e o que devemos especificam para extrair as capacidades de um sistema
e estuda.lemos o comportamento de sistemas semelhantes que compartilham
suas capacidades. No Capítulo 6, apiesentaiemos uma linguagem que atende
aos requisitos definidos nos capítulos 4 e 5. No Capítulo 7, serão apresentadas
as conclusões e direções para futuras pesquisas.



Capítulo 2

.A-gentes de Informação

2.1 Introdução: agentesinteligentes

O teimo agente é utilizado em muitas áreas da Ciência da Computação, in-
cluindo a área de Inteligência Artificial Nos últimos anos, o termo tornou-se
muito popular e tem sido usado de diferentes formas. Isto tem gerado con-
fusão e críticas em relação ao conceito de agente. IHei991 resume algumas das
principais críticas:

B Tudo o que um agente faz pode ser feito por um piogi'ama em C;

e As principais áreas de pesquisa em TA (como Sistemas Especialistas e
Redes Neurais)não tiveram o sucesso esperado. Por que os agentes iriam
ter?

e Tudo o que tem o rótulo "agente" vende (em pesquisas inclusive). As-
sim como as palavras 'super', 'plus' e 'turbo', o termo 'agente' é muito
atiativo, mesmo que as pessoas não saibam exatamente o que significa
'super', 'plus', 'turbo' ou 'agente'. Agentes não são nada mais do que

vinho velho em odres novos;

8 Cromo na. maioria dos casos dos anuais agentes de software não são nem
sofisticados nem complicados, deseja-se saber poi que qualifica-los como
"inteligentes"

Segundo estas críticas, agentes não são nada mais do que um modismo. Os
pesquisadores na área refutam as críticas acima com os seguintes argumentos:

O que distingue a.iquiteturas multa-agentes de outras arquiteturas é que
elas provêm soluções aceitáveis com baixo custo. Certos problemas não
podem ser resolvidos em tempo ta-zoável por um sistema centralizado.

7
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B Não importa a linguagem em que um agente é implementado. O que
importa é sua capacidade de exibir um comportamento inteligente. De-
finiremos, nas próximas seções, o que é considerado "comportamento
inteligente" pela comunidade de pesquisa na área.

e Nem sempre as tai'eras executadas por uma comunidade de agentes coo-
perativos pode ser feita por "um programa em C" . E pi'ovado que muitas
tarefas e problemas só podem sei resolvidos, em tempo hábil, através da
distribuição de partes da. tarefa global para. as várias entidades (a aiqui-
tetura multa-agentes).

Esta. é apenas uma amostra da polêmica geral sobre os agentes.

Nã.o há uma. definição universalmente aceita de agentes. Essencialmente, há.
um consenso que aulorzomáa é o centro da noção de agentes. A dificuldade está
na importa.ncia que diferentes características têm em diferentes domínios de
aplicaçã.o. Por exemplo, em algumas aplicações o agente ser capaz de aprender
é imprescindível e em outras nã.o é importante, às vezes até indesdável.

No entanto, é necessário que exista alguma definição, pois sem uma, coiie-
se o fisco de cltte o termo perca o seu significado. Apresentaremos a definiçã.o
encontrada em IWoo99j:

"Um agente é um sistema. de computador que está situado em
algum ambiente e que é capaz de executar anões autónomas de
fol'ma .PerúeJ neste ambiente, a fim de satisfazer seus objetivos de
piojeto'

Há tl'ês conceitos-chave nesta definição IJSW98j: ambiente, autonomia e flexi
bilidade.

Estar situado em um ambiente significa que o agente recebe dados através
de sensores do ambiente e que executa. ações que mudam o ambiente de alguma
forma.

Autonomia é um conceito um pouco nebuloso, porém, neste contexto, sig-
nifica simplesmente que o sistema. é capaz de atuai scm intervenção humana e
tem controle soba'e suas ações e seu próprio estado interno.

Flexibilidade, neste contexto, significa que o sistema. é:

e Reatiuo: agentes devem perceber seu ambiente e tespondet oportuna-
mente às mudarlças que ocoiiem neles

B Pró-atado: agentes não devem simplesmente attiai cm resposta ao ambi-
ente, devem exibir lml comportamento opotttmista e diiecionado ao seu
objetivo e tomar a. iniciativa quando apiopiiadol



2.2. AGENTES DE INFORMAÇÃO 9

Socãa/: agentes devem interagir, quando apropriado, com outros agentes
artificiais ou humanos para completar suas próprias soluções de proble-
mas ou ajudar outros com suas atividades.

As três calactetísticas acima são suficientes para classificar um agente como
inteligente.

Agentes de informação

-Agentes de {zz/armação são um tipo especial de agente que provêm acesso ante.
ligente a uma coleção heteiogênea de fontes de informação e/ou conhecimento
Pata isso, é necessát'io que vários problemas sejam resolvidos:

8 Problema da descoberta de informação: localizar e selecionar fontes re
levantes para a satisfação de uma consultam

e Problema da conexão: descobrir que agente pode resolver um problema
ou satisfazem uma consultam

B Planejamento de consultas: como decompor uma consulta, que seqüência
impor as sub-consultas resultantes e como compor os resultadosl

8 Resposta cooperativa: como aumentar o escopo de uma consulta para
que os insultados obtidos sejam potencialmente mais relevantes para o
usuário, etc.

Podemos pensar em agentes de informação em vários níveis IDig001

e .4gerifes de /nte7face com UswárÍo. também conhecidos como agentes pes-
soais de informação. Fazem busca e recttpetação de informação. Apren-
dem sobre as necessidades do usuátio e apresentam os dados de forma
personalizada.

8 .ÁgenÉes de /nZegração de /'antes. agrupam dados sobre diversas fontes.
Estes agentes podem oiganizai esses dados de acordo com o tipo de
serviço, asstmto, localização, etc.

dgenfes Gerenciadores. têm associados a eles bases de dados e/ou de
conhecimento. São responsáveis por recebem e enviar dados de oul,ios
agentes, conversei essas consultas no formato que suas fontes entendam,
tiaduzii antologias, etc.
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Esta classificação nos leva naturalmente ao modelo de organização de agen
tes de informação em três camadas: usuários, intermediários e fot'necedores
Veremos este modelo na próxima seção.

Há duas catacteiístícas principais comuns aos três tipos:

l Capacidade de interação com outros agentes, e

2. Conhecimento do conteúdo de suas fontes ou, pelo menos, de que outro
agente é capaz de informa-lo sobre esse conteúdo.

Além disso, agentes de informação devem sel capazes de resolver contitos e
compor informações.

2.3 Modelo de três camadas

O modelo de três camadas foi proposto piincípalmente pal'a melhorar a. eh-
ciência de busca e recuperaçã.o de informação. O modelo é simples e as três
camadas são IHer99j:

1. 0 lado da demanda (de informação), isto é, quem busca a, infor-
mação ou o usuá.rio; aqui a tarefa do agente é encontrar exatamente o
que os usuários estão buscando, o que eles querem, se eles tem alguma
preferência, etc.

2. O lado do fornecedor (de informação), isto é, fontes individuais de
informação. Aqui, a função do agente é saber de que tipo de informação
sua fonte dispõe, manter controle das atualizações, etc.

3. Intermediários: são agentes que fazem a mediação enfie as outras du-
as ca.medas, ou seja, amuam corno intermediários entre fornecedores e
usuarlos.

Este modelo pode se] visto como um caso palticula.t de coot'denação em que
cada agente tem self papel pré-determinado. Este tipo de coordenação admite
vários níveis possíveis de abstração. No caso do modelo de três camadas,
estamos trabalhando com um alto nível de abstiaçã.o, pois os papéis dos agentes
sã.o pré-determinados na solução de urn problema, lhas os problemas a serem
resolvidos não são. As principais vantagens desse modelo são:

8 Cada uma das três camadas somente se preocupa com o que ocorl'e dentro
delas.
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O modelo não força a utilização de algum tipo específico de hadware ou
software. O único pressuposto é algum tipo de padrão de comunicação
entre as camadas. Por exemplo, todos os agentes da camada de demanda
devem utilizar a mesma linguagem para que qualquer intermediário possa
entendo-los.

8 E fácil criar novas estruturas de informação ou modificar as existentes,
sem colocar em risco a natureza aberta e flexível do sistema.

2.4 Problema da conexão

Um dos problemas básicos que se apresenta no projeto de sistemas multi-
agentes em ambientes abertos é o prol)/ema da conexão: encontrar quais agen-
tes possuem a informação ou capacidade que o agente está precisando. Para
resolver este problema, o conceito de mediação foi proposto, primeiro entre
bancos de dados IWie92, WGI e depois entre agentes IGSS94j, sendo a propos-
ta refinada para agentes de informação IHer99, DSW971.

Nesta seção, valemos a base conceitua] dos agentes intermediários, a. me-
diação e na Seção 2.5, veremos os dois principais tipos de agentes interme-
diários.

Um mediador é uma forma de ínterliga.r recursos (fontes de dados) e apli
cações. Especificamente, as tarefas dos mediadores são:

1. Acessai e recuperar dados relevantes de múltiplas fontes de dados hete
rogeneasl

2. Abstrair e ti'a.nsfoimar os dados recuperados para que possam ser ante
gradosl

3 Integral os dados homogeneizadosl

4. Processar os dados integrados para aumentar a densidade da informação
(isto é, demover dados irrelevantes).

Pala construir mediadores é necessário acurado conhecimento do domínio
e uma representação computacionalmente conveniente dessa informação. E
necessário também que as interfaces mediador-aplicações e mediador-recursos
sejam bem construídas.

Sendo a mediação um conceito de arquitetuia, os detalhes de implemen-
tação não serão discutidos. Porém, existem algumas recomendações pata que
a aiquitetuta cumpra seu papel de simpliflcat a integração:
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1. Definir um protocolo ou linguagem padrão para as interfaces de comum
cação das aplicaçoes e reclirsos.

2. Estabelecem um vocabulário comum entre as partes envolvidas na comu
nicação, ou seja, uma. antologia IGlu951 compai'tijhada.

3. O mediador pode sei simplificado deixando a complexidade da aplicação
por conta da própria. aplicação (ou dos wrappers, softwaies que interme-
díam a comtmicação convertendo os formatos dos dados).

2.5 Agentes intermediários

Agentes intetmeciiários IDSW97j, são agentes que processam informações so-
bre outros agentes, tais como suas capacidades e/ou suas preferências, a. fim
de tornar tais informações acessíveis ou pa-ia- permitir a. intermediação de con-
sultas.

Os agentes intermedíá.nos devem pompa-rtilhat' uma oncologia e devem saber
convertê-las para as ontologias de outros agentes, quando necessário.

Eles também devem possuir o conhecimento sobre suas fontes, ou seja, uma
representação da capacidade de cada um dos agentes. O nível de aZ)stração
depende do tipo de processa.mento que o agente intermediá.rio faz sobre elas.

Nas próximas seções apresentaremos uma descrição da. funcionalidade dos
dois principais tipos de agentes inteimediá.rios.

2.5.1 Matchmaker

Um maZcÀmzaker é um agente que armazena. as capacidades dos fornecedores
e recebe consultas (na verdade, meta-consta/ías) dos usuários e responde quais
agentes fornecedores podem iespondei àquela consulta. O agente usual'io es-
colhe e entoa diretamente em contado com o fotnecedoi que deseja.

As principais vantagens dos matchmakets são:

8 #a/ta de compram sso: um agente usuário pode fazer consultas sem fazei
nenhum compt'omisso. Isto significa que um agente pode descobrir quem
pode responder uma determinada consulta. e, no entanto, não fazê-la.

e Rctp dez: o matchmaker tem processamento rá.podo, pois faz "apenas"
um casamento de padrões.
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AFI AF2 AF3

C Nlatchmaker

AU2 AU2

Figura 2.1: Funcionamento de um matchmaket

B C'omunÍcação direfa: não existem "gargalos" de comunicação entre os

agentes usuários e fornecedores. Uma vez escolhido qual agente vai ser
consultado, a consulta é feita diretamente. Caso mais de um agente
precise ser consultado, o planeamento da consulta é feito pelo próprio
agente usuário.

A falta de compromisso e a comunicação direta levam-nos a principal des-
vantagem do matchmaker: a falta de privacidade. A identidade do agente
fornecedor é sempre conhecida.

A Figura 2.1 mostra o funcionamento de um matchmaker. O agente usuáiio
(identificado como .4UI na figura) envia a consulta C para o agente malch-
mzaAer, que busca dentro de sita base qual agente pode resolvê-la. O nome
do agente fornecedor capaz de solucionar C' (chamado de .4F'l na figura) é
enviado para o agente usuário que consulta diretamente o fornecedor. O agen-
te fornecedor, então, resolve a consulta e envia a resposta R para o agente
Lisuai'lo.

2.5.2 Broker

Um broker é um agente intetmediátio que armazena capacidades dos agentes
foinecedoies e, possivelmente, pl'efetências dos usuários. O btokei recebe uma
consulta do usuá.rio, escolhe um agente foinecedoi que possa tespondê-la e a
envia. Recebe a resposta do fornecedor e envia a resposta para o agente usuário
que a fez.
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AF2 AF3

Broker

AU2 AU2

Figura. 2.2: Funcionamento de um bloker

As vantagens dos btokers são

e Pr uacidade: Apenas o brokei' sabe que agente fornecedor possui dotei
minada informação.

8 7rarzsparênc a: O agente não precisa sabei formulei consultas, traduzir
linguagens ou mesmo planejai consultas a. diversos agentes. Apenas deve
conhecer a linguagem do broker. Este se encarregará de todo o trabalho
de comunicação. Esta também é a principal desvantagem do broker, pois,
faz dele um gargalo de comunicação.

e SympJ cidade na mp/emenlação dos agentes usuár os: como muitas tare-
fas são deixadas a. cargo do broker, a implementação dos agentes usuários
é mais simples. No entanto, os agentes usuários são menos flexíveis, já
que, o compromentimento do agente com uma consulta é sempt'e feito.

A Figura 2.2 mostra o funcionamento de um broker. O agente usuário
(identificado como .4UI na flgttra) envia a consulta C' pala o agente Z)poker que
encoíltra qual ou quais agentes poderrt iesolvê-la. O broket' envia a consulta.
para o agente fornecedor apiopiiado (cha.made de .4-FI na águia) e recebe a
resposta R. Se foi o caso, o agente converte o formato da resposta R pata um
formato apropriado e a envia pata o agente usuátio.



Capítulo 3

Linguagens de Representação de
Capacidades

Os agentes intermediários (brokers e matchmakels) precisam conhecer a ca-
pacidade de cada um dos agentes que fornecerão as informações para indicar
coiretamente qual deles pode satisfazer uma determinada consulta ou repassar
a consulta para o agente correto. Para isso, é necessário uma representação da
capacidade de cada agente, ou seja, o que ele pode fazei e/ou fornecer.

Descrever a capacidade de um sistema não é uma tarefa simples. Esta tem
sido a. preocupa-ção de áreas da Engenharia de Software, Banco de Dados e,
recentemente, da inteligência Artificial.

Em Engenharia de Software, a abordagem é descrever funcionalidades de
progra-mas. As linguagens como VDM ou Z ISLK98j provêm muitos detalhes
pata que sejam úteis pala buscas. Poi outro lado, as linguagens de represen-
tação de capacidades de Banco de Dados são muito restritas, já que represen-
tam apenas a estrutura relacional de um banco de dados IVP001.

Em TA, várias linguagens pala representação de capacidades fora.m pro-
postas. Neste capítulo, veremos três exemplos destas linguagens. Cada uma
dessas linguagens enfatiza algum aspecto do tipo de informação que representa.

Na próxima seção temos as características gerais desejáveis para lingua-
gens de representação de capacidades. Nas seções finais, três linguagens de
representação de capacidades são brevemente apresentadas, respectivamente
LARl<S, CDL e KTF

15
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3.1 Desiderata das linguagens de representação
de capacidades

A representação formal de capacidades de agentes não é uma tarefa. simples.
Projetar uma linguagem de representaçã.o de capacidades exige um trabalho
cuidadoso de análise dos requisitos do sistema no qual a. linguagem será utili-
zada

A característica básica de uma linguagem de representação de capacidades é
que ela seja uma ZÍrzguagem /arma/, pata- que os agentes intermediários possam
processar essa linguagem automaticamente.

Um fatos que é crucial no piojeto de uma linguagem é o tipo de agerz-
Ze {nZermedjáráo para o qual as capacidades estão sendo representadas. Isto
determina o tipo de processamento que será feito sobre essa informação e,
conseqüentemente, o grau de detalha.mento necessário.

Outro fatos importante é o íápo de {7z/armação que desejamos disponibili-
zar através da representação da. capacidade. Neste caso, devemos analisam a
necessidade de representação de dados, tipos de dados, conhecimento, e até
mesmo a descrição de código de programa e seqüências de ações.

Em ISLi<98, Wic991 são listadas algumas características desejáveis pala-
uma LRC. Porém, nessas duas ieferel'ências são levados em conta seus próprios
contextos de aplicação pala essas características. Nas próximas seções, apõe
sentamos versões generalizadas das principais pt'optiedades de uma linguagem
de representação de capacidades.

3.1.1 Expressividade

A expressividade de uma linguagem deter'mina a abrangência dos tipos de
informação que ela pode representar. Porém quanto maior a expressividade
de uma linguagem maior é sua complexidade, tanto na sua sintaxe como no
seu processamento. Em ILB851, temos a análise do balanceamento entre a
expressividade de uma linguagem e sua. computabilidade.

Uma linguagem não é melhor' do que outra por ser mais ou menos expres-
siva. Tudo depende da. relação entre o preço computacional que se pode pagar
pela expressividade e a necessidade do poder' de representação da mesma.

Para reptesentat' a capacidade de agentes de infoirnação, a expt'essividade
varia com os seguintes fagotes:

8 Estrutura das fontes de informação
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As fontes de informação de um agente de informação podem ser de três
tipos:

EsZr furadas (bancos de dados)

"FormaZmenfe " esfrufuradas (bases de conhecimento)

gemi-Estruturadas (documentos texto ou hipertexto em linguagem
natural)

Representar capacidades de fontes estruturadas e formalmente estrutura-
das é um mais simples do que para as fontes semi-estruturadas pois suas
estruturas já garantem alguma informação sobre seu conteúdo. Nesse
caso a expressividade vai depender do nível de abstração em que esses
dados ou conhecimento seixo disponibilizados.

As fontes semi-estruturadas demandam maior expressividade de uma
LRC pois é necessário fazer uma espécie de "estruturação" semântica
do seu conteúdo para uma busca inteligente. Uma possível estruturação
seria a construção da ontologia do conteúdo do texto. Linguagens de ie-
piesentação de ontologias como SHOE (Sámp/e #7';MÉ Onfology /:zfensÍ-
on:) e RDF(Resource Z)escrãption Z)anguag#) visam tornar a busca poi'
páginas na Internet mais inteligente através da estruturação semântica
de seus textos.

e Nível de abstração dos serviços oferecidos
O nível de abstração no qual as informações estão sendo disponibiliza-
das é um dos fatores mais fortes na expressividade de uma linguagem.
Quanto mais detalhes se deseja representar mais expiessíva deve ser a
linguagem. Por exemplo, se há necessidade de disponibilizar serviços
de programas mas não existe uma denominação consensualmente acei-
ta (uma ontologia), pode ser necessário da) uma representação de "alto
nível" do programa. Por outro lado, se essa ontologia estiver previamen-
te definida, pode-se fazer chamadas aos programas como caixas-pretas.
Ainda, pode sel' necessário especificar pré-condições para os argumen-
tos dos programas. Pode-se restringir o formato das pré-condições ou
deixa-lo livre.

A escolha do detalhes que necessitam ser teptesentados é fundamental
na definição da expiessivídade da LRCI. Porém, essa escolha não deve
ser al'bitrária, levando-se em consideraçã.o somente o que se deseja dizei
sobre o agente mas também deve cevar em consideração a capacidade
computacional do agente que vai processam essa descrição: o agente in-
termediário.

l http ://www . cs . umd . edu/prol ects/pl-us/SHOE/
2http://www.w3.org
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8 Tipo de processamento do agente intermediário

Uma LRC projetada especialmente pa-ra matchmakers deve levar em con-
ta a facilidade do casamento (mate/záng) entre as capacidades representa-
das. Quando um agente usuá.tio envia uma. consulta ao matchmaker, ele
o faz na mesma. linguagem em que as capacidades estão representadas.

Porém, uma linguagem de representação de capacidades projetada para
btokers deve consideiai também a eficiência do planejamento das con-
sultas, ou seja, a estrutura da informação deve ser melhor preservada-

Assim, a expressividade de uma linguagem pala- matchmakers é menti do
que a de uma. projetada para bi'okers. Poi conseqiiência, a complexidade
computacional do processamento de linguagens para btokers é maior.

3.1.2 Inferência

E desejável que a linguagem permita. inferência sobre o conteúdo a ser I'eple-
sentado. A capacidade de um agente pode ter pré condições arbitrariamente
complexas para que possa sei efetiva« Dependendo do tipo de raciocínio que
será. feito sobre a linguagem (matchmaking ou brokeiing), os procedimentos
de inferência podem variam desde um simples casamento de padrões a um me-
ca.nismo de satisfaça.o de restrições.

3.1.3 Flexibilidade

Segundo IWic991, flexibilidade é a propriedade de admitir que o piojetista esco-
[ha o grau de expressividade da. linguagem de representação fazendo concessões
na eficiência de seu processamento. Isto significa que a definição da linguagem
não restringe a expressividade a pãorá.

O balanceamento enfie a. ehciência e a expressividade fica a cargo do pro-
jetista e dos requisitos da aplícaçã.o. E uma característica que deve se] bem
especificada pala não tomar muito complicado o processo de definir as capa-
cidades do agente.

3.1.4 Facilidade de uso

A linguagem deve ser intuitiva pala que o usuário possa escievê-la ou lê-la-
Piimeiramente, uma 07}fologÍa do domínio deve estai dehnida. Esta condiçã.o
evita que trabalho redunda.nte seja. feito e faz com que as especificações sejam
claras.
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3.2 Exemplos de linguagens de representação
de capacidades

Apresentamos, nesta seção, três exemplos de linguagens de representação de
capacidades para diferentes tipos de agentes inteimediáiios e utilizando dife-
rentes conceitos de capacidade.

3.2.1 LARKS (.[amguage .for .Aduertásememt amd -Re
q'uest for Kn,Olol,edgeà

LARl<S é uma linguagem para anúncio, pedido e "matching" de capacidades
de agentes ISLK081. Esta linguagem foi projetada especialmente para a utili-
zação em agentes intermediários do tipo matcÀmaker. LARKS é muito expres-
siva e capaz de suportar inferências automáticas. O processo de matcAmaking
para especificações em LARKS utiliza diferentes técnicas de recuperação de
informação, Inteligência Artificial e Engenharia de Software pala computar a
similaridade sintética e semântica entre as descrições anunciadas e requeridas
de capacidades de agentes.

Uma especificação em LARKS é urit /rame3 contendo os seguintes atributos:

l Conte=t Contexto da especificação

2. TNT)es Declaração de variáveis e tipos

3. Input Declaração das variáveis de entrada

4 Declaração das variáveis de saída

5. }%Co'n,straãnts Restrições sobre as variáveis de enfiada

6. OutConstraÍnts Restrições sobre as variáveis de saída

í. ConcDescril)tioTts Descrição ontológica. das palavras usadas

8. TeltDescriptions
cificada.

Descrição em linguagem natural da capacidade espc

A Figura 3.1 mostra a especificação da capacidade de ordenei uma lista de
números inteiros, onde o tamanho da lista deve ser menor que 100

O processo de mala/zÍng em LARES é composto por três etapas de filtragem:

3Frame IMin751 é uma forma de representar conhecimento muito semelhante a uma classe
em orientação a objetos. A estrutura de fume é formada por s/ats que são correspondentes
aos atributos das classes.
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Figura 3.1: Exemplo de uma especificação de capacidade em LARI':S

1. Comparação de cozzlezlo: selecionai os anúncios que podem ser pompa
Fados com a consulta.

2. C'omparação sántáfÍca: nesta. etapa os anúncios selecionados na etapa
anterior são comparados à consulta. em três fases:

(a) Comparação de perfil

(b) Comparaçã.o por similaridade

(c) Comparação poi assinatura

A comparação de pet'fis de anúncios e de consultas usa uma repl'esentação
de palavras-chaves com pesos pa-ia espehcicações e uma dada freqüência.
de teimas baseada numa medida de similaridade. Os dois últimos passos
comparam as partes de restrições e declarações.

3. Este filtro final testa se as retrições de entrada e saída são logicamente
satisfeitas.

3.2.2 CDL Capa,bàlitU Descript'iovt Languctge

CDL IWic991 é uma linguagem para representação de capacidades pala agentes
intermediários do tipo óroker. E baseada em descrição clássica de operadores4
não-hierárquicos. Aqui, a. capacidade de um agente é vista como quais ações o
agente pode executar pala atingir seus objetivos. Esta capacidade está subor-
dinada à existência. de planos para esses objetivos. Isto significa que o problema
de determinar a capacidade de um agente pode ser reduzido ao problema de
determinação da existência de pla.nos.

l.Jma especificação de capacidade em CDL é dividida. nas seguintes partes:

4Operadores são teirnos que designam ações ein uni planejador. A representação clássica
de operadores é STRIPS IFN711

IntegerSort  
Context Soft
Types  
Input xs: ListOf Integerl
output ys: ListOf Integerl
InClonstraints le(length(xs) ,100) ;
DutConstraints before(x ,y,ys) +--ge (x,y) ;

in(x ,ys) +-in(x ,xs) ;
ConcDescriptions  
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(capability
action move

state-language :fopJ-

input((Thing?thing)(From?pl)(To?p2))
input-constraints (

(Has Location ?thing ?pl))
out-constraints (

(not (Has Location ?thi-ng ?pl))
(Has Location ?thing ?p2))

Figura 3.2: Exemplo de uma especificação em CDL

8 /npufs: define as variáveis de entradas

OuZpwts: define as variáveis que conterão o resultados

/nput C'onstraánts: define a situação em que a capacidade é aplicávell

Output C'orzsfraànfs: dehne a situação final após aplicação da capacidades

B /mpuf-(.)utput C'ons ra nfs: define a relação entre as variáveis de enteada
e as variáveis de saída.

Podemos encontrar um exemplo de uma especificação em CDL na Figura
3.2. O exemplo mostra a especifição da capacidadede de movimento, move.

Uma avaliação simples de capacidades em CDL significa testar se uma
capacidade C pode ser usada para solucionam um problema T. Este teste é
verdadeiro se:

1. a capacidade atinge o estado desejado, ou seja, se depois de C ser execu
fada todas as restrições de saída de T são satisfeitasl e

2. a capacidade é aplicável, ou seja, se as restrições de entrada de C são
satisfeitas.

3.2.3 KIF Kn,otol,erige lvttercha,'nge ForwtcLt

KTF IGP921 é uma linguagem prehxa baseada em Lógica de Primeira Ordem
com algumas extensões para aumentar sua expressividade. Originalmente, l<IF
foi projetada pala sei um formato intermediário pata compartilha,mento de
conhecimento. Assim, todos os sistemas poderia.m lei e traduzir sentenças em
1<1F para a sua piópiia linguagem e traduzir as sentenças na piópiia linguagem
pala l<TF
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A semântica do KIF é similar à semântica da. Lógica de Primeira. Ordem.
Assim, a linguagem mantém as caiacteiísticas desta lógica, como, por exemplo,
semi-decidibilidade.

No modelo ABST (.4gent-l?ases S'o./l are /nferoperafÍon) IGSS94j, as capa-
cidades de cada. agente são descritas em l<IF poi meio de predicados handles.
Este predicado é definido como:

(handles <Nome-agentes ' <capacidade>)

Onde <capacidade> é uma expressa.o em KQMLs na qual a linguagem
conteúdo também é KIF. Poi' exemplo, um agente que é capaz de responder
consultas soba'e os negociantes de um vendedor:

(handles business-agent '(ask-one ,?variables (deal-er ,?dealer ,?vender)))
(handles business-agent '(ask all ,?variables (dealer ,?dealer ,?vender)))

Assim, o agente business-agent é capaz de responder consultas sobre
apenas um negociante de um vendedor ou sobre todos os negociantes de um
vendedor.

Os agentes intetmediá.nos do modelo ABRI, os facilitadores (que descre-
veremos em mais detalhes no próximo capítulo), usa.m inferência automática
para- raciocinar sobre as especificações e aplicações de fatos. O pl'ocedimento
de inferência, baseado em eliminação de modelos, é uma extensão do encadea-
mento para trás (óackward cAaÍrzáng) usado em Prolog. As extensões permitem
que o procedimento seja completo pata a Lógica de Primeira Ordem.

As capacidades podem ser arbitrariamente complexas. E quanto mais com-
plexas essas regras sejam mais inehciente se torna o procedimento de inferência.
E possível restringir o tipo de deíiniçã.o de capacidade que o facilitados acei-
ta. Poi exemplo, se todos os fatos são termos instanciados, o procedimento
se torna uma simples consulta de banco de dados, logarítmica no número de
fatos. Se os fatos são estratificados (não-recursivos), então é possível computar
limites de tempo para a inferência-

SKQNIL(XnozoZedge Qti.ery and À/rznzpulatãorz Z;rzrzguage) é uma liilguagern de cornuiii
cação entre agentes. Para mais detalhes colisultai IFN/IF92, LF971.



Capítulo 4

Representação de Capacidades
de Programas Prolog

Neste capítulo, apresenta.mos uma estratégia pala definir que consultas serão
consideradas capa-cidades de sistemas baseados em conhecimento. Para tor-
nar nossa discussão concreta, usaremos programas Prolog como os sistemas
baseados em conhecimento dos quais queremos extrair as capacidades. Estas
capacidades serão, portanto, as consultas lógicas usadas para a comunicação
com o programa.

Como o conjunto de consultas que podem ser feitas a um programa é po-
tencialmente infinito, devemos definir critérios para a escolha e representação
adequada do conjunto de consultas que será armazenado no agente interme-
diário (considerando o mais simples deles, o matchmaker).

Nossa estratégia para definir capacidades de um programa. em lógica será
inicial com um conjunto infinito e irrestiito e, incrementalmente, impor res-
trições sobre ele até obter um conjtmto pequeno e representativo das capacida-
des do programa em ]ógica em questão. Pala ilustrar nossa estratégia vamos
utilizar o exemplo da Figura 4.1.

Inicialmente qualquer coisa pode ser vista como a capacidade do nosso
programa exemplo.

4.1 Nível Sintático

A primeira restrição é óbvia: somente consultas (ou fórmulas) bem formadas
podem sel apresentadas ao sistema.

C) conjunto resultante dessa primeira restrição é claramente muito amplo:

23
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l
2
3
4
5
6

7

8

9

10

r(l,a,b).
r(2,c,a)
r(3,b,c)
s(a,c)
s (b , a)

s (b , c) .

s(c,b)
P(X,Y,Z):-

r(X,Y,M),
s (M ,Z) .

q(X,Y,Z):-
P(X,Z,Y).

q(X,Y,Z):-
q(X,Z,Y)

Figura 4.1: Programa exemplo

L. = {a, b, c, 1, 2, 3}
C.Ó.f = {P(.Aras)IP C L, A .4rgs C .L.*}

Figura 4.2: Capacidades ontologicamente bem formadas

qualquer' consulta Piolog bem formada será vista. como capa-cidade do nosso
agente. Considerando o exemplo da Figura 4.1, a consulta w(h,g,k) seria
vista como capacidade do programa exemplo.

Isto nos leva naturalmente a uma segunda. iestiição sintática: restringir
o conjunto de consultas bem-formadas conservando somente as consultas que
sejam compostas por símbolos que ocorra.m no programa.

Chamaremos esse conjtmto de consultas C.Ó.f, o conjunto de consultas onto-
logicamente bem-formadas. Uma consulta pertence a. C.Ó.f se é bem formada e
pertence à linguagem da teoria lógica do programa- Logo, nã.o é difícil veiificai
se uma consulta pei'vence a. cob.f.

Na Figura 4.2, podemos encontrar o conjunto C.Ó.f do nosso piogl'ama exem-
plo. Note que a consulta r(a) é ontologicamente bem foi'made embota r/l
nã.o esteja no plogiama

A palavra "oncologia" está. sendo usada aqui num seíltido um pouco dife-
rente do usual, significando o conjlmto de sintagmas da linguagem.
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4.2 Nível Semântico

Consideraremos três formas de especialização do conjunto C.Ó/ obtido na seção
anterior. A primeira é considerar somente consultas que sempre produzam
uma resposta, positiva ou negativa, isto é, consultas que sempre terminam ou
ainda possuam árvores de prova finitas.

A segunda forma é considerar somente consultas que não falham. Uma
consulta que nunca falha é aquela que termina com sucesso, ou com lama
resposta positiva, ou nunca termina. Desse ponto de vista, seriam excluídas
do conjunto de capacidades do programa todas, e somente, as consultas que
respondem NÃO.

A terceira forma seria a combinação dos dois critérios acima: uma consulta
é considerada capacidade se eja sempre termina com resposta positiva.

d. '2 1 ''Fnrm i n nr ãn'y"

Propor um algoritmo que gere todas as consultas que sempre terminam pata
qualquer programa em lógica é equivalente a solucionar o problema da parada,
ou seja, é claramente indecidível. Há, no entanto, muitas classes de programa
para as quais este problema. pode ser, de fato, resolvido.

Vamos considerar dois tipos de terminação: a terminação universal e a
existencial. Seja P um programa em lógica e Q uma consulta.

Definição l ITerminação Existencial]
Um consulta Q e=istencialvne'nte termina, cova real)e'lto Q uvll T)logra'ma P se
el'late ou unlLÜ der't'unção berT\ sucedido, o' 'ülnü derivação que falhe $nitnTrtente.

Definição 2 ITerminação Universall
A consulta, Q uniuersu\mente ter'mina. co'm respeito o, u'rn 'progravna P, se toda
árvore de deTiDa.ção SLD com raiz em Q é finita.

Definição 3 ITerminação Universal Fortes
Um programa P forte e 'ü'r\i'ueTsalvne'nte termo'nü se todas üs abri'fiações co
meça7tdo com um termo {nstanciado são .Rnãtas.

Note que, diferente das terminações existencial e tmiversal, a terminação
tinívetsal forte é uma propriedade do programa P independente da consulta
Q

Em IBez931 encontramos um método baseado em mapeamentos de nível
pa-ta ptovai terminação universal forte de um dado piogia.ma. Esta classe de
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programa é chamada de recorrente. Apt e Pedreschi, em IAP931, estendem
a noção de pt'ogramas recorrentes adicionando modelos aos mapeamentos de
nível. Como resultado, eles caiactetizara.m os programas aceitáveis que são
aqueles que terminam pala uma classe de consultas obedecendo a regra de se-
leção do Prologi. Esta noção de teiminaçã.o é chamada terminação à. esquerda.
Eles prova-iam que os programas terminam à esquerda para. todas as consultas
instanciadas se, e somente se, os programas sã.o aceitáveis.

Se usarmos a terminação forte ou terminação à esquerda. pala restringir as
capacidades de um programa, o conjunto resultante seria muito pequeno pois
seria formado somente por átomos instanciados. Como a. maioria das consultas
são não-instanciadas, precisamos de uma noção mais fraca de terminação.

Em IEBC081 podemos encontrar a definição de "bem"-terminação.

Definição 4[ "bezn"-terminação]
Um progravna bem-termina se, e sovnevtte se, termina à esquerda para a classe
de cortsutta.s com modos e tipos carretos.

A propriedade acima. nos dá. condições suficientes pala determinar a termi-
nação. O método de prova- apresentado em IEBC981 pode ser automatizado
Além disso, não é difícil verificar se os modos e tipos sã.o coiietos (princi-
palmente se os tipos são regulares) e é razoável que sejam especificados. Na
Seção 5 estudaremos a especificação de modos e tipos

Na. Figura 4.3 estão as capacidades que bem-terminam de nosso exemplo,
que chamaremos de C.t. Vale salientam que foram atribuídos tapas dzreczonazs
po/{mór$cos IBM95, CiP981 aos predicados, ou seja, atribuímos tipos aos argu-
mentos de entrada (os marcados com sinal +) e aos de saída (os marcados com
sinal --) e permitimos que o mesmo predicado tenha diversas possibilidades de
modo.

Podemos escolhem uma noção mais fraca de terminação, a terminação exis-
tencial ILS951. Algumas consultas têm uma resposta computada em tempo
finito mas se pedirmos todas as soluções, cairemos em derivações infinitas.
Podemos estar interessados na resposta que o sistema pode dar. Porta.nto, po-
deríamos adicional estas consultas ao conjunto C.t, não admitindo (lue seja.m
pedidas através de atributos de comunicaçã.o do tipo ask-all. Na Figura 4.4
estão as consultas que podem ser adicionadas ao conjunto C:.t pa-ra foimai o
conju«to C...

l Esta regra selecioiia sempre os termos que estão mais à esquerda na consulta. Uma de-
rivação resultante da resolução SLD combinada com a regra de seleção do Prolog é chamada
de derivação LD.
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Figura. 4.3: Capacidades (lue bem-terminam

{

Figura 4.4: Capacidades de terminação existencial

r(+number, -const, -const)
r(-number, +const, -canse),
r(-number,-const, +const),
r(-number, +const, +const)
r(-number, -const, -const)
r(+number, +const, +const)
C?nde number C {1, 2,3}
Onde const C {a,b,c}
s(+const, +const),
s(+const, -const),
s(-const, +const),
s(-const, -const)
(ande const C {a,b, c}
p(+number, -const, -const)
p(+number, +const, -const),
p(+number , -const , +const) ,
p(+number, +const , +const)
p(-number, -const, +const),
p(-number, +const, +const)
p(-number, -const, -const)
p(-number, +const, -const)
(ande number C {1,2,3}
Onde const C {a,b,c}
q(+number, +constl, +const2)
Onde <number, consta, const2> C{(l,a, a),

(l, a, c),(l, c, a),(2, c, c),(3, b, b)}

q(-number -const, -const), q( l, -const, -const),
q( l, c, -const), q( l, a, const),
q( 2, -const, -const), q( 2, c, const),
q( 2, -const, c) q(-number, c, c) ,

q( 3, -const, -const), q( 3, b, -canse)
q( 3, const, b) q ( -number , b, b)}



28CAP/TUL04. REPRESENTA ÇA O DE CAPACIDADES DE PROGRA MAS PROLOG

4.2.2 Resposta Não-Negativa

Uma outra forma de catacterizat capa-cidade é excluindo as respostas negativas
do conjunto C.Ó/, isto é, consideiai somente consultas que seja.m bem sucedidas
e/ou produzam uma substituição de resposta computada, ou não terminem.

Em geral, podemos provei se há uma derivação LD bem sucedida. de PU{Q}
IApt971, se o conjunto ground(Q) n iw(P) foi não vazio, onde ground(Q) é o
conjunto das possíveis instâncias de Q e M(P) é o modelo mínimo de Herbiand
de P. Esta. caracterização não pode ser automatizada pala o caso geral já que
o conjunto &/(Q) pode ser infinito. Em alguns casos especiais, no entanto, é
possível verificam a existência. de derivações LD bem sucedidas:

Programas e Consultas noFD Em IBC97j encontramos uma classe de pro-
gramas e consultas que não possuem pontos que falhem flnitamente em
suas derivações LD. São apresentadas as condições suficientes para ca-
racterizar esta classe que, de acordo com os autores, tem a verificação
decidível e fácil de automatizar. No entanto, é uma classe bem restrita
de pl'ogramas.

Programas que não falham Ern IDLH971, há. um método pala detectar
procedimentos e Bois que mmca falham, isto é, ou produzem uma se
lução ou não terminam. A análise é baseada na noção de cobertura de
tipos pala testes. Os autores explicam que o procedimento pata resolvem
o teste de cobertura de tipos para o domínio de Herbrand é co-NP-hard.
Para torna-lo viável computacionalmente, eles simplificam o algotitmo
completo considerando somente testes de igualdade.

Programas bem sucedidos Em IBC981, podemos encontram uma. forma de
caractetizai programas e consultas bem sucedidos: aqueles que quando
universalmente terminam, produzem, pelo menos, uma derivação bem
sucedida. O processo depende da inferência corneta dos tipos de enfiadas.
isto pode ser feito automaticamente e sua cota infeiiot de complexidade
é DEXPTIME-completo ICP081. Os autores mostram um algoiitmo pata
testar se um pl'ogl'ama é noFD ou se ele é bem sucedido.

Todos os métodos citados acima têm corno requisito mínimo tipos e modos
bem construídos.

Na Figura 4.5, temos as capacidades não-negativas de nosso ptogiaírla
exemplo.
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4.2.3 Terminação + Resposta Não-Negativa-:Capacidade
Positiva

A combinação das restrições anteriores pode gerar um conjunto mais interes.
sente de capacidades para programas em lógica, aquelas que sempre terminam
com uma, resposta positiva. Também é muito mais caro computacionalmente
geral esse conj Luto

Uma outra abordagem seria a coireção parcial, que é a propriedade dos
programas que produzem insultados correios para consultas re/euantesjApt971
Assim, estaríamos interessados em caracterizar as consultas relevantes, ou seja
aquelas construídas corretamente com bem tapadas e com os argumentos de
entrada instanciados

Gostaria.mos de encontrar para um dado programa P o conjunto de instâncias
computadas de umaconsulta Q, denotado porÍQ} P Q. Uma consulta Qt sela
aceita como capacidade de um agente P se, e somente se, Ql0 c QP, onde QP
é o conjunto de todas as possíveis instâncias de todas as possíveis consultas
de um programa P e 0 é uma substituição de resposta computada. Note que
é preciso resolver a. consulta para verificar se ela é uma capacidade. isto não é
prático nem razoável.

Podemos considerar somente definições pa.rciais de programas para extrair
suas capacidades. Em outras palavras, podemos escolher os predicados mais
importantes e identificam como capacidade somente as consultas relacionadas
a esses predicados mais importantes. As razões para isso são:

e Recursos /imitados no mediador como o mediador também é um agen-
te de software, tem recursos computacionais limitados. Conjuntos de
capacidades muito grandes podem se tomar inttatáveis.

e .4/fa como/ezidade para obter o c07Üumío de capas dadas: automatizar a
geração do conjunto de capacidades pode ser impossível para domínios
infinitos ou muito difíceis, caso contrário.

A identificação de capacidades parciais poderia sei suportada por especifi-
cações de tipo, ou por algum processo de anotação pala explicitam que predica-
dos devem estai no conjunto de capacidades. Eín IAM941 podemos encontrar
alguns métodos de como anotar especificações em programas em lógica que
permitem a verificação de algumas piopiiedades. Na próxima seção vamos
mostrar uma adaptação dessas especificações para getas o conjlmto de capaci-
LI dl leb .

Na Figura 4.6 podermos encontrar as capacidades positivas do nosso exem-
plo. Clonsidetando p/3 como predicado mais importa.nte em nosso exemplo, as
capacidades parciais do programa estão na Figura 4.7.
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Figura. Capacidades Não-negativas

r( l, -const, -const), s( a, -const)
r( 2, -const, -const) s( b, -const)
r( 3, const, const), s( c, const),
r(-number   -const), s(-const, a),
r( number, b, -const), s( const, b) ,

r( nuntber c, -const), s(-const, c),
r(-number, -const, a), s(-const, const),
r(-number, -const, b), s( a, c) ,

r(-number, -const, c) , s( b, a)
r( -number a, b), s( b, c) ,
r(-number c2 a), s( c, b)
r(-number, c» b),    
r(-number, -const, -const),    
r( l   b)    
r( 2, c> a)    
r( 3, c, b)    
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Figura Capacidades Positivas

r( l -const,
r( 2, -const,
r( 3, const,
r( number a,
r(-number b,
r(-nunber, c,
r(-number -const.
r(-number -const,
r(-number -canse,
r( -number , a,
r(-number, c,
r(-number c,
r(-number -const,
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Figura 4.7: Capacidades Parciais



Capítulo 5

Extraindo capacidades

No capítulo anterior vimos como é difícil garantir terminação e sucesso das
consultas. Para solucionar o problema, vamos disponibilizar apenas pa-rte dos
predicados do programa. e vamos considerar como capacidade apenas a-s con-
sultas que pertençam a uma generalização do conjunto de sucesso.

Na próxima seção vamos sugerir uma forma de escolhem os predicados mais
importantes do programa. Essa é a parte não automática, do nosso processo
de geração das capacidades.

Na Seção 5.2 vamos apresentar quais as características formais que devem
ser especificadas pala que as capacidades possam ser extraídas corretamente.

Na Seção 5.3 sela apresentada uma ferramenta que gera automaticamente
as especificações necessárias à geração das capacidades. Na Seção 5.4 apresen-
taremos um exerrlplo de especificação e extração automática das capacidades
usando nosso protótipo.

Na Seção 5.5, vamos estudar esses problemas e sugerir as funcionalidades
que a linguagem de capacidade deve possuir pala lidar com esses problemas.
Vamos considerar, por enquanto, que os agerltes que compartilham capaci-
dades são semelhantes, ou seja, que têm a mesma forma de representação e
processamento. Outros problemas são originados quando consideramos agen-
tes heterogêneos, vamos considerar alguns deles no Capítulo 7.

5.1 Escolhendo predicados representativos

Nesta seção vamos sugerir alguns critérios pala- a escolha dos predicados mais
importantes do plograma-

Os passos pa-ia a escolha dos predicados são:

33
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1. Descarte os ptedícados que fazem tarefas auxilaies tais como: contado-
res, testes, versões adaptadas de predicados de sistemas como member,
append, concat, etc.

2. Descarte os predicados sem pa-iâmetros e/ou de interface

3. Descarte os predicados que convertam dados de entrada em formato in
terno do progla.ma.

4 Dentre os predicados que restam'am dos passos anteriores, escolha. aqueles
que são pontos de entrada e que gemem informação importante(solução de
alguma. problema, resposta de alguma. consulta). Predicados são pontos
de enfiada. se os argumentos de entrada. não passa-ram poi' nenhuma
conversão, ou seja, são dados brutos.

5. Poi' fim, escolha os predicados que intermediam ou que provêm dados,
tais como tabelas (conjuntos de fatos relacionados) e os predicados que
as relacionem.

Quanto melhor documentado é o programa mais fácil seta fazer essa análise

Os critérios acima podem nã.o cobrir todos os predicados pl'esentes no pro-
grama e decidir sobre os predicados que nã.o se encaixaram em nenhuma cate-
goria passa a ser, então, uma questão de bom senso.

5.2 Especificando os predicados pepresentati-
vos

O significado declatativo de um piogtama P é definido por seu Conjunto de
Sucesso C'S(P). Vamos consideram somente o conjunto de sucesso do fragmento
de P obtido da seleção de predicados que sugerimos na seção anterior. Vamos
chamar esse fragmento de P' e seu conjunto de sucesso C'S(P'). Na Figura 5.1
está a relação enfie esses dois conjuntos.

O conjLmto de sucesso pode, no entanto, não representar o significado de-
sdado pelo programador. Por exemplo, seja a definição padrão do append/3:

append([],L,L)
append ( [X [ Xs] ,L, [X [ Ls] )

append(Xs,L,Ls)

A consulta. append([] , 1, 1) seita bem sucedida. e portanto está no conjunto
de sucesso do piograrna. Porém, em telaçã.o ao significado leal do piogianla,
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cs(P)

cs(P')+

Ü

Figura 5.1: Relação entre o conjunto de Sucesso de P e de P'

essa consulta não faz sentido. Para resolver esse problema a adoção de tipos
têm sido sugerida por muito autores IAM941. Nas próximas seções discutiremos
alguns sistemas de tipos.

5.2.1 Tipos

Existem duas definições para tipos, uma operacional e outra semântica IHJ921.

Um tipo opera-cional descreve propriedades em termos de derivações: ter-
mos bem tapados só geram termos bem tapados a cada passo de derivação.

Um tipo semântico descreve propriedades em termos de derivações bem
sucedidas, ou sda, provêm uma aproximação consetvativa do conjunto de su-
cesso

Estamos interessados, portanto, em especificar tipos semânticos para os
predicados que serão rrlarcados como capacidade do piogiama.

Se adicionarmos cláusulas ao programa P' que descrevam seus tipos e tes-
tern se estão col'Fetos, geralemos um novo programa .r)Ç cujo conjunto de su-
cesso é um subconjunto de CS(P'). Na Figura 5.2, podemos vel o diagrama
que representa a relação enfie os conjuntos de sucesso de P' e de P;t

5.2.2 Modo

O modo é a classificação dos argumentos dos predicados em argumentos de
enfiada e argumentos de saída.

l Diagramas inspirados no diagrama mostrado em INai961 .
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Figura 5.2: Relação entre o conjunto de Sucesso de P' e de .f:}

Um argumento sei de enteada significa. que aquele argumento deve estar
instanciado na chamada do predicado.

Vamos definir o conjunto gerado pela adição de modos a um programa-
Esse conjunto contém o conjunto de sucesso e contém também átomos cujas
posições de saída podem conter informação incorrera. Na Figura 5.3 podemos
ver o diagrama que relaciona. o conjunto de sucesso com o conjunto de modo.

5.2.3 Tipos Direcionais

Um tipo direcional é uma descrição de modo associada a uma descrição de
tipo. A vet'ificação de tipo testa se a. enteada está bem tipada e se a saída está
bem tapada pata cada solução.

O conjunto de sucesso gelado por um programa em que são definidos tipos
diiecionais é, então, a intersecção entre o conjunto de sucesso com tipos e o
conjunto de modos, C'S(P;), como mostrado na Figura. 5.4.

5.3 Processos de Especificação para Extração
das Capacidades

O conjunto de consultas ideal que gostaríamos de obter é o conjunto C'S(/);).
Pata. isso, no entanto, seria necessário que a. saída fosse verificada também.
Para a nossa aplicação, sela suficiente especificaimos os pa-iâ.metros de enteada
com seus tipos.
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M(P)

cs(P)

cs(P')

Figura Relação entre o conjunto de sucesso e de modos de P e de P'

M(P')

csP')

Figura 5.4: Relação entic o conjunto de sucesso ripado e de modos de P'
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Assim, vamos especificar a enfiada, ou seja, vamos exigir a especificação dos
tipos somente daqueles parâmetros que devem estai instanciados. O conjunto
que vamos obter será o conjunto M(P}).

Para getas o conjunto de capa-cidades, vamos utilizei a sintaxe do gerador
automá.bico de documentaçã.o do Ciao Prolog2 IHer001.

O processo de especificação pode ser a.utomatizado ou manual. O processo
aul,omatizado com infet'ência dos tipos e modos pode ser feito com o pi'ogra-
ma ciaopp IHBP+991 para fazer o pré-processamento que vai gerar os dados
necessários pala a geração de capacidades.

O ciaopp faz uma aná.pise estática do programa e infere informações tais
como lnBP+99j:

Análise estática básica Utiliza interpretação abstiata pala fazer as análises.
Aproveita a estrutura modular para executei uma. análise mais precisa e
eficiente.

Asserções e propriedades Asserções são um meio de especifica.i proprie-
dades que são (ou deveriam ser) verdadeiras pata um dado predicado,
argumento de predicado e/ou ponto do programa.

Análise de tipo ciaopp pode inferir tipos (patamétricos) para programas,
tanto no nível de predicado quanto no nível literal.

Análise de sucesso e determismo A ferramenta também inclui uma análise
de sucesso, baseada. em IDLH071, que detecta procedimentos e Bois que
não falha.m, ou seja, ou tem uma solução, pelo menos, ou não terminam.
Analisa também o determinismo, ou seja, verifica. se há mais de uma

Análise de custo, tamanho e terminação O ci.aopp infere cotas inferio-
res e superiores em relação ao tamanho dos termos e o custo computa-
cional dos predicados. Note que obter uma cota superior não infinita
implica provar a terminação do predicado.

É importante salientar que a maioria das propriedades que estão sendo
inferidas são, em getas, indecidíveis em tempo de compilação e portanto, as
análises são aproximações e possivelmerlte imprecisas. Por outro lado, tais
aproximações são gaiantidamente seguras pois elas nlmcas estarão ãncorreZas.

Em nosso ti'abalho, precisaremos ptimordia.Imente das aná.pises de modos e
tipos. Outras aná.lisos podem ser feitas também tais como terminação, sucesso

2http ://www . clip . dia .f i . upm . es/Software/Ciao/index. html
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e determinismo. Com os resultados obtidos por essas análises, poderemos
extrair um conjunto representativo das capacidades do progtarna.

Em ambos os processos de especificação, iniciamos com a exportação dos
predicados que foram escolhidos na seleção descrita na Seção 5.1. Lembrando
que o sistema que estamos utilizando é o Cicio Prolog, a sintaxe para este flm
e

module (nome.do.modulo ,

[[ista de predi.Gados exportados] ,
[[ista dos pacotes uti]i.zados] )

No processo manual, usamos diretamente a linguagem de asserções descrita
em IHPB991 para especificar os predicados que seixo exportados. Nesse pro-
cesso o conjunto de capacidades resultante depende diretamente do projetista.

Na próxima seção apresentamos um exemplo com ambos processos de es-
peci ficação .

5.4 Exemplo

Nesta seção estudamos exemplo de extração de capacidades de tlm módulo de
sistema e vamos considetat que os Duelos dois módulos que são referenciados
por ele estão disponíveis diretamente.

Nosso exemplo, apresentado na Figura 5.5, é um programa escrito em Ciao
Prolog que representa um agente de viagens que recebe solicitações de reservas
e consultas. Utiliza dois módulos externos: voo e hotel. Neste capítulo, con-
sideraremos os dois módulos locais e disponíveis em tempo de compilação. No
entanto, vamos nos concentrar na extração de capacidades apenas do módulo
travelagent.

O exemplo foi formulado levando em conta a necessidade de uma relati-
va sofisticação pata ilustram melhor o processo de escolha do predicado e a
descrição de tipos e modos e para facilitam o entendimento de uma aplicação.
Porém, vale ressaltar que o piogra.ma tem finalidade apenas didática, não tendo
a pretensão de ser uma aplicação leal.

As especificações feitas manualmente usadas pelo nosso protótipo pal'a ge-
lar o conjlmto de capacidades estão apresentadas na Figura 5.7.

O predicado calls/l especifica como os predicados devem ser chamados,
mostrando o modo (os sirlais de +, pala obi'igatoiiamente instanciado e - pala
vai'dáveis) e os tipos tegulates dos predicados de entrada. Também é necessá.rio
que os predicados que descrevem os tipos sejam definidos.
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-modu]e(trave]agent ,[trave[.agent/]O,consu]t.trave].agent/10] ,[] )
use.package(assertions)
us e.mo bule (voo )

use.module(hotel)

travei agent(Source, Dest, Passenger, Type, Datel, Date2
Hotel, Flightl, Fli.ght2, TotalPri.ce)

book.fli.ght(Source, Dest, Datem, Type, Passenger
Pr.Fli.ghtl, Ti.mel, NumberFI),

book.fli.ght(Dest, Source, Date2, Type, Passenger,
Pr.Flight2, Time2, NumberF2),

book.hotel(Dest, Datem, Date2, Type, Passenger,
Narre, Pr.Hotel, Reserv.code),

assemb.inform.flight(Source, Dest, Datel, Type,
Passenger, Timel, NumberFI, Flightl) ,

assemb.i.nform.flight(Dest, Source , Date2, Type, Passenger,
Time2, NumberF2, Fli.ght2)

assemb.inform.hotel(Dest, Datem, Date2, Type, Passenger,
game, Reserv.code, Hotel),

calc.prece(Pr.Flightl , Pr.Flight2, Pr.Hotel , TotalPrice)

)

}

)

consult travei.agent(Source, Dest, Passenger, Type, Datem, Date2,
Hotel, Flightl, Flight2, TotalPri.ce)

consult.flight(Source, Dest, Datem, Type ,
Pr.Flightl, Ti.mel, NumberFI),

consult.fli.ght(Dest, Source, Date2, Type ,
Pr.Flight2, Time2, NumberF2),

consult.hotel(Dest, Datem, Date2, Type, Narre, Pr.Hotel) ,
assemb.inform.flight(Source, Dest, Datel, Type, Passenger,

Timel, NumberFI, Fli.ghtl),
assemb.i.nform.flight(Dest, Source, Date2, Type, Passenger,

Time2, NumberF2, Fli.ght2),
assemb.inform.hotel(Dest , Datem, Date2, Type, Passenger,

game, 0, Hotel),
calc.prece(Pr.Flightl , Pr.Flight2, Pr.Hotel , TotalPri.ce)

Figut'a 5.5: Agente de Viagens
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assemb.inform.flight(From, To, Date, Type, Narre, Time, Number,
Fl-ight In:f orm at ion )
FI i.ghtlnformation=( 'From'-From, 'To'-To, 'Narre ' -Narre ,

'Type'-Type, 'Date'-Date, 'TI.me)-Time, 'Number'-Number)

assemb.inform.hotel(City, Checkin, Checkout, Type, Narre, HotelName,
Reserv.cede , Hotel) :-

Hotel=( 'CI.ty'-City , 'Check-in'-Checkin,
'Check-out'- Checkout, 'Type'-Type, 'Narre'-game,
'Hotel Narre'-HotelName, 'Reservati.on code'-Reserv.code)

calc.prece(Pr.FI i.ghtl, Pr.Flight2, Pr.Hotel, Prece) :-
PartialPrice is Pr.Fli.ghtl + Pr.Flight2 + Pr.Hotel,
Prece i.s PartialPrice+(Parti.alPrice/lO)

Figura 5.6: Cont. da Figura 5.5

Nas Figura 5.8,5.9 e 5.10 podemos ver a saída da precompilação feita pelo
ciaopp analisando tipos regulares e modo. Note que como os módulos voo e
hotel estão sendo considerados disponíveis pelo pié-compilados os tipos e mo-
dos dos três módulos são analisados. Os tipos do módulo principal dependem
dos tipos do módulos consultados. Assim todos os módulos são especificados
mas as capacidade disponíveis são apenas aquelas listadas no cabeçalho. Na
Figura 5.11, podemos ver os tipos que foram ingeridos pelo pré-compilador.
Note que o programa infere os tipos baseados na ocorrência de determinadas
constantes em determinadas posições. Por exemplo, sabemos que "São Paulo"
e "Recite" são cidades e portanto poderiam estar agrupadas no mesmo tipo,
como fizemos na Figura 5.7. Porém, o pré-compilador somente as diferencia,
pela ocorrência na posição dos argumentos. Além disso, gera os nomes de ti-
pos genéricos, tomando as especificações pouco legíveis. Sugerimos que esses
nomes genéricos sejam trocados poi nome mais significativos.

5.5 Compartilhamento de Capacidades entre
Sistemas Semelhantes

O nosso processo de definição de capacidades visa permitir o compa-rtilhamen-
to de capacidades, e portanto de conhecimento, enfie os agentes. Com isso,
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ci.dade('Fortaleza')
c i.dade ( ' Reco.fe ' )
ci.dade('Salvador')
cidade('Sao Paulo')

-modedef +A : ground(A)
-modedef -A : var (A)

-calls travei.agent(+A, +B, +C,
+Dial/+Mesl/+Anol
+DI.aV/+MesV/+AnoV,
+F, -G, -H, -l, -J)
cidade(A),
cidade(B),
string(C),
di.a(Dual), mes(Mesl) , ano(Anal) ,

di.a(DiaV) , mes(MesV) , ano(AnoV) ,

categ(F)
-calls consult.travei.agent(+A, +B, +C,

+DI.al/+Mesl/+Anol,
+DI.aV/+MesV/+AnoV,
+F, -G, -H, -l, -J)
ci.dade(A),
cidade(B),
stri.ng(C),
dia(Dual) , mes(Mesl) , ano(Anol) ,
dia(Di.aV) , mes(MesV) , ano(AnoV) ,

categ(F)

)

dia(D)
integer(D)
D>:1,
D:<31

me s (M)

integer(M)
M>:1,
M:<12.

ano (A)

integer(A)
A>:2002,
A;<2003.

categ( simple s )
categ (nedio )

categ( ]-uxo )

regtype ci.date/l
regtype categ/l
regtype di.a/l
regtype mes/l
regtype ano/l

Figura. 5.7: Especificações "manuais" do piogiama. agente de viagens
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true pred flight(A,B,C,D)
( terEI(A), term(B), term(C), terra(D)

=> ( t184(A), t167(B), t167(C), t185(D)

true pred classe(A,B,C)
( t184(A), term(B), term(C) )

=> ( t184(A), t345(B), t393(C) )

true pred book.flight(A,B,C,D,E,F,G,H)
( term(A), temi(B), term(C), terra(D),

term(E), tens(F), term(G), term(H) )
> ( t167(A), t167(B), term(C), t345(D)

term(E), t393(F), t185(G), t184(H) )

true pred consult.flight(A,B,C,D,E,F,G)
( term(A), term(B), term(C), term(D),

term (E) , tenn(F) , term(G) )

> ( t167(A), t167(B), term(C), t345(D),
t393(E), t185(F), t184(G) )

Figura 5.8: Especificações do programa agente de viagens feita pelo ciaopp
para o módulo voo
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true pred hotel(A,B,C,D,E)
( temi(A), t167(B), term(C), t345(0), term(E)

> ( t501(A), t492(B), t493(C), t345(D), t487(E)

true pred book.hotel(A,B,C,D,E,F,G,H)
( t167(A), terra(B), terra(C), t345(D),

term(E), term(F), term(G), terra(H) )
:> ( t492(A), t734(B), t734(C), t345(D),

terra(E), t493(F), num(G), num(H) )

true pred consult.hotel(A,B,C,D,E,F)
( t167(A), terra(B), term(C), t345(D),

terra(E) , terra(F) )

> ( t492(A), t734(B), t734(C), t345(D),
t493(E), num(F) )

Figura 5.9: Especificações do plogra.ma. agente de viagens feita pelo ciaopp
pata o módulo hotel

true pred travei.agent(A,B,C,D,E,F,G,H,l,J)
( term(A), terra(B), tenn(C), term(D), term(E),

term(F), term(G), term(H), term(1), terra(J) )
> ( t167(A), t492(B), terra(C), t345(D), t734(E),

t734(F), term(G), term(H), term(1), nun(J) )

true pred consult.travei.agent(A,B,C,D,E,F,G,H,l,J)
( term(A), terra(B), tenn(C), term(D), term(E),

term(F), term(G), terra(n), terra(1), term(J) )
> ( t167(A) , t492(B), term(C), t345(0), t734(E),

t734(F), term(G), terra(H), term(1), num(J) )

Figura 5.10: Especificações do Piogiarna. Agente de Viagens feita pelo CiaoPP
pata o módulo travelagent
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regtype t167/1 regtype t393/1

t167('Fortaleza')
t167('Recite')
t167('Salvador')
t167('Sao Paulo')

t393(250)
t393(200)
t393(350)
t393(300)
t393(550)
t393(100)
t393(150)
t393(400)
t393(600)

regtype t345/1

t345(medite)
t345(simples)
t345(].uxo)

regtype t188/1
regtype t492/1

t188(4)
t188(7)
t188(12)
t188(8)
t188(9)
t188(10)
t188(16)
t188(19)
t188(14)
t188(2].)
t188(2)

t492 ( ' Re ci.fe ' )
t492('Salvador')
t492('Fortaleza')

regtype t493/1

t493('lmperi.al')
t493('Praiano')
t493('Marina Pack')

regtype t184/1
regtype t501/1

t184(1)
t184(2)
t184(3)
t184(4)
t184(5)
t184(6)
t184(7)
t184(8)
t184(9)
t184(10)
t184(11)
t184(12)

t501(8)
t501(9)
t501(7)
t501(6)
t501(5)
t501(4)
t501(3)
t501(2)
t501(1)

Figura 5.11: Especificações do Programa Agente de Viagens feita pelo CliaoPP
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dado consultas e anúncios de capacidades dos agentes, o agente intermediário
deve estar preparado pala- pt'ocessar estes dados e lidar convenientemente com
alguns problemas que podem ocoiier, tais como capacidades herdadas, combi-
nadas e repetidas.

5.5.1 Capacidades Herdadas

imagine o seguinte cenário

Os agentes .Ai, .Á2 e .43 anunciam suas capacidades para o a-gen-
te intermediário MM. O agente .At envia a consulta Qt pata o
agente Ã4M. O agente iWIW examina. sua base e indica .Á2 como
capaz de resolver a consulta (2t. O -Ái envia a consulta Qt pat'a o
agem,e .4e que, a-pós processar parte da consulta percebe que não
pode resolvê-la sozinho e envia a parte que não pode solucionam

para o agente iW;M. Este indica que o agente .43 pode fazê-lo.

Até este ponto, não há problema. Os problemas apa-tecem se o sistema .43
não estivesse funcionando, ou seja, não estivesse iegistiado no agente iWJv
Isto significa que a capacidade completa do agente .42 nã.o está disponível já.
que ele utiliza. informações de outro agente.

Para. solucionar este problema, definiremos capacidcõdes condicionais, ou
se.ja, uma capacidade que só estaria disponível caso uma outra. capacidade,
externa ao agente, estiver também disponível. Assim, o agente ]14À/ será
capaz de decidia se uma consulta pode sel completada. ou não.

5.5.2 Capacidades Repetidas

Sda. o seguinte cenário

Os agentes .4t, ..42 e .4S anunciam suas capacidades pa,ta o agen-
te intermediário MM. O agente .4t envia a consulta. C?t pala o
agente À4À4. O agente Jt47W examina sua base e encontra. os agen-
tes .42 e .A3 como capazes de resolver a. consulta (l?t.

O problema, neste caso, é óbvio: que critérios o agente &/M deve utilizar
pat'a selecionar que agente indicar ao agente .4t?

Há. várias possibilidades para solucionar este problema. A primeira. é não
selecionar, ou seja, enviar pa-ta o agente todos os agentes capa-zes de soluciona.t
o piobleriia dele. Essa. soluça.o isenta o agente inteimediáiio da. responsabili-
dade soba'e a qualidade das respostas, colocando todas no mesmo nível.
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Uma outra solução é definir critérios de escolha para o próprio agente inter-
mediário. Estes critérios podem sei desde critérios empíricos, como distância
do servidor, preço, velocidade, desempenho do servidor até critérios mais
"teóricos" como custo computacional.

Podemos aproveitar a informação gerada pelo pré-processador ci.aopp e
utilizar o custo computacional de cada consulta como um critério de escolha
para o agente Mi\4. Note, no entanto, que não haverá a garantia de maior
velocidade da consulta com menor custo computacional, já que a velocidade
de fato não depende só desse parâmetro.

5.5.3 Capacidades Combinadas

Se.la o seguinte cenário

Os agentes .4i, .42 e .4a anuncia.m suas capacidades pata o agen-
te intermediário M;Ld=. O agente .Ai envia a consulta C?t pala o
agente M]W. O agente ]MM examina sita base e encontra. que uma
combinação das capacidades dos agentes .42 e .43 podem resolver a
consulta Qt.

O problema aqui é gerado pela possibilidade de consultas mal-formadas.
Considere uma consulta Q da forma QI,Q2, . . . ,Q.. As possibilidades de má
fnrm n rã n cãn'ywv uwv.

Erros de {nsfarzc açâo: A instancianção dos argumentos de entrada de Qi
dependem do insultado Qu. Se a regra de seleção do Prolog fot utilizada
a consulta estaria mal formada.

O agente intermediário deve reformular a consulta para que, se possível,
encontiai uma configuração em que todas as consultas possam sei resol-
vidas convenientemente.

e Erros de tipos: Se um argumento de saída de (l?t será. de um tipo z e esse
mesmo argumento sela enfiada pala Cl?2 mas esta entrada deve ter tipo
g/, o agente int.eimediário deve detectar este elmo e rejeitar esta consulta.

5.5.4 Geração de Capacidades Clondicionais

As capacidades condicionais serão geradas a partir da especificação dos predi-
cados externos necessários. Estes predicados devem sei marcados como "trusf
success". isto significa que o pré-compilados e o extrator de capacidades devem
assumir que aquele predicado está disponível e sempre teiminaiá com sucesso.
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5.5.5 Exemplo

Nesta seçã.o, apresentaremos um exemplo de compattilhamento de capacidades,
acrescentando dois novos agentes ao cenário apresentado no capítulo anterior.

No exemplo do capítulo anterior, consideramos apenas o agente travelagent
e os módulos voo e hotel como disponíveis. Agora vamos considerar os dois
módulos como agentes autónomos.

Assim a capacidade do agente travelagent fica dependente, ou seja, con-
dicionada à. presença da capacidade dos agentes voo e hotel.

A especificação para geração de capacidades condicionais é a seguinte:

trust success book.flight/8 : def'Kdef+def4'def'kdef+free'Kfree'Kfree
trust success consult.flight/7 : def#def'Kdef+def#free+free+free.
trust success book.hotel/8 : def#def+def+def'kdef+free+free+free.
trust success consult.hotel/7 : def+def+def+def'kfree+free.

Onde cada def significa que aquele argumento necessita. estar instanciado
e cada free significa que aquela posição deve conter uma variável.

Note que não é necessá.rio especificar o tipo, somente o modo. Os tipos
serão deduzidos de acordo com a passagem de parâmetros e devem coiiespon-
dei' aos tipos especificados pala a chamada do predicado ]ocal. No entanto,
as definições de tipos devem estai especificadas, mesmo que sejam utilizadas
somente no módulo externo.

Na Seção 6.3 serão apreseíltadas a. representação da capacidade dos exem
pios apresentados neste capítulo.



Capítulo 6

Uma Linguagem de
Representação de Capacidades

Neste capítulo apresentaremos uma linguagem de representação de capacidades
muito simples apropriada para mafcÀmakÍng.

Esta linguagem incorpora diretamente os conceitos de modos e tipos i'egu-
laies mostrados no Capítulo 5.

Na próxima seção apresentaremos a sintaxe e a semântica da linguagem. Na
Seção 6.2 descreveremos o processo de avaliação de capacidades, ou seja, dada
uma consulta e uma base de capacidade, responder qual sistema é capaz de
solucionar a consulta. Nesta seção mostraremos também o processo de incluir
e remover capacidades da. base. Na Seção 6.3 será apresentado um exemplo da
utilização da linguagem.

6.1 Sintaxe e Semântica

Uma base de capacidades é formada, pelo predicado cap/2 e pelas definições
de tipos regulares de cada um dos agentes.

O predicado cap/2 é a combinação entre a verificação sintética e a verifi-
cação de tipos da consulta. Assim um predicado cap/2 tem a seguinte coima:

cap(agente, pred(AI, ..., An))
tipos(agente, AI),
tipo2(agente, A2),

ti.pon(agente, An)
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Onde agente é o nome do agente, pred é o nome do predicado e AI, . . .,
An são os argumentos do predicado. O corpo do predicado verifica os tipos de
de cada um dos argumentos.

No caso de capacidades condicionais, o predicado cap/2 vel'iflca se outra.
capacidade está disponível.

cap(agenteX,p(AI, ..., An))
tipos(agenteX, AI),
ti.po2(agenteX, A2),

ti.pon(agenteX, An),
cap(agenteY, q(XI, , Ai, , Aj, ..., Xm))

Pala que as capacidades sejam coiietamente iepiesentadas é necessário que
algumas restrições sejam obedecidas:

8 Agentes necessariamente têm nomes diferentes, e

e Todos os argumentos de uma consulta são tapados, sendo ente'ada(ground)
e saída (uar) os tipos básicos. Isto significa que a noção de modo está
incorporada nos tipos utilizados.

A primeira restrição é óbvia, já que o objetivo de um matchmaker é respon-
der, sem ambigüidade, qual agente pode solucionar uma consulta. A segunda
decorre dos requisitos que elicitamos nos capítulos anteriores e restringem o
conjunto aceito de consultas

Uma base de capacidades constitui uma teoria de capacidades cuja semântica
pode ser obtida por meio do operador usual de consequência imediata Ts. Pa-
ra que esse conjunto seja. um modelo de Herbrand, podemos mapea-r todas
as variáveis (que constituem o tipo saída) para o átomo var, poi exemplo.
Essa licença teórica nã.o altera o significado prático da teoria. de capacidades:
iepiesenta.i consultas que faça.m sentido para cada agente

Vale salientar que o sistema. "rrzatc/zrnaker +- l?ase de capacidades" é dinâmico
já. que o matchmaket pode atualizat a base, acrescentado ou removendo capa-
cidades. A teor'ia de capacidades, no entanto, é estática, sendo sua linguagem
fixa em um dado instante de tempo.

6.2 Processo de Avaliação de Capacidades

O mat.chmaket é, na vaidade, um meta-inteipietadoi pala uma teoria. de ca-
pacidades. Além da função básica de, dada urliã. consulta, enconti'ar o agente
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que pode resolvê-la, o matchmaker

8 Decompõe as consultas: cada capacidade é representada por uma con-
sulta atómica, dessa forma a busca é realizada uma a uma. Além disso,
não são permitidas consultas que compartilhem variáveis. Essa restrição
impede que o modo de uma consulta influencie no modo de outra. Por
exemplo, se uma consulta p(a,X) , q(X,Y) fosse permitida mas a espe-
cificação de q/2 diz que o primeiro argumento deve ser instanciado. No
entanto, o tipo de saída de p/2 (ao qua] não temos acesso) é diferente do
tipo de entrada de q/2. Isto pode causar uma falha ou execução infinita
em q/2

B Recebe anúncios de capacidades: os agentes enviam para o match
maker suas capacidades e eje atualiza a base de capacidades, acrescen
tendo as capacidades recebidas.

B Recebe pedidos de remoção de capacidades: os agentes quando
são "desligados" enviam um pedido de remoção de suas capacidades da
base

e Bloqueio de capacidades: capa-cidades podem ser bloqueadas se ocor-
rer uma falha em um dos agentes iegisttados. Quando o matchmaket
envia o nome de uma agente para outro, este envia sua consulta pata
aquele agente e se não recebe resposta, avisa ao matchmaker que o agen-
te indicado não está ativo. O matchmaker, então, envia uma mensagem
de teste pala o agente indicado e se não houver resposta, bloqueia suas
capacidades. A mensagem de teste é enviada periodicamente até ou o
agente iespondet ou o período de bloqueio acabar. Qliando isto acontece,
as capacidades são removidas da base

Para cada consulta atómica Q recebida pelo matchmaker, o processo de
avaliação é muito simples:

1. A consulta é encapsulada em cap(.4, Q) , onde .4 é uma variável;

2. Procura-se um casamento possível para o tettno cap(.A, Q) entre os
predicados cap/2.

3. São executadas as verificações de tipo do corpo da cláusula que casou
com o teimo cap(.4, Q). Se os tipos são verificados, então o valor da
variável .A, o nome do agem)te que pode solucionar Q, é devolvido pata o
agente que consultou o matchnlaker.
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cap(travelagent, travei.agent(A, B, C, D/M/Ano, DI/MI/Anal,
F, G, n, i,J)):-
cidade(A) , cidade(B) , string(C) ,

dia(D), mes(M), ano(Ano),
dia(DI), mes(MI), ano(Anos),
categ(F),
saída(G), saída(H) saída(J)

cap(travelagent ,consult.travei.agent(A , B , C

DI/MI/Anos, F, G, H, 1, J)):
cidade(A) , cidade(B) , string(C) ,

dia(D), mes(M), ano(Ano),
dia(D].), mes(MI), ano(Anol),
categ(F),
saída(G), saída(H), saída(J).

DI/MI/Anos,

Figura, 6.1: Capacidade do agente travelagent com todos os módulos dis
poníveis localmente

6.3 Exemplo de utilização

Vamos considerar os exemplos de cenários apresentados nas Seções 5.4 e 5.5.5.

O primeiro cenál'io (Seção 5.4) considera. que os módulos voo e hotel estão
disponíveis localmente. Sendo assim, a capacidade do agente pode ser vista na
Figura 6.1. Na. Figura 6.2 estão os tipos dehnidos para o agente travelagent.
As capacidade do agente travelagent são de duas classes possíveis de con-
sillta: travei-agent/lO e consult.travei-agent/lO. A capacidade explici-
tamente diz que, para haver uma resposta, é necessário que as cidades origem
e destino, as data de partida. e de volta, o nome do passageiro e a categoria do
pacote sejam informados.

Na Figura 6.3, está o cenário apresentado na Seção 5.5.5. Cada capacidade
do agente travelagent está dependente da disponibilidade das capacidades
dos agentes voo e hotel. Nesse caso, consideramos que existem agentes voo
e hotel com a capacidade desejada. No entanto, o matchmaket deve verificar
se estão registrados e, conqüentemente, a.uivos.

Nas Figui'as 6.4 e 6.5 podemos ver a capacidade dos agentes voo e hotel
Os tipos desses agentes são compa-rtilhados com o do agente travelagent e
este compartilhamento é mostrado na. Figura 6.6.
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cidade(travelagent , 'Fortaleza')
cidade(travelagent, 'Recite')
cidade(travelagent , ' Salvador ')

cidade(travelagent , 'Sao Paulo ')

dia(travelagent, D):-
integer(D),
D>O, D<32

mes (travelagent , M) : -

integer(M)
M>O, M<13.

ano(travelagent, A):-
integer(A)
A>2001, A<2004

categ(travelagent, simples)
categ(travelagent, medio)
categ(trave[agent, ]-uxo)

Figura 6.2: Tipos do agente travelagent da. forma que são armazenados no
matchmaker
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cap(travelagent, travei.agent(A, B, C, D/M/Ano, DI/MI/Anos,
F, G, n, l,J)):
cidade(travelagent, A),
cidade(travelagent, B),
string(travelagent, C),
di.a(travelagent, D),
mes(travelagent, M),
ano(travelagent, Ano),
dia(travelagent, DI),
mes(travelagent, MI),
ano(travelagent, Anos),
categ(travelagent, F),
saída(G), saída(H), saída(J),
cap(voo, book.flight(A, B, D/M/Ano, F, C, L, M, N))
cap(voo, book.flight(B, A, DI/MI/Anos, F, C, L, M, N)),
cap(hotel, book.hotel(B, D/M/Ano, DI/MI/Anal, F, C, P Q, T))

cap(travelagent ,consult.travei.agent(A , B , C , DI/MI/Anos
DI/MI/Anol, F, G, H, 1, J)):-
cidade(travelagent, A),
ci.dade(travelagent, B),
string(travelagent, C)
dia(travelagent, D),
mes(travelagent, M),
ano(travelagent, Ano),
dia(travelagent, DI),
mes(travelagent, MI),
ano(travelagent, Anos),
categ(travelagent, F)
saída(G), saída(H), saída(J),
cap(voo, consult.book.flight(A, B, D/M/Ano,
cap(voo, consult.book.flight(B, A , DI/MI/Anos
cap(hotel, book.hotel(B, D/M/Ano, DI/MI/Anos,

C

C
C

L, M, N))
L, M, N))
p, Q, T))

Figura 6.3: Clapacidade do agente travelagent condicionada à presença dos
agentes voo e hotel
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cap(voo book.flight(A, B, D/M/Ano, F, C, L, M, N)):
dade(voo,A), cidade(voo,B) , string(voo,C)

mes(voo,M), ano(voo, Ano),
cidade(voo,A)
dia(voo, D),
categ(voo, F)
saída(L), saída(M) saída(N)

cap(voo consult.book.flight(A, B, D/M/Ano, F, L, M, N))
cidade(voo,A), cidade(voo,B),
dia(voo, D), mes(voo,M), ano(voo, Ano)
categ(voo, F)
saída(L), saída(M), saída(N).

Figura Capacidade do agente voo

cap(hotel, book.hotel(B, D/M/Ano, DI/MI/Anal, F, C, P
cidade(hotel, B) , string(hotel, C) ,
dia(hotel,D), mes(hotel,M), ano(hotel,Ano),
dia(hotel,DI) , mes(hotel,141) , ano(hotel,Anos)
categ(hotel, F)
saída(P), saída(Q), saída(T).

Q, T))

cap(hote[, consu]t.book.hote](B, D/M/Ano, D]/M]./Anal, F, P
cidade(hotel, B),
dia(hotel,D), mes(hotel,M),
dia(hote[,D]), mes(hote],,M])
categ(hotel, F)
saída(P), saída(Q),

Q T))

ano(hotel,Ano)
ano(hote],,Anos),

saída(T)

Figura Capacidade do agente hotel
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cidade(voo,X):-
cidade(travelagent,X)

dia(voo, X):-
dia(travelagent,X).

mes(voo, X):-
mes(travelagent,X).

ano(voo, X):-
ano(travelagent,X).

categ(voo, X):-
categ(travei-agent,X).

cidade(hotel,X):-
cidade(travelagent,X)

dia(hotel, X):-
dia(travelagent,X).

mes(hotel, X):-
mes(travelagent,X).

ano(hotel, X):-
ano(travelagent,X).

categ(hotel, X):-
categ(travelagent,X).

Figura Comi'epondência de tipos enfie os agentes



Capítulo 7

Conclusões

Neste capítulo aplesentaiemos as conclusões do nosso estudo, os trabalhos
relacionados e as direções para futuras pesquisas.

7.1 Contribuições

Nesta disssertaçã.o apresentamos

8 Uma pesquisa bibliográfica sobre agentes de informação e sua integração
por meio de coordenação assistidas

e Um estudo sobre os possíveis conceitos de capacidades de agentes escritos
em Prologl

e Uma sugestão de representação de capacidades levando em conta

Os tipos e modos das consultas, possibilitando um modelo formal
para a base de capacidadesl e

A limitação computacional do agente intermediário.

Além disso, implementamos os seguintes protótipos

8 Extrator de capacidades: Dado ilm programa e sua especificação
jmanual ou automática, via Ciaopp), o programa gera as capacidades rlâ
representação sugerida neste trabalho.

e Meta-interpretados para Matchmaking: Dada uma consulta e uma
base de capacidades, ele enconti'a o agente, se houver, capaz de iesolvê-la.
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e Wrapper Java/Ciao Prolog: Camada de comunicação que faz a in
terface entre um programa Cicio Prolog. Esta camada. é responsável por
anunciei as capacidades, consultar e receber as respostas do matchma-
ker. Ela também é responsável poi enviar e receber as respostas de uma
consulta para- os agentes indicados pelo matchmaker.

E válido ressaltam' que pa-ra- desenvolver nosso tt'abalho uma. premissa básica
foi utilizada: há uma. oncologia global compartilhada por todos os agentes e
pelo matchmaker. Sem essa premissa., nossa repesentação teria de ser esten-
dida para acoplat' antologias locais, o que traria um custo adicional, ao nosso
ver, desnecessário. Deixar a responsabilidade de tratar a oncologia fora. da
representação da capacidade, não altera a. solução final do pi'oblema e evita o
custo de armazenar e verificar oncologia a cada consulta feita ao matchmakei.

7.2 'l»abalhos Relacionados

Há vários trabalhos que visam modelar e representei capaciadades de agentes.
No entanto, como já vimos, os conceitos escolhidos para- definir capacidade são
bem diferentes. Nesta. seção, vamos analisei brevemente alguns trabalhos que
consideram as consultas que um agente pode responder como suas capacidades.

Integração de Software baseada em agentes - ABRI/Stanford A forma
de representação de capacidades proposta pejo modelo ABST já foi expos-
ta na. Seção 3.2.3. As consultas são representadas por meio de predicados
handles. Neste trabalho, porém, não há nenhum método ou sugestão
para escolher as consultas que devem ser ditas capacidades, embora. seja
ressalvado as limitações de processamento e armazenamento de capaci-
dades arbitrariamente complexas. Uma outra diferença daquele trabalho
pa-ia o nosso é o tipo de agente intermediário utilizado. O processo de
intermediação utilizado é o brokerÍng.

Agentes SIMIS - l.JSC Os Slh/IS IKAH941 são arcabouços para agentes de
informação que provêm interface inteligente pala localizar, combinar,
processam e organizar informação. Cada agente SIMS contém um mode-
lo detalhado do domínio e das fontes de informação disponíveis para ele.
Dada uma consulta, o agente seleciona as fontes de informação, gera. um
plano de consulta. e então o executa. A linguagem utilizada pala repre-
sentei o o conhcecimento das fontes de informação é chamada L00M
IMac901 que oferece a. possibilidade de t'epiesenta.t hiet'al'quias de classes
e relações e mecanismos eficientes pala classificaçã.o e raciocínio sobre
descrições de classes de objetos. Os objetos do modelo do domínio em
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L00M são mapeados nas consultas reais das fontes de informação. As
consultas feitas ao agentes SIMS são feitas na linguagem de consulta do
LOOM.

Information Mlanifold IKLSS951 Esta é outra abordagem pata organizar e
recuperar informações a partir de fontes hetetogenêneas e distribuídas.
Para representar o conteúdo das fontes de informação, é utilizada uma
linguagem que é uma combinação de lógica de descrições (CLASSIC) e
cláusulas de Horn. Essa mistura é justificada pela poder expressivo que
as cláusulas de Hoin para modelar bancos de dados relacionais.

7.3 F\ituras pesquisas

Novos problemas são originados quando admitimos agentes heteiogêneos. He-
terogêneo significa, neste contexto, agentes escritos em linguagens semelhantes
ao Prolog mas com a lógica subjacente diferente.

Os problemas originados por essa heterogeneidade são

e Sintáticos: As consultas podem ter formatos diferentes, seja no corpo
da consulta ou nos colectivos.

B Semânticas: O resultado de uma consulta pode ter significado diferente
dependendo da lógica em que ela é formulada.

Para montei o significado de uma lógica para outra é necessário a criação de
regras de conversão. Essas regiam devem manter a consistência entre o que uma
lógica requisitante (a (lue h,z a consulta) quer e entre o que a lógica requisitada
(a que recebe a consulta) pode oferecer. Esses aspectos foram estudados eln
[dAOOI.

Para solucionam o problemas entre as capacidades, as regras devem ser
formuladas tentando capturar a semântica de limo consulta na representação
da capacidade. Para cada caso, é necessário um estudo da. iejação entre a
semântica das consultas e a sua cielação com a iepiesentaçã.o.

Nas próximas seções apiesentaiemos um esboço de dois estudos de caso:
da [ógica fuzzy jdSC94, MSD89, Lee721 e da. lógica ]inear como apresentada
em IWH95bl.
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7.3.1 Representando capacidades de Agentes construídos
com Lógica Fuzzy

Vamos considerar um sistema Prolog que seja. capa-z de lidei' com incerteza,
como o proposto em jdSCi94, MSD89, Lee721. Considere o exemplo abaixo:

P(x)

P(x)

s(X) ,

q(x)

r(X)

s (a) : 0 .8

q(a):0.7
r(a):0.1
r(b):0.6

Essa lógica utiliza uma versão modificada. da resolução LD que leva em con-
sideração os fatores de incerteza. O sistema funciona. procurando o má.Elmo
valor vel'dade para uma. dada consulta, levando em conta que em uma. con-
junção o valor da. expressão é o mínimo enfie os dois valores verdade e numa.
disjunção o valor verdade da. expressão é o máximo entre os valores dos termos.
Para ilustrar esse mecanismo de inferência, considere a consulta p(a)

p(a):0.7 max({0.7, o.l})

1 --- min({0 . 1}) <--- r (a) : O . l

max({0.8, 0.7})
1 1

1--- q(a):0.7
1--- s(a) :0.8

Sintaticamente, conveitet uma. consulta para a representação da linguagem
de capacidade é simples: adiciona-se um pala-metro para calacteiizai seu favor
de incerteza e estabelece-se que esse fatos deve estar sempi'e não instanciado.

Semanticamente, nessa lógica nã.o existem Falso ou Verdadeiro. Como,
então, escolhem as consultas que respondem sempre Sim e que sempre termi-
nam? As consultas nessa lógica sempre respondem sim, porém podem tei altos
favores de incel'reza.
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Devemos encontrei uma forma de mapeai os favores de certeza em Ver-
dadeiro e Falso. Há infinitas formas de fazei isso. Uma forma seria mapeai
Verdadeiro quando o fatos de incerteza fosse menor que 0.5 e Falso se fosse
maior ou igual. Outra forma seria considerar verdadeiro tudo que fosse maior
que zero e deixai' para o agente requisitante lidar com o resultado.

No entanto, cada mapeaínento tem uma conseqiiência pala a complexidade
da Relação do conjLmto de capacidades. Podemos descartar o mapeamento
mais radical que permite que qua]quer favor sda listado como capacidade.
Isso poderia levar a um conjunto infinito, o que é totalmente indesejável.

Podemos utilizar a noção de tipos e modos pata, como fizemos anterior-
mente, limitam o conjunto de consultas possíveis. Porém a metodologia de
especificação deve ser cuidadosamente estudada. Este estudo será apresentado
posteriormente. As principais questões a serem respondidas são:

B Como escolher o modelo a ser utilizado no matchmaker?

Na semântica coíivencional com dois valores verdade, a interpretação de
um termo © é feita por meio de pertinência. Se ® C .A4, onde .A4 é um
modelo, então © é verdade

Na semântica nebulosa, são definidos graus de pertinência, ou seja, (b po-
de pertencer 50% ao conjunto .A,4. (como "discretizat" ou ''defuzzificar"
o modelo'? Há uma solução geral ou ela deve ser feita caso a caso?

B A noção de modo é válida em qualquer linguagem de progra-
mação baseada em Lógica?
A resposta dessa pergunta envolve muitos aspectos teóricos. O primeiro
é a própria definição de linguagem de programação em lógica. Segundo
WinikofTf e Harland em IWH95al, uma das principais características que
distinguem uma linguagem de programção em Lógica é a capacidade de
computai uma resposta via substituição de variáveis. Essa característica,
citada em sua versão não formal, parece sugerir naturalmente a extensão
do conceito de modo a outras linguagens de programação ern lógica.
Porém, esta extensão deve sei verificada formalmente.

7.4 Lógica Linear

Lygon é uma linguagem de programação em Lógica baseada em lógica linear.
Pode sei visto como um Piolog extendido com caiacteiísticas da lógica linear.
Estas características incluem a noção decjatativa. de estado e a habilidade de
expressam problemas envolvendo concorrência. Também, a possibilidade de
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usei predicados apena-s uma vez permite a solução simples de problemas tais
como manipulaçã.o de grifos.

Para representar capacidades de sistemas em Lygon, teríamos que respon-
der alguma perguntas:

e Como representar a limitação de recursos no matchmaker? Até que pon-
to, a representação deve se preocupar com a existência ou não de um
predicado? Neste caso, podeiíarnos pensar em iepiesentar a pontencia-
lidade de resposta. e não a capacidade?

e Como estender tipos e modos para Lygon?

7.5 Clonsiderações Finais

Neste trabalho, procuramos mais questionar e sugerir que encontrar soluções
gerais pois acreditamos que para esse problema não é muito interessante uma
solução que abranja todos os casos.

Uma I'epresentação de capacidade muito geral que seja. uniforme pata fontes
de informação estruturadas e não estruturadas, tem normalmente um custo
muito alto de processamento, já que necessita ser muito expressiva.

Por outro lado, mediadores especializados poderiam ser mais efetivos e
eficientes, cada um cuidando de determinado tipo de agente. No entanto,
isso aumentaria a sobrecarga. de comunicação pois os mediadores teriam que
se comunicar entre si pala solucionam consultas entre agentes heteiogêneos.
Apesar dessa sobrecarga, essa solução ainda nos parece mais adequada.
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(:apítulo l

Agentes

1.1 Introdução
O desenvolvimento da tecnologia de redes vem possibilitando a disponibilização de uma
grande quantindadede informação eletrânica. Clom isso, sentiu-se a necessidade de me-
Ihoral as formas de busca e acesso à informação.

Um dos maiores ptobjemas, hoje, em demo.nda. de informação é a rapidez com que as
informações e as fontes mudam. Por isso, os métodos convencionais de busca tornaram se
inadequados neste novo cenário.

Um outro fator de complexidade, é a heterogeneidade das fontes de informação. Auto-
matizar tantas formas diferentes de acesso num só mecanismo de busca pode ser inviável.

Um exemplo da dificuldade de acessar informação em ambientes distribuídos dinâmicos
é a busca de páginas \VWW na Internet. Os mecanismos de busca anuais são progra.mas
que percorrem a rede, coletando nela-in/armação, que é at'mazenada. em grandes bancos
de dados indexados poi palavras-chave.

Este método, porém, tem apresentado vá.rias desvantagens. Uma solução alternativa
para este problema é a tecnologia de agentes. A tabela abaixo, adaptada de j141, resume as
vantagens da. utilização de agentes pala busca de informação em relação aos mecanismos
convencionais de busca.
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A tendência anual é o crescimento ainda mais acehtiiãdii ããtõiiiiiiaãi informação
eletrânica disponível, seja em bancos de dados ou Intranets de grandes corporações ou
na Internet. A necessidade de sistemas capazes de geienciar a busca de informação é
indiscutível. Neste curso, mostraiemos como agentes de informação saião capazes de
resolvem os problemas citados acima, entre outros, qual o estado da arte e que falta ser
feito dentro desta área.

Nas próximas seções discutiremos o conceito, as características e as aiquitetutas
básicas de agentes inteligentes. No final definiremos o objeto de estudo deste curso:
os agentes de informação.

Mecanismo Convencional de Busca Vantagens dos Agentes Inteligentes
Como a busca é feita com base em
palavras-chaves, consultas com muitas
ou poucas palavras, ou mesmo palavras
erradas, podem resultar em muita infor-
mação irrelevante ou não devolver a in-
formação relevante.

Agentes serão capazes de buscar infor-
mação mais inteligentemente, pois po-
dem utilizar ferramentas (como um di-
cionário) que busca ternos relacionados
ou mesmo conceitos.
Agentes usarão as ferramentas para re
final ou mesmo corrigir consultas de
usuários (com base em modelos ou pre-
ferências dos usuários).

O mapeamento da informação é feito
por colega da meta-informação. Este
método consome muito tempo e causa
muito tráfego de dados. Além disso, falta
eficiência, já que não existe cooperação
entre os programas e não leva em conta
a natureza dinâmica da Internet.

Agentes individuais de usuários podem
criar sua própria base que seria atuali-
zadas e espandidas toda busca. Quan-
do uma informação mudar ou for mo-
vida para outros endereços, os agentes
serão capazes de localiza-los e atualizar
sua base de conhecimento conveniente-
mente. Além disso, os agentes senão ca-
pazes de comunicar-se e cooperar com
outros agentes, tais como agentes inter-
mediários. Isto tornará a execução de ta-
refas, tais como buscas, mais rápida e efi-
cientemente, red\izindo tráfego na rede.

A busca de informação é freqüentemen-
Ee limitada a poucos serviços da Inter-
net, como WWW. Encontrar informação
oferecida por outros serviços (por exem
plo, bancos de dados acessíveis por Tel-
net), é normalmellte deixado por conta
do usuário.

Os agentes podem diminuir a necessida-
de de preocupação com detalhes técnicos.
Os usuários terão de preocupar-se so-
mente com o que exatamente está sendo
vendido, o resto o agente cuidara.

Mecanismos de busca nem sempre po-
dem estar acessíveis: o servidor pode ter
caído ou usuários demais acessando ao
mesmo tempo.

Como o agente usuário reside no compu
dador do usuário, está sempre disponível
para o usuario.
Um agente pode executar uma ou mais
tarefas dia e noite, em paralelo. Como
buscar informação é uma atividade que
consome tempo, ter um agente que faz
esta tarefa é uma vantagem.

C)s mecanismos de busca não têm ca-
pacidade de inferência, ou seja, buscam
as palavras individualmente através dos
índices de palavras-chave.

Os agentes serão capazes de buscar
através de contextos.
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1.2 Agentes Inteligentes
O termo agente é utilizado em muitas áreas da Ciência da Computação, mas especialmente
na área de Inteligência Artificial. Nos últimos anos, o teimo tornou-se muito popular e
tem sido usado de diferentes formas. Isto gera confusão e críticas em relação ao conceito
de agente. j141 resume algumas das principais clínicas:

e Tudo o que um agente faz pode ser feito por um progra-ma em Ci

B As principais áreas de pesquisa em IA (como Sistemas Especialistas e Redes Neu.
reis)não tiveram tanto sucesso quanto espel'ado, por que os agentes iriam terá

e Tudo que tem o rótulo "agente" vende (em pesquisa também). Como palavras
'super', 'plus' e 'turbo', o termo 'agente' é muito atiativo, mesmo que as pessoas
não saibam exatamente o que significa 'super', 'paus', 'turbo' ou 'agente'. Agentes
não são nada mais que vinho velho em gattafas novasl

e Como na maioria dos casos dos anuais agentes de software não serem nem soílsticados
nem complicados, deseja-se saber por que qualihcá-los como "inteligente''

Segundo estas críticas, agentes não são nada mais que um modismo. Os pesquisadores
da área. refutam as críticas acima com os seguintes argumentos:

e O que distingue arquitetui'as multa-agentes de outras aiquiteturas é que elas pi'ovêm
soluções aceitáveis a baixo custo. Há tipos de problemas que não podem ser resol-
vidos em tempo razoável poi um sistema centralizado.

e Não importa a. ]lnguagern em que um agente é implementado. O que importa. é
sua capacidade de exibir um comportamento inteligente. Definiremos, nas próximas
senões, o que é considerado "comportamento inteligente" pela comunidade de pes-
quisa da área.

Nem sempre as tarefas executadas por uma comunidade de agentes coopera-uivos
pode ser feita por "um programa em C". E provado cientificamente que muitas
tarefas e problemas só podem ser resolvidos, em tempo hábil, através da distribuição
de partes da tarefa global pala as várias entidades (a arquitetura multa-agentes).

Esta é apenas uma amostra da polêmica geral sobre os agentes. Na. próxima seção,
apresentaremos a definição mais aceita pelo pesquisadores da área.

1.3 Clonceito de agentes de software
'An agent is soF,mare thivLg that knous to do things trai Uou could T)robablU

do UourseU'if'yos hadli.me'
Ted Selker, Cerltro de Pesquisas da IBM em Almaden
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Não há uma definição universalmente aceita de agentes. Essencialmente, há um con-
senso que autonomia é o centro da noção de agentes. A dificuldade está na importância
que diferentes características têm em diferentes domínios de aplicação. Por exemplo, em
algumas aplicações o ageílte ser capaz de aprender é imprescindível e em outras não é
importante, às vezes até indesejável.

No entanto, é necessário que exista alguma definição, pois sem uma, corre-se o risco
de que o termo perca o seu significado. Apresentaremos a definição encontrada em 1421:
"Um agente é um sistema de computador que está situado em algum ambiente e que é
capaz de executar açães autónomas de forma ./Zezt'ue/ neste ambiente, afim de satisfazer
seus objetivos de projeto". Há três conceitos-chave nesta definição: ambiente, autonomia
e flexibilidade (j171).

Estar situado em um ambiente significa que o agente recebe entrada através de sensores
do ambiente e que executa ações que mudam o ambiente de alguma forma.

Autonomia é um conceito um pouco nebuloso, porém neste contexto, significa sim-
plesmente que o sistema é capaz de atuar sem intervenção humana e tem controle sobre
suas ações e seu próprio estado interno.

Até aqui, podemos encontrar exemplos de softwares comuns que atendem as especifi-
cações acima, como softwares de controle de processos (ex. termostatos) e "daemons"(ex.
xbi:ff do sistema de X Windows, Unix). No primeiro exemplo, o termostato, o ambiente
que o agente agua é físico. No caso do daemon xbiff, o ambiente é de software.

1301 classifica as propriedades dos ambientes em:

Acessível x Inacessível

8 Determinístico x Não-determinístico

e Episódico x Não-episódico

e Estático x Dinânico

8 Discreto x Contínuo

Geralmente, os agentes têm um repertório de ações que ele pode executar para modifi-
car o ambiente. Assim, a capacidade c:/etora de um agente depende das ações que ele pode
executar. O problema chave é decidir qual ação executar pata alcançar seus objetivos de
projeto, dada determinadas pré-cona ç:ões.

O que diferencia um programa de controle de pt'ocessos ou um daemon de um agente
é a ./7eaÍóiJidade das ações. Flexibilidade, aqui, significa (j171) que o sistema é:

e Real u dado: agentes devem perceber seu ambiente e responder oporttmatnente às
mudanças club ocoirern neles

8 Prá-afino: agentes não devem simplesmente atuai' em resposta ao ambiente, de-
vem exibir um comportamento oportunista e direcionado ao seu objetivo e toma.r a
iniciativa quando aptopliado;

e Sacia/: agentes devem interagir, quando apropriado, com Duelos agentes artificiais
ou numa.nos pata completam suas ptóptias soluções de problemas ou ajuda.r outros
com suas atividades.
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Segundo 1421 as três características acima são suficientes para classificar um agente
como ante/ãgenÉe.

1.3.1 Agentes x Objetos
Há algumas similaiidades e muitas diferenças entre agentes e objetos. Objetos podem
ser definidos como entidades de software que encapsulam algum estado, são hábeis para
executam ações, ou métodos neste estado e comunicam-se por passagem de mensagens. As
similaridades são óbvias: modularidade e controle sobre seu estado interno.

As diferenças, no entanto, padecem mais fortes (1421):

8 Agentes incorporam uma noção mais forte de autonomia que os objetos, em parti-
cular, decidem poi eles mesmos se executam ou não uma ação a pedido de outro
agente;

8 Agentes sã.o capazes de comportamento flexível (reatividade, pró-atividade e soci-
abilidade) e o modelo padrão de orientação a objetos não dizem nada sobre este
comportamentos

B Um sistema multa-agentes é inerentemente mu/{Í-íAread, em que cada agente con-
trola, pelo menos, uma f/zread.

Nada impede que agentes sejam programados em linguagens orientadas a objetos.
Existem templates e pacotes para programação cle agentes em linguagens como Java
(ex. JAT - Java Agent Template) e C++ (... ). Ou seja, podemos tirar proveito das
similaridades pala explicitamente programar as características de agentes não previstas
no modelo de orientação a objetos.

1.3.2 Agentes x Sistemas Especialistas
Sistemas especialistas (SE) são a mais importante tecnologia de Inteligência Artificial da
década de 80. Um sistema especialista resolve algum problema ou dá conselhos em um
domínio de conhecimento.

A diferença básica entre um SE e um agente é que o último aLMa sobre um ambien-
te, enquanto o primeiro age como um consta/Zor, ou seja, não interage diretamente com
nenhum ambiente.

Porém, segundo jlll, podemos "agentifical" qualquer software fazendo com que ele
se comunique numa /{nguagem de comum cação de apetites (LCA, para. abreviar) e con-
seqüentemente, todas as características de agentes saião incorporadas. Definiremos e
estudaremos com detalhes as LCA no Capítulo 3. Assim, se utilizarmos uma das coimas
descritas em jlll, podemos facilmente transformam' um SE num agente que ou resolve
problemas ou dá conselhos para outros agentes.

1.4 Arquiteturas de Agentes
Nesta seção apresentaremos bi'evemente um modelo absti'ato de um agente cota'esponden-
do à definição apresentada anterioirnente. E um modelo formal que utilizaremos para
dehnir as aiquitetutas concretas que apiesentaiemos nas próximas seções.



CAPITULOU. AGENTES 8

Seja S um conjunto de estados {si,s2 .. .} do ambiente. isto significa que a cada
instante, o ambiente está num estado s C S. A capacidade efetora do agente pode ser
representada por um conjunto .'l de ações {ai, a2, . . .} Então, abstiatamente, um agente
e uma Junção

actãon : S* + .4

que mapeia seqüências de estados do ambiente em ações. Um agente modelado por esta
função é chamado agente padrão. Intuitivamente, o agente decide que ação executar com
base em sua história.

O comporta-mento (não-determinístico) do ambientepode ser modelado pela função:

en« : S x 'l --> p(S)

que mapeia o estado anual s C S do ambiente e ação a C .4 executada pelo agente num
conjunto de estados do ambiente enu(s, a) que poderiam ser resultado da ação a executada
no estado s. Se todos os conjuntos enu são unitários então o ambiente é determinístico.

A interação do agente com o ambiente pode ser representada por uma À sfór a. Uma
história h é uma seqüência

h se -->"-'}

onde se é o estado inicial do ambiente. E uma história possa'ueJ se, e somente se, as duas
seguintes condições são satisfeitas:

Vu C N, «. = «fdon((se, .:, ,.«))

Vu C N tal quc u > Os« C ent,(s.-i, a.-i)

O compodamenfo caracferútÍco de um agente num ambiente é o conjunto de todas as
suas histórias possíveis nesse ambiente.

Geralmente, estamos interessados em agentes que llunca terminem sua execução, ou
seja, as histórias são consideradas infinitas.

e

1.4.1 Agentes Puramente Reativos
Um agente é puramente reatívo se ele decide que ação executar com base apenas no estado
anual do ambiente, ou seja,

acfion : S + .4

1.4.2 Percepção
Podemos refinar nosso modelo abstrato de agente adicionando a capacidade de percepção
ao agente. Seja a funçã.o:

see l S q P

que mapeia estados do ambiente em percepções. Agora, o agente deve ser uma nova. função

action : P* -} ,4

que mapeia seqüências de percepções em ações
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1.4.3 Agentes com Estado Interno
Até aqui o agente considera somente o ambiente pata decidir que ação executar. Vamos
considerar, ente.o, que o agente também leva em conta seu próprio estado interno para
executar uma ação. A função see permanece inalterada, mas o agente é uma nova função

acfãom : / --> ..4

que mapeia estados internos em açã.o. E uma nova função nerf é íntioduzida pata- mapear
o anual estado interno e a percepção num próximo estado interno:

n,ezt : i x P -+ i

O comportamento de um agente com estado internopode ser resumido com a seguir.
O agente inicia a execução em algum estado inicial ão. Ele, então, observa seu am-
biente no estado se gera uma percepção see(s). O estado interno do agente é então
atualizado pela função nezZ para nezt({o, see(s)). A ação (lue o agente vaí executar é
acZáon(ne«í({o, see(s))) .

Vale ressaltam que o agente com estado interno não é mais poderoso que o agente
padrão. De fato, sã.o idênticos em poder expressivo, ou seja, um pode ser tranformado no
outro e verse-versa ('?).

1.5 Arquiteturas(l:oncretas de Agentes
Na seção anterior vimos um modelo abstl'ato de um agente, num acto nível. Nesta. seção
estudaremos arquitetul'as concretas de agentes, ou seja, um mapa interno de um agente

suas estruturas de dados, as open'ações que podem ser executadas e o fluxo de controle
delas. Especificamente, veremos algumas formas de implementar a função actÍon.

Arquiteturas Baseadas em Lógica

São baseadas na possibilidade de combinar estruturas simbólicas sobre as quais é possível
operações de manipulação sintética pala dedução de novos fatos. Os agentes baseados
nesta hipótese são chamados agentes de/ baraíãuos.

Assim, agentes deliberativos (ou arquiteturas deliberativas) são aqueles que possu-
em uma representação simbólica explicita do ambiente e cujas decisões são tomadas via.
dedução lógica.

Pala construir agentes desta forma, pelo menos dois problemas importantes precisam
sei resolvidos 1431:

1. 0 problema da fransdução: que é traduzir o mundo (o ambiente) numa descrição
símbolica. acusada. e adequada, de forrria. a. ser útil.

2. O problema da representação./zacáocáhÍo: que é como ieptesentai simbolicamente
infoimaçã.o complexa. sobre entidades e processos do mundo-leal, e como raciocinar'
soba'e esta infotmaçã.o de foi'ma que os insultados possam ser úteis.
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l
2

3

4
5

função actÍon(Z\ : Z)) : ..4
Início
Para cada a C .4 faça

Se A }--. D.(a) e«tão
Devolva a

Figura 1.1: Pseudocódigo da função acf on

A solução do primeiro problema nos leva a problemas de modelagem, tais como visão,
entendimento de fala, aprendizado, etc. O segundo nos leva a problemas em representação
de conhecimento, raciocínio automático, planejamento a.utomático, etc. Uma das maio-
res dificuldades na solução desses problemas é que para descrever um ambiente e/ou um
problema acuiadamente é necessário que a linguagem simbólica seja altamente expressi-
va, o que pede mecanismos de t'aciocínio muito complexos, compromentendo a aplicação
prática da abordagem.

Em 1421, temos uma forma de adaptar a arquitetura abstrata vista na seção ante-
rior numa atquitetura deliberativa. Mostiaremos aqui uma breve adaptação do que é
apresentado naquele trabalho.

Seja Z, um conjunto de sentenças de uma lógica Z, e seja K = p(-L) um conjunto
de conjlmtos de fórmulas. Um estado interno do agente é ente.o um elemento de Z), que
escreveiemos como At, A2, . .. A tomada de decisão de um agente é modelada através
do processo de dedução da lógica C.

A função de percepção se mantém inalterada:

see : S -+ P

A função nea;f tem a forma
VLext l D x P } D

Assim esta função mapeia um conjunto de fórmulas num novo conjunto de fórmulas. A
função acfáon é definida, então, pela assinatura:

actdon : Z,) --.> .4

A Figura 1.1 mostra o pseudocódigo de acfion.
Esta é apenas uma das forma que podemos implementar uma arquitetuia deliberativa.

Em j151, temos um formalismo especialmente idealizado para lidar com ações, mudanças
de estados e relações de causalidade.

Arquiteturas Reativas

Em resposta a aparente dificuldade da abordagem lógica e à rejeiçào da idéia de que é
necessária uma ieptesentação do ambiente, foi proposta a aiquitetura reaviva.

Como no modelo absttato de agente puramente ieativo da. Seção 1.4.1, o agente sim-
plesmente reage a uma. percepção resultante de uma inteiação com o ambiente. Então, a
funçã.o see se mantém inalterada.
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Em muitas implementações, o comportamento do agente é representado somente como
um conjunto de terras

qitiinrãn .s nrãn

que simplesmente mapeia uma entrada diretamente em ações. Pala mais detalhes vda

Arquiteturas Belief-Desire-lntention

Esta aiquitetut'a baseia-se na. noção de atitudes mentais de Crença (BeZÍeD, dose.lo (De-
sire) e intenção (/ntenfáon) representando, respectivamente, a os estados de informação,
motivação e de deliberação do agente.

Os componentes básicos da arquitetura BDI são estruturas de dados representado as
crenças, desejos e intenções do agente, e funções que tepiesentam suas deliberações (de-
cidindo que intenções deve ter, isto é, o que fazer) e raciocínio dírecionado pala objetivos
(decidindo como far). As intenções têm um papel central no modelo BDl: elas dão esta-
bilidade para o processo de tomada de decisã.o, e agua focando o processo de raciocínio
prático do agente.

Arquiteturas em Camadas

Dado que um agente deve tei um comportamento reativo e ptó-ativo, é óbvia a. idéia
que deve haver uma decomposição dessas tarefas, criando, enão, vários subsistemas para
apresentar cada um desses comportamentos. Isto leva naturalmente a uma organização
dos subsistemas em camadas interativas. Nesta seção consideraremos as aiquitetuias em
camadas apenas de forma. get'al. Recomendamos 1421 pala uma introdução sobre o tema
e 1381 para. exemplos mais aprofundados.

Tipicamente, há, pejo menos, duas camadas, uma para lidar com o comportamento
reativo e outra com o comporta.mento ptó-ativo. Em princípio, não há razões para que
haja muitas outras camadas. No entanto, pode sei' importante a existência de outras
camadas para um melhor controle do fluxo dentro do sistema.

1.6 Agentes de Informação
Agentes de Informação são um tipo especial de agente que provêm acesso inteligente a uma
colação heterogênea de fontes de informação e/ou conhecimento. Para isso, é necessário
que vários problemas sejam resolvidos:

8 Problema da. descoberta de infotmaçã.o: localizam e selecionai' fontes releveantes para
a satisfação dc uma. consulta;

8 Pioblerna da coitexão: descobrir que agente pode resolver uín problema ou satisfazer
um consulta;

8 Planejamento de consultas: como decompor uma consulta, que seqüência fazer' as
sub-consultas resultantes e como compor os resultados;
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B Resposta cooperativa: como aumentar o escopo de uma consulta para que os resul
Lados obtidos sejam potencialmente mais relevantes para o usuário, etc.

Podemos pensar em agentes de informação em vários níveis l6

8 4genfes de /mferl/ace com UsuárÍo: também conhecidos commo agentes pessoais de
informação. Fazem busca e recuperação de informação. Aprende sobre as necessi-
dades do usuário e apresenta os dados de forma personalizada.

8 4gentes de /nfegração de Fontes: agrupam dados sobre diversas fontes. Estes agen
tes podem organizar estes dados de acordo com o tipo de serviço, assunto, ]ocali
zação, etc.

8 .Agentes GerencÍadores: tem associados a eles um ou mais banco de dados de ou
sistemas baseados em conhecimento. São responsáveis por receber e enviar dados
de outros agentes, converter estas consultas no formato que suas fontes entendam,
traduzir ontologias, etc.

Esta classificação nos leva naturalmente ao modelo de organização de agentes em três
camadas: usuários, intermediários e fornecedores. Veremos este modelo com mais detalhes
nos próximos capítulos.

Há duas caiacteiísticas principais em comum entre os três tipos:

8 Precisam ter capacidade de {nteração com outros agentes, e

8 Precisam con/tecer o conteúdo de suas fontes ou, pelo menos, saber que outro agente
é capaz de informa-lo sobre isso.

Além disso, agentes de informação devem sei capazes de resolver conflitos e cornpoi
informacões.

1.6.1 Exemplos de Agentes de llnformação
Como há muita pesquisa sendo feita nesta área e muitos protótipos rolam feitos para
comprovar teorias, há muitos agentes ativos na internet anualmente.

O exemplos a seguir foram extraídos de j141.

Hoover

Este software não é um agente de fato, mas possui um agente de informação incotpoiado
como uma de suas funções.

O Hoover provê interface inteligente pala várias fontes de informação, incluindo agen-
das de notícias em tempo leal, bancos de dados online e recursos corporativos. O Hoover

automática.mente organiza a infoimaçàso selecionada de acordo com o contexto das ne-
cessidades do usuário. Piojetado pala gi'tipos de usuários, o Hoover trabalha em Lótus
Nomes
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Info Agent
E um agente pessoal de informação. Monitora o comportamento do usuário e organiza
um perfil do usuário. Busca informação e a organiza de forma transparente ao usuário.

O Tnfo Agent é composto por três agentes:

4genfe de /nterlface: gerência toda a comunicação com o usuáriol

B .4gente de Serviços /éter"rios: sabe a. estrutura dos arquivos numa dada organizaçã.o:
conhece a estrutura interna da organização, tais como onde se encontra as fontes de
dados administrativos e científicos, executa algumas aç oes (por exemplo, encontra
as impressoras disponíveis) e ajuda o usuáiio na. compilação de formulários internos.

e .4gerzte de Recuperação de Z)aços .Z:rfemzos: tl'az documentos da rede. Funciona de
duas formas: modo de recuperação (ou consulta) e modo de navegação. A busca é
guiada pelo perfil do usuário construído e mantido pelo Agente de Interface.



(capítulo 2

Integração de Agentes

A capacidade de interagir com outros agentes é realmente desejável em agentes de infor-
mação. Neste capítulo, vamos discutir alguns modelos de integração de agentes, tentando
passar uma visão geral dos modelos de integração e o modelo de três camadas, o mais
específico pata os agentes de informação.

Quando se fala em agentes interagindo, logo nos vem a idéia de Sistemas Multa-agentes.
Sistemas Multa-agentes são sistemas constituídos de dois ou mais agentes num ambiente
que interagem pala alcançarem alguns objetivos. Esses objetivos podem ser comuns a
todos os agentes ou não. O ambiente pode ser aberto ou fechado, pode ter número fixo
ou variável de agentes, os agentes podem ser heterogêneos ou homogêneos, colaborar ou
competir, etc.

Neste capítulo, veremos a motivação desses sistemas, a caracterização dos ambientes,
conceitos de comunicação e coordenação e como podemos combina-las na construção de
modelos de interação dos agentes.

2.1 Por que Sistemas Multa-agentes?
O teimo "Sistema Multa-agentes" está sendo bastante utilizado atualmente e tem sido
aplicado pal'a qualquer sistema que seja composto por múltiplos agentes interagindo.
Surgiu como uma sub-área da Inteligência Artificial Distribuída e hoje, é considerada,
por alguns autores (por exemplo, 1221), como mais abrangente que a IAD.

A pesquisa na área busca construir arcabouços computacionais, princípios e modelos
pata que sociedades de agentes inteligentes e gemi-autónomos possam interagir efetiva-
mente para alcançar seus objetivos.

Geralmente soluções centralizadas são mais eficientes. Porém, eficiência pode ser me-
dida em teimou económicos, efeitos ambientais, flexibilidade, etc. Existem problemas em
que a solução centralizada seita muito complicada pois, pot exemplo, têm espaço de busca
muito grande, ou os dados encontram-se distribuídos.

Pata. sistemas de informação (SI), os Sistemas Multa-agentes são particularmente con-
venientes. Os SI são grandes e complexos em vários sentidos:

l Podem estai geograficamente distiibuídosl

2. Podem tet muitos componentesl

14
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Propriedade Valores possíveis

Tabela 2.1: Características de Ambientes de Sisa,emas Mlulti-Agentes

3. Têm grande quantidade de informação, tanto dados quanto conceitos;

4. Têm escopo a-brangente, ou seja, vários domínios envolvidos;

5. O conteúdo muda tão rapidamente que é difícil manter a consistência das infor
mações.

Ou seja, os agentes integrados poi algum mecanismo de comtmicação podem resolvem
problemas inerentemente distribuídos funcional, temporal ou geograficamente.

Ambientes de Sistemas Multa-Agentes
Ambientes de Sistemas Multa-agentes j161

1. Provêm uma infra-estrutura especificando protocolos de comunicação e e inteiaçãol

2. Sã.o tipicamente abertos e não possuem apena-s um projetista;

3. Contêm agentes que são autónomos e distribuídos e podem ser competitivos ou
cooperativos.

A Tabela 2.1 mostra algumas características dos ambientes que devem pieocupai o
projetista de um sistema multa-agentes.

Pala exemplihcat as características dos ambientes, vamos analisam um dos mais impor-
tantes ambientes para a-gentes de informação: a Internet. A Tabela 2.2 mostra os valores
cot'respondentes às propriedades da Internet.

2.3 Comunicação x Coordenação
As duas principais características de um agente, por definição, é peicebet e agir. A
habilidade de comunicar-se faz parte da percepção (quando recebe mensagens) e da ação
(quando envia mensagens).

Autonomia de Prometo Plataforma/Protocolo de Inte-
tação/Lingu age m/Arquitetu la
Interna

[njraestüura, de Comunicação Memória compartilhada ou troca
de mensagens, Conectado ou não
conectado, ponto-a-ponto, multi-
cast ou broadcast

)rotocoto de Mensagens i':QML, HTTP, CORBA ou
DCOM

qP.«q\Â''n a P R/ÍPrtin Pã n.P UI VU\-V WU 4 X UWVW\WV Existe algum?
i;erlJàco dServiço de segurança Rotulação/Autenticação
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Propriedade Internet

Tabela 2.2: Catacteiísticas da internet como um ambiente para Sistemas Multa-Agentes

Em sistemas multa-agentes é necessário que a comunicação seja disciplinada para que
os objetivos soam alcançados efetiva e eficientemente. A com n cação permite que os
agentes coordenem suas atividades e seu comportamento, resultando num sistema mais
coerente.

(7oordenaçâo é a propriedade de um sistema de agentes executando alguma atividade
em um ambiente campa-itilhado j161. O grau de coordenação é uma, extensão daquilo
que evita atividade extra deduzindo "livelock" e "deadlock", e mantendo aplicáveis as
condições de segurança. Cooperação é a coordenação entre agentes não-antagónicos e
negociacao é a coordenacao entre agentes antagónicos ou simplesmente egoúlas("self-
interested" ) .

No próximo capítulo, discutiremos as linguagens de comunicação enfie agentes, assim
como, os tipos de mensagens e seus significados.

Podemos classificar a coordenação entre os agentes em jllj:

B C'omunãcação Z,)preza: os agentes controlam eles mesmo sua cooi'denação. As vanta-
gens desse tipo de coordenação é que os agentes não precisam confiar em qualquer
outro sistema. Uma desvantagem é o custo da comunicação, principalmente quan-
do há um número muito grande de agentes no sistema. Ouvia desvantagem é a
implementaçã.o que se torna muito complexa.

e C'oordenaçâo .4ssãslãda: os agentes utilizam algum sistema ou agente especial pala
coordenar suas atividades.

Nas próximas seções vermos algumas formas de coordenação encontradas na litelatula

Autonomia de Pro.feto E um ambiente completamente he-
terogêneo onde várias plataformas
estão interconectadas

Infraestrtuia de Comunicação Provo vários tipos de comunicação
via troca de mensagens. Es-
sa troca de mensagens pode sei
com conexão(utilizando, por exem-
plo, uma conexão TCP) ou sem
conexão (utilizando email). E
assíncrono e aberto.

lvÍnrl i n r' ã n Pode haver, dependendo da aiqui-
tetura do sistema

Segurança, Os mecanismos vão de mensagens
enciiptadas à conexões seguias

Protocolos Qualquer protocolo TCP/IP ou al-
guma implementação de um proto-
colo que utilize um deles.
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Cooperacao

Figura 2.1: Taxonomia de algumas formas dos agentes coordenarem suas atividades

2.3.1 Contract Net
E um protocolo para cooperação entre os agentes para solução de problemas por comu-
nicação direta. E modelado sobre os mecanismos que governam troca de mercadorias e
serviços. Provê uma solução para- o chamado problema da c07zezão: encontrei um agente
aproado para fazer uma determinada tarefa.

Um agente que tem uma tarefa a ser feita é chamado gerente, agentes que podem
resolver a. tarefa são chamados conZranZantes. Do ponto de vista do gerente o processo é:

8 Anuncia uma tarefa que precisa sei executada

. Recebe e avalia as "ofertas" (ou lances?) dos contratantes potenciais

8 Decide poi um contratante conveniente e enia oo conta'ato pala ele

8 Recebe e sintetiza os resultados.

Do ponto de vista do contratante o processo é:

e Recebe o anúncio de uma tat'efa

Avalia sua própria capacidade de respondê la

8 Responde negando ou fazendo uma oferta (ou lance?)

B Executa a tarefa se sua oferta. é aceita

e Envia. os resultados.

O papel dos agentes não é previamente especificado. Eje pode sei gemente ou contra-
tante.

Contiact Net piovê corzlraZos dÍreíos, o que simplifica. o protocolo e melhora a eficiê
de celtas tarefas

ncia
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2.3.2 Sistemas de (l2uadro Negro
Os sistemas de Quadro Negro são sistemas de coordenação assistida que são baseados na
seguite metáfora li6l:

Imagine um grupo de especialistas humanos sentados prózàmos a, 'um quadro
negro. Os espec'taxistas estão tribal,hün,do cooperam'lua'm,ente para resot'uer u'rn
l)rabi,ema, usando o quadro negro como es'E)a.ço de trabalho para desenvolver a,
solução. A solução do T)robtevíta, começa quando o T)roblema e os dados inicia,is
são escritos n,o que,dro negro. Os especial'latas olham para o quadro, lproc'tirando
uma OT)orthnidade T)ara üpl'tear se'u co'nheciw\ente nü sol' ção. Quando wm
especialista e'n,coTttra, inlorm,ação su$cie'nte para, T)arQ co'ntribwir, ete gra'ua, a,
cona'r'ibuição no quadro negro. Esta ãn,formação adicional 'pode possibilitar que
outros especialistas apliquem se'u co'nhecimento. Este T)rocesso de adicionar
contribuições no quadro continua. üté q' e o problema selva, resolvido.

Esta metáfora captura um número de características dos sistemas de quadro negro,
cada uma das quais descritas abaixo.

Independência de Conhecimento. Os especialistas (chamados fontes de conhecimen
to ou FC) não são especializados para trabalhei sozinhos com aqueles

Diversidade nas técnicas de resolução de problemas. Nos sistemas de quadro ne-
gro, a representação e a máquina de inferência usadas por cada FC estão escondidas
da visão direta.

Linguagem de interação comum. Todos as FC devem saber interpretar corretamente
a informação gravada no quadro negro.

Ativação por eventos. As FC são ativadas em resposta ao quadro negro e a outros
eventos externos.

Necessidade de controle. Um componente de controle, separado das FC, é responsável
por gerencial o curso da solução do problema.

Geração incremental da solução. As FC contribuem pala solução de forma apropri
ada, às vezes, refinando, contradizendo ou até iniciando uma nova linha de raci
onclnio.

2.3.3 Negociação
A negociaçã.o é uma forma de intei'ação que ocorre entre agentes antagonistas, "egoístas''
(self-interested) ou simplesmente com objetivos diferentes. É o processo de alcançar uma
decisão única enfie dois ou mais agentes, cada qual tentando alcançar seus objetivos
individuais. Os agentes primeiro comunicam suas posições, que podem sei conflitantes, e
depois tentam um acordo através de concessões e critérios para acordos.

Os principais pontos a serem definidos na. negociação são:

l A linguagem usada pelos a-gentes participantes,
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2. O protocolo seguido pelos agentes para negociar, e

3. A decisão do processo que cada agente usa para detetminai suas posições, concessões
e critério de acordo.

Os mecanismo de negociação devem ser idealmente: eficientes, estáveis, simples, dis
tribuídos e simétricos j161.

2.3.4 Manuntenção de Crenças
Um sistema multa-agentes de manuntenção de crenças pode ser visto como um como um
exemplo de interaçãode alto nível entre agentes. Um sistema de manutenção de verdade
visa asseguram a integridade entre o conhecimento dos agentes, que deveria ser estável,
bem fundado e logicamente consistente. Dependendo de como as crenças, as justificativas
e dados são representados, um estado estável de uma base de conhecimento é aquele que
1) cada dado que tem uma justificativa vá.lida é acreditado, e 2) cada dado que nã.o tem
uma justificativa vá.lida não é acreditado. Uma base de conhecimento é bem fundada
não permite que nenhum conjunto de crenças seja sda mutuamente dependente. Uma
base é logicamente consistente se é estável e se não houver contradições nela, ou seja,
que nenhum dado seja. acreditado e desacreditado ou que o dado e sua negação sejam
acreditados simultaneamente.

2.3.5 Mecanismos de Mercado
Os mecanismos de mercado baseiam-se em modelos económicos de coordenação. As ati-
vidades são coordenadas com um mínimo de comunicação direta entre os agentes.

Tudo que interessa ao agente é descrito poi preços (preferências e habilidades dos
outros agentes são irrelevantes já que eles automaticamente influem nos preços). Há
dois tipos de agentes: os conswmddores, que trocam mercadorias, e os prodwfores que
transformam as mercadorias em outras mercadorias. O agentes oferecem suas mercadorias
poi determinados preços porém nem sempre as compras ocorl'em com os preços correntes.
Todos os agentes tentam maximízai' seu lucro ou sua utilidade.

2.3.6 Modelo de Tlrês Camadas
O modelo de três camadas foi proposto para, principalmente, melhorar a eficiência de
busca e recuperação de informação. O modelo é simples e as três camadas são j14l:

B O lado da demanda (de informação), isto é, quem busca a informação ou
o usuário; aqui tarefa do agente é erlcontra} exatamente o que os usuários estão
procurando, o que eles querem, se eles tem alguma prefetêncía, etc.

B O lado do fornecedor (de informação), isto é, fontes individuais de informação
Aqui, a. função do agente é sabei que tipo de informação sua fonte dispõe, montei
controle das atualizações, etc.

e Intermecliáriosl são agentes que fazem a mediaçã.o enfie as ouvias duas carTladas,
ou seja., atum como um inteimediáiio enfie fotnecedoies e usuátios.
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Este modelo pode ser visto como um caso particular de um tipo de coordenação: a que
agentes têm funções determinadas, ou sda, cada agente teria seu papel pré-determinado
na solução do problema. Este tipo de coordenação tem vários níveis possíveis de abstração.
No caso do modelo de três camadas, estamos trabalhando num alto nível de abstração
já que os papéis dos agentes são pré-determinados mas os problemas a serem resolvidos,
não. As vantagens desse modelo são:

1. Cada uma das três camadas somente se preocupa com o que eles mesmos estão
fazendo.

2 O modelo não força a utilização de algum tipo específico de hadwaie ou software.
A única coisa que pressupõe é algum tipo de padrão de comunicação entre as ca-
madas, ou seja, todos os agentes da camada de demanda devem utilizar a mesma
linguagem para que qualquer intermediário possa entedê-lo. Da mesma forma entre
os intermediários e fornecedores.

3. E fácil criar novas estruturas de informação ou modificar as existentes, sempor em
risco a natureza aberta e flexível do sistema.

No Capítulo 4, estudaremos em detalhes a estrutura interna dos agentes intermediários,
o tipo de conhecimento possuem e os problemas resolvem.



(capítulo 3

Linguagens de comunicação entre
agentes

As linguagens de comtmicação entre agentes (LCA, pala abreviar) são um fatos crítico na
integração de agentes. Sua expressividade define a capacidade de comunicação do agente.

Neste capítulo, veremos os tipos de merlsagem que os agentes podem trocar, os níveis
de comunicação e ações de fala (speecA acZs). Apresentaremos, ente.o, duas LCA: KQML
e FIPA ACIL. Falemos uma. pompa-ração entre as duas e discutiremos a. necessidade da
definição de um padrão de LCA.

3.1 Tipos de Mensagens
Para comunicar-se com outros agentes, lim agente deve ser capaz de participar de um
diá/ogoj161. Seu papel no diálogo pode sei ativo ou passivo, ou ambos, admitindo que
funcionem como mestres, escravos ou peles, respectivamente. Para participarem de um
diálogo, os agente precisam trocar mensagens.

Essas mensagens podem sei de dois tipos: consultas e ahrmações. Todo agente, ativo
ou passivo, deve ser capa-z de aceitar informações. No caso mais simples, esta informação
é comunicada pala um agente externo por meio de uma mensagem de afirmação. Para
assumir o papel de ativo ou passivo num diálogo, o agente deve adicionalmente ter ca-
pacidade de responder uma consulta, ou seja, ele deve saber: 1) aceitar uma consulta de
uma fonte externa e 2) respondê-la por meio de uma afirmação.

Para sei um agente sei ativo num diálogo, ele deve saber formular consultas e fazei
a.fiimações. Assim, ele pode pontencialmente controlei outros agentes ou subagentes,
como bancos de dados ou redes neurais. A tabela 3.1 resume o tipo de agente de acordo
com sua capacidade de comunicação.

3.2 Níveis de Comunicação
Os pt'ocotolos de comunicaçã.o entre agentes são especificados em vá.rios níveis. O pro-
tocolo de nível mais baixo especifica. o método de interconexã.ol o de nível intermediário
especiâca o formato, ou sintaxe, da. informação que está sendo tra.nsfetida.l o protocolo de

21
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Tabela 3.1: Capacidades de agentes

mais alto nível especifica o significado, ou semântica, da informação. A semântica não se
refere apenas ao conteúdo da mensagem mais também ao seu tipo.

Há protocolos que são binários e n-brios. Um protocolo binário envolve somente um só
rementente e um só destinatário e um protocolo rt-ária envolve um só rementente e vários
destinatários (às vezes chamado de óroadcast ou mu/f casa). Um protocolo é especificado
por uma estrutura de dados com os seguinte cinco campos:

1. desta«etário(s)

2. linguagem do protocolo

'2 1'-.nPÃoc Ho PnrliErn ãn n dn nHiGpnpã,.L/a ZLAllYVvLJ \lv vvUEÜ vwywv w uvvvuzxzvu:íuv

4. ações a serem feitas pelo(s) destinatário(s)

3.3 Speech Acts
A comunicação humana é usada como modelo pala a comunicação entre agentes. Uma
base para analisar a comunicação humana é a teoria dos ações de fala ou de discurso
(speech acf fÀeory). Esta teoria vê a comunicação humana como anões, como pedidos,
sugestões, compromissos e respostas.

Uma ação de fala tem três aspectos:

l Locução, a declamação física do inteilocutoi

2. 11ocução, o significado desejado para a declaração feita pelo interlocutor

3. Peilocução, ação resultante da locução

A teoria das ações de fala usa o termo "per/ornafiues" para identificar a força de alo-
cução de declarações que não deixam dúvida quanto ao seu propósito. A força de alocução
pode sei classificada de forma abrangente em: assertiva (constataçã.o de fatos), diretiva
jcomandos de uma estrutura mestre-escravo), comprometedora(que causa compromissos),
declarativas ( afirmação de fatos) e expressivas (expressa emoções).

Em suma, a teoria das ações de fala ajuda a definir o tipo de mensagem por meio do
conceito de força de alocução, que restringe a semântica da comunicação. O ação desejada
pelo rementente de uma. mensagem é, então, claramente definida, e o destinatário não tem
nenhuma dúvida quanto ao significado da mensagem. Esta restrição facilita o piojeto dos
agentes de software.

Capacidade/Agente Básico Passivo Ativo Par
'wYVuu   e 8 8

Recebe consultas        
T?n\rin n Grrn n Ãn        
Envia consultas     B 8
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A mensagem contida dentro da mensagem num dado protocolo, pode ser ambígua
pode não ter resposta, pode requerer a decomposição e ajuda de outros pata respondê-la,
no entanto, o protocolo deve claramente identificar o tipo de mensagem enviada.

3.4 KQML
l<QML(.show/erige Quere/ and .A/antzp /af on Language)l8, 101 é uma linguagem e um
protocolo de comunicação, de alto nível, poi troca de mensagens independentemente da
sintaxe do conteúdo e da oncologia aplicável. Foi desenvolvida dentro do "Knowledge
Sharing Effort" patrocinado pelo DARPA, em 1993. i<QML é independente do mecanismo
de transporte (TCP/IP, SWTTP, etc), independente da linguagem conteúdo (KIF, SQL,
Prolog, etc), e independente da oncologia assumida. pelo conteúdo.

Conceitualmente, uma mensagem KQML é organizada em três partes: conteúdo, co-
municação e mensagem. A parte de conteúdo é a que transporta, de fato, o conteúdo
da mensagem na plópiia linguagem de representação do programa. KQML pode levar
qualquer linguagem de representação, tanto as que são expressas em ASCll ou as que são
expressas em binário. Toda implementação de KQML ignora a porção de conteúdo da
mensagem, exceto a que determina onde ela termina-

A paire de mensagem é o coração da KQML. Esta parte determina os tipos de interação
que um agente pode tei com outro. A função primária desta parte é identificar o protocolo
de rede que vai ser usado pala entregar a mensagem e a açã.o de fala ou ''performative"
com a qual o remetente está. enviando na mensagem. Ou seja, a parte de mensagem define
que operaçã.o deve sei executada com conteúdo.

Como o conteúdo é opaco, a parte de mensagem define outras opções, tais como, indica
a linguagem em que está representado o conteúdo, a oncologia assumida, etc. Estas opções
fazem possível para implementações de KQML, analisar, lotear e entregar corretamente
mensagens cujo o conteúdo é inacessível.

A Figura 3.1 mostra um exemplo de mensagem KQML (exemplo de j191). Trata-se de
uma linguagem prefixo e estrutura similar à da linguagem LTSP. Na Tabela 3.2 apresenta
os tipos de "performatives" disponíveis em KQML.

Embora KQML tenha um conjunto de performatives reservadas, este não é minimal
nem fechado. Um agente que use I'(QML pode escolher apenas algumas performativas
para entender e tratar. O conjunto é extensívell uma comunidade de agentes pode esco-
Ihei utilizar perfotmatives adicionais, se a comunidade concordar. No entanto, se uma
peifotmative é reservada, ela deve ser implemeíltada da. forma padrão.

Durante seus primeiros cinco anos de existência, l<QML não possuía uma. semântica
bem definida. Em j18, 201, Labrou propôs uma semântica pata a linguagem baseada em
plé-condições, pós-condições e condições para completamento para. cada. perfomative.

3.5 FIPA ACL
A FIPA' (FoundaZ on /or /nZe//ágent PAg/s caJ 4gents) é uma associação sem fins lucrativos
cujo propósito é ptomovel o sucesso de aplicações, serviços e equipamentos que utilizam

ihttp://www.ripa.org
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Figura 3.1: Exemplos de mensagens em l<QML: (a) uma consulta do agente joe sobre o
preço das ações da IBM e (b) a resposta do servidor

Tabela 3.2: Categorias básicas de peifoirnatives de KQK/rl

(ask-one
sender joe
content (PRIME IBM ?pri.ce)
receiver stock-ferver
reply-wi.th i.bm-stock
language LPROLOG
ontology NYSE-TICKS)

(a)

(te].l
fender stock-servem
content (PRICE IBM 14)
recezver J oe
in-reply-to i.bm-stock
language LPROLOG
ontology NYSE-TICKS)

(b)

Consulta básica evaluate, ask-i.f, ask-in,
ask-one, ask-all,

Consulta com muitas respostas stream-i.n, stream-all ,
Resposta reply, sorry,
Afirmação genérica tell , acha.eve , cancel ,

untell, unachieve,
Gerador stanby, ready, nexo, rest,

discard, generator,
Anúncio e definição de capacidades
~Perlomatiues de iacititaçãoÜ

advertise, subscribe,
monitor, i.mport, export,

Rede regi.ster, unregi.ster,
forward, broadcast,
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a. tecnologia. de agentes. O objetivos da FIPA é fazei e disponilizat especificaç oes pala
maximizar a. interoperabilidade entre sistemas de agentes. Como a descriçã.o sugere, a
FIPA é uma organização pala especificar padrões para agentes de software 2

A FIPA ACLS é uma linguagem, como o i<Qh/rl, baseada em ações de fala. Sua.
espeficação consiste de um conjunto de tipos de mensagem e descrições dos efeitos da.
mensagem sobre os agentes que a. enviam e sobre os que a recebem.

FTPA ACL é superficialmente similar à l<QML. Sua. sintaxe é idêntica, exceto por
alguns nomes diferentes pata primitivas. Com isso, foi mantido o conceito de separação
do conteúdo que existe em KQML. A linguagem externa (coiiespondente a parte de men-
sagem de l<QML) define o significado desdado da mensagem e a interna, uma expressa.o
das crenças, desejos e intenções do interlocutor.

KQML tem sido criticada por usa-r o termo "perfomative" pa-ra- se referir à.s primitivas
de comunicaçã.o. Em FIPA ACL, as primitivas de comunicação são chamadas de anões
comunicütÍuas. Apesar dos nomes diferentes, as performatives e ações comunicativas são
o mesmo tipo de entidade.

O documento de especificação da FIPA ACL, assim como l<QML, não faz nenhum
compromisso com uma linguagem conteúdo em particular. Isto é verdadeiro para a maioria
das primitivas. Porém, agentes destinatá.rios devem entender a. Linguagem Semântica, LS.

LS é uma linguagem formal usada para definir a semântica da FIPA ACL. E quan-
tificada, multimodal com opera-dores modais pata crença (B, "belief"), desejo (.D, de
"desire") e intenção (PG, de "persistent goals").

3.6 Clomparação entre K(QML e PIPA ACL
KQML e FIPA ACL são quase idênticas com respeito aos conceitos básicos e princípios
que observam j191. Basicamente, as duas diferem nas suas respectivas apresentações
semânticas. Por causa dessa diferença, seria impossível obter um mapeamento excito
enfie as performativas do KQML e das primitivas da FTPA ACL. Por outro lado, as
diferenças podem ser imperceptíveis para- programadores que não utilizam a aiquitetura
BDT em seus agentes.

Uma outra diferença entre as duas LCA é seu trata.mento de primitivas de anúncio e
definição de capacidades e de registro. Estas primitivas são importantes para a utilização
do modelo de três camadas. Os agentes precisam desse tipo de p)'imitivas para comunicas-
se com os agentes intermediários, como veremos no próximo capítulo. Em t<iQML, tai'efas,
tais como registro, atualização e anúncio de capacidades, sã.o tratadas como objetos de
primeira classe e são cha.medas primitivas de /ac /átação. FIPA ACL não provê, ainda,
primitivas de facilitação.

Alguns usuários, acostumados a utilizar i<Qh/rl, querem que seja incluídas as pri-
mitivas de facilitação, tais como broker, recommend e recrui.t, em FIPA ACL. Estes
pedidos mostram que uma LCA precisa sei uma. cuidadosa. mistura de teoria. e prática.

2A organização tem a palavra p/iysica/ no iloine por motivos históricos. Antes a FIPA pretendia
padronizar agentes robóticos também .

3A especificação da linguagem pode ser encontradaem: http ://droga. cselt . stet . it/pipa/spec/f7612 html
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3.7 Padronização de LCA
O conceito de padrão de uma linguagem de comunicação para agentes de software que
seja baseada em speecA acfs tem encontrado grande apoio tanto entre os interessados
em teorias de comunicação de agentes quanto entre os que visam construir sistemas de
agentes na prática j211. Muitos acreditam que o desenvolvimento de uma efetiva e rica
LCA padrão, sela uma das chaves para o para-dogma de agentes.

O problema com a definição de um padrão de LCA é que muitos dos sistemas multi-
agentes que foram construídos até hoje, utilizam linguagens personalizadas para seus pro-
blemas e seus ambientes de aplicação. Essas linguagens têm primitivas cujo significados
são restritos aos limites de seus respectivos sistemas multa-agentes. Mesmo quando as pri-
mitivas de comunicação são definidas através de uma semântica formal, tais formalismos
raramente são úteis pala outros sistemas que tenham seus próprios contextos.

A tarefa de dehnir uma LCA padrão tem uma variedade de complicadas decisões de
natureza pragmática, porém, nenhuma é tão espinhosa quanto a definição clama de uma
semâ.nuca baseada em ações de comunicação.

Várias tentativas de definir a semântica das ações de comunicações já foram feitas
j1, 2, 31, 321. Estas tentativas, em geral, apresentam os seguintes problemasj21j:

1. Estão presas a alguma teoria de agentes específica que pode não ser aplicável a todos
os agentes que precisam utilizar a LCA, e

2. Introduzem formalismos complexos que não permitem a implementação dos sistemas
de agentes.



C:apítulo 4

-A-gentes Intermediários

Um dos problemas básicos que se apresenta no projeto de sistemas multa-agentes em
ambientes abertos é o proa/errza da coriezão: encontrar que outros agentes podem ter uma
informação ou capacidade que o agente está precisando. Para resolver este problema, o
conceito de mediação foi proposto, primeiro entre ba.ncos de dados l40, 411 e depois entre
agentes j121, sendo a proposta refinada pata agentes de informação j14, 331.

Os agentes intermediários que estudaremos neste capítulo, são mediadores entre outros
agentes de informação: os usuários e os fornecedores. Na próxima seçã.o, apresentaremos
algumas bases da mediaçã.o j411, na Seção 4.2, estuda.lemos algumas características ge-
rais dos agentes intermediários e depois estudaremos alguns detalhes sobre cada tipo em
particular.

4.1 Mediação
Um mediador é uma forma de inteijigar recursos (fontes de dados) a. aplicações. Sua
função é provê informação integrada sem a necessidade de integrar os recursos de fato.
Especificamente, as tarefas dos mediadores são:

l Acessai e recuperar dados relevantes de múltiplas fontes de dados heterogêneasl

2. Abstrair e transformar os dados iecttpera-dos para que possam ser integradosl

3. Integral os dados homogeneizados;

4. Processam os dados integrados para a-umentai a densidade da. informação

Pala construir mediadores é necessário acusado conhecimento do domínio e uma repre-
sentação computacionalmente conveniente dessa informação. E necessário também que
as interfaces mediador-aplicações e mediador-teculsos sejam bem construídas.

Sendo a mediaçã.o um conceito de arquitetuia., os detalhes de implementação não saião
discutidos. Porém, exisl,em algumas recomendações pata que a ai'quitetuia cumpra seu
papel de simplihcai a integração:

1. Definição de um pt'otocolo ou linguagem padiã.o pata- as interfaces de comunicação
das aplicações e recursos.

27
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2. Estabelecer um vocabulário comum enfie as partes envolvidas na comunicação, ou
seja, deve haver uma anta/ogÍal] 31 compartilhada.

3. O mediador pode ser simplificado deixando a complexidade da aplicação por conta
da própria aplicação (ou dos wrappers, softwares que intermediam a comunicação
convertendo os fol'matos dos dados).

Estas são definições conceituais de mediação. A /aciZjíação é a automatização do
conceito de mediação. Um facilitados é um software que, sem intervenção humana ou de
programadores, permite a interoperação de outros softwares.

Pol definição, facilitadoies devem aceitar submissões, em tempo de execução, de

1. meta-dados sobre as fontes de informação

2. definições para solução de conflitos entre conceitos

3. descrição de formatos para os dados que são acessados

Em j121, temos a descrição de facilítadores que interligam agenfest. A atquitetura
utilizada é chamada Federado, pois organizam os sofwares em pequenos grupos que inte-
ragem com os facilitadores e os facilitadotes interagem entre si. Voltaremos a esse modelo
com mais detalhes no capítulo 6.

4.2 Agentes Intermediários
Agentes intermediários (AI, para. a-breviar) 1331, são agentes que processam informações
sobre outros agentes, tais como suas capacidades e/ou suas preferências, a fim de toinat
estas informações acessíveis ou para permitir a intermediação de consultas.

Os agentes intermediários devem compartilhar uma oncologia e deve saber convertê-las
para as ontologias de outros agentes quando necessário.

Eles também devem possuir o conhecimento sobre suas fontes, ou seja, uma represen-
tação da capacidade de cada um dos agentes. O nível de abslração depende do tipo de
processamento que o AI faz sobre elas.

Nas próximas seções apresentaremos mos uma descrição da funcionalidade de cada
tipo de AI.

4.2.1 Blackboard
Um ó/ackboard é um agente que gerencia consultas. Os usuários enviam seus problemas
pata o blackboatd e os fornecedores consultam o blackboard pala sabei se há algum
problema que ele seja capaz de resolver. Esta abordagem é uma arquitetura baseada no
modelo de coordenação visto na Seção 2.3.2.

Nesta arquitetura, somente os fornecedores conhecem suas próprias capacidades. A
Figura 4.1 mostra o funcionamento de um blackboaid. Um pl'oblema é enviado ao black-
boaid por um agente usuário (AU). Um agente fornecedor (AF) consulta o blackboard
tentando encontlai um problema que possa resolver. O blackboa.rd então envia o problema
ao AF. Este resolve-o e envia a resposta diretamente para o AU que a fez.

' Neste caso, é considerado agente qualquer software que seja capaz de comunicar se corretamente
mitna linguagem de comtmicação de agentes.
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AF2 AF3
PZ

BlackboardR

AU21 AU2

Figura 4.1: Funcionamento de um blackboatd

4.2.2 11\4atchmaker

Um maíc/zrnaker é um agente que armazena as capacidades dos fornecedores e recebe
consultas (na verdade, meta-consultas) dos usuários e responde que agentes fornecedores
podem responder àquela consulta. O agente usuário escolhe e entra em contado com o
fornecedor que desejam diretamente.

As principais vantagens dos ma.tchmakers são:

8 .Ih/Za de compromisso: um agente usuário pode fazer consultas sem fazei nenhum
compromisso. Isto significa que um agente pode descobrir quem pode I'esponder
uma determinada consulta. e, no entanto, não fazê-la.

8 Rap dez o matchmaket tem processamento mais rápido que um brokei ou um black
board, pois faz "apena-s" um casamento de padrões.

8 C'omunÍcaçâo dáreta: não existem "gargalos" de comunicação entre os agentes usuários
e fornecedores. Uma vez escolhido que agente vai ser consultado, a consulta é feita
diretamente. Caso mais de um agente precise sei consultado, o planeamento da.
consulta é feito pejo agente usuário mesmo.

A fa[ta de compromisso e a comunicação direta devam-nos a piincipa] desvantagem do
matchmaker: a falta de privacidade. Existe a possibilidade de um agente agente saber
toda a informação

A Figura 4.2 mostra o funcionamento de um matchmaker.

4.2.3 Broker
Um broker é um AI que armazena. capacidades dos agentes foinecedol'es e possivelmente,
preferências dos usuá.tios. O biokei recebe uma consulta do usuário, escolhe um agente
fornecedor que possa t'espondê la. e a envia- Recebe a. resposta do fornecedor e envia. a.
resposta pata- o agente usuá.rio que a fez.

As vaíltagens do biokers são:
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Figura 4.2: Funcionamento de um matchmaket
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Figura 4.3: Funcionamento de um broket

e Práuac dada: Apenas o brokei sabe que agente fornecedor possui determinada infoi
mação.

8 Transe)agência: O agente não precisa saber formular consultas, traduzir linguagens
ou mesmo planelar consultas a diversos agentes. Apenas deve conhecer a linguagem
do broker. Este se encarregará de todo o trabalho de comunicação. Esta também é
a principal desvantagem do broker, pois torna o broker um gargalo de comunicação.

8 Simplicidade na {mp/ementação dos agentes usuáráos: colho muitas tarefas são dei
dadas a cargo do bloker, a implementação dos agentes usuários é mais simples
Porém deixa menos flexível, já que, o compromentimento do agente com uma con
culta é sempre feito.

A Figura 4.3 mostra. o funcionamento de um broker
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Figura 4.4: Funcionamento de uma organização híbrida MM/Broker

4.2.4 Organizações Híbridas
As organizações híbridas podem sel de dois tipos: MM/Broker e Btoker/MM.

Na organização MN'r/Broker, mostrada na. Figul'a 4.4, um matchmaker é utilizado para
encontrar que btoker que pode satisfazer uma. consulta. Nesta organização supõe-se que
os brokers tem algum tipo de organizaçã.o, por exemplo, por assunto, por serviços, por
localização dos fornecedores, etc.

Na organização Bioker/h/IM, mostrada na Figura 4.5, o matchmaker é somente acessíveis
por brokers, pata- proteção da privacidade. O broker usa. o matchmaker para descobrir
quem pode responder as consultas enviadas a ele e depois, se encarrega da paire de pla-
nejamento das consultas e comunicação com os agentes foi'necedores.
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(l:apítulo 5

Linguagens de Capacidades

Os agentes intermediá.rios precisam conhecem a capacidade de cada um dos agentes que
fornecerão as informações para indicam corretamente qual deles pode satisfazer uma deter-
minada consulta. ou repassar a consulta pala, o agente correio. Pata isso, é necessário uma
iepiesentação da capacidade de cada agente, ou seja, o que eje pode fazer e/ou fornecer.

Descrever a capacidade de um sistema não é uma tarefa simples. Esta tem sido a
preocupação de áreas da Engenharia de Software, Banco de Dados e recentemente, da
inteligência AltiHcial.

Em Engenharia de Software, a abordagem é descrever funcionalidades de progra-mas.
Mas, linguagens como VDM ou Z 1341 provêm muitos detalhes para que seja.m úteis em
buscas. Por outro lado, as linguagens de representação de capacidades de Banco de Dados,
como, por exemplo, são muito restritas, já que representam apenas a estiutuia relacional
de um banco de dados.

Em IA, várias linguagens pai'a representação de capacidades foram propostas. Neste
capítulo, veremos três exemplos destas linguagens. Cada uma dessas linguagens enfatizam
algum aspecto do tipo de informação que representa.m.

Na. próxima seção vel'emos as características desejáveis pai'a linguagens de represen-
tação de capacidades (LRC para. abreviar). Nas seções finais, três linguagens de capaci-
dades, LARKS, CDL e I':TF, respectivamente.

5.1 Claracterísticas Desejáveis das LRC
A representação formal da capacidade de agentes não é uma tarefa simples. Projetar
uma LRC exige um ti'abalho cuidadoso de aná.pise dos requisitos do sistema. nos quais a
linguagem sela. utilizada.

A característica básica de uma LRC é que ela seja. uma. /{nguagem /arma/. A razã.o
é a computabilidade. Queremos que os agentes intermediários processem essa linguagem
automaticamente.

Um favor que é crucial no piojeto de uma linguagem é o tipo de agente {nZe7'med ár o
pala o qual as capacidades esta.o sendo representadas. Isto determina o tipo de pt'ocessa-
mento que será feito sobre essa. informaçã.o e conseqüentemente, o grau de detalha.mento
doce!, infnrTrl,,rãn

'u'ywv'

Outro fatos important.e é o tipo de 7z/armação que desçamos disponibilizei' através da
ieptesentação da capacidade. Neste caso, devemos a.nalisa.t a necessidade de iepiesentação

33
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de dados, tipos de dados, conhecimento, e até mesmo a descrição de código de programa
e seqüências de ações.

Em l34, 391 são listadas algumas características desejáveis pala uma LRC. Porém
ambos levam em conta seus próprios contextos de aplicação para caractetizá-las. Nas
próximas seções, apresentaremos versões generalizadas das principais propriedades.

5.1.1 Expressividade
A expressividade de uma. linguagem determina a abrangência dos tipos de informação que
ela pode representar. Porém quanto maior a expressividade de uma linguagem maior é
sua complexidade, tanto na sua sintaxe como no seu tratamento. Em 1231, temos a análise
do balanceamento entre a expressividade da linguagem e sua computabilidade.

Uma linguagem não é melhor do que outra por ser mais ou menos expressiva. Tudo
depende da relação entre o preço computacional que se pode pagar pela expressividade e
a necessidade do poder de representação da mesma.

Pala representar a capacidade de agentes de informaçã.o, a expressividade varia com
os seguintes favores:

B Estrutura das fontes de informação
As fontes de informação de um agente de informação podem sel de três tipos

EstruZztradas(bancos de dados)

SemÍ-Es saturadas (documentos hipertexto ou texto)
"Forma/mente" esfruf fadas (bases de conhecimento)

As fontes gemi-estruturadas demandam maior expressividade de uma LRC pois é
necessário fazei uma espécie de "estruturação" semântica em seu conteúdo pala
uma busca inteligente. Um exemplo de uma linguagem desse tipo é a RDF (Re-
source Z)escràpíion Z)anguage)t que visa tornar a busca por páginas na Tnternet mais
inteligente.

As fontes estruturadas são um pouco mais simples pois suas estruturas já gaian-
tern alguma informação sobre elas próprias. Porém, nesse caso a expressividade
vai depender do nível de abstração com que esses dados ou conhecimento serão
disponibilizados.

e Nível de abstração dos serviços oferecidos
O nível de abstração no qual as informações estão sendo disponibilizadas é um dos
favores mais fortes na expressividade de uma linguagem. Quanto mais detalhes
se deseja representar maior é a necessidade de uma linguagem expressiva. Por
exemplo, se há necessidade de disponibilizei serviços de programas mas nã.o existe
uma denominação consensualmente aceita (uma antologia), pode ser necessário dar
uma representação de "alto nível" do programa. Poi outro lado, se essa antologia
estiver previamente definida, pode-se fazer chamadas aos ptogtarnas como caixas-
ptetas. Ainda, pode sei necessário especificar pié-condições pala os argumentos dos
programas. Pode-se testiingir o foirnato das pié-condições ou deixa-lo livre.

ihttp://www.w3.org
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A esco]ha do detalhes que necessitam ser representados é fundamental na definição
da expressividade da LRC. Porém essa escolha não deve ser arbitrária, levando-se
em considei'ação somente o que se deseja dizei' sobre o agente mas também deve
levar em consideração a. capa-cidade computacional do agente que vai processar essa
descrição: o agente intermediário.

e Tipo de processamento do agente intermediário
Os agentes interTnediários que processam diretamente capacidades de agentes são os
brokers e os matchmakers. Os matchmakers tem um processamento mais simples
que os brokers.

Uma LRC projetada especialmente pata matchmaket deve levar em conta a faci-
lidade do casamento (mafcÀáng) entre as capa-cidades representadas. Quando um
agente usuário envia uma consulta ao matchmaker, e]e o faz na mesma linguagem
em que as capacidades estão representadas.

Porém, uma LRC piojetada pala bioker deve considerar também a eficiência. do
planejamento das consultas, ou seja, deve preservar mais a estrutura da informação.
Assim, a expressividade de uma linguagem pa-ra matchmakers é menor que urna
projetada para brokers e poi conseqüência complexidade computacional do proces-
samento da. linguagem pala broker é maior.

5.1.2 Inferência
E desejável que a linguagem pei'mito inferência sobre o conteúdo a ser representado. A
capacidade de um agente pode ter arbitrariamente complexas pié-condições para- que
possa ser efetiva. Dependendo do tipo de raciocínio que será feito sobre a linguagem
(matchmaking ou broketing), os procedimentos de inferência podem variam desde um
simples casamento de padrões a um mecanismo de satisfação de restrições.

5.1.3 Flexibilidade
Segundo 1301, flexibilidade é a propriedade de admitir que o projetísta escolha o gra-u
de expressividade da linguagem de representação fazendo concessões na eficiência de seu
processamento. Isto significa. que a definição da linguagem não restringe a. expressividade
a przorz.

O balanceamento entre a eficiência e a expressividade fica. a caiba do projetista e dos
requisitos da aplica-ção. E uma característica que deve sel bem especificada pala não
tomai o processo de definir as capa-cidades do agente muito complicado.

5.1.4 Facilidade de Uso

A linguagem deve sei intuitiva ])ara. que o ustiáiio que possa escievê-la ou lê-la. Primeira-
mente, uma onfo/og a do domínio deve estar definida. Esta condição impede que trabalho
redundante seja feito e faz com que as especificações sda.m datas.



CAPÍTULOS. LINGUAGENSDECAPACIDADES 36

5.2 LARKS (-Lamguage /or -4.duertÍse7nemt amd -Re

q'uest for K'noutedgeà
LARl<S é uma linguagem pai'a anúncio, pedido e "matching" de capacidades de agentes
1341. Esta linguagem foi projetada especialmente para a utilização em agentes interme-
diários do tipo maZchmaX;er.

Uma especificação em LARKS é um /rame2 que tem a seguinte estrutura:
Contexto da especificaçãoContext

Declaração de variáveis e tiposTypes
Declaração das variáveis de entradaInput

Declaração das variáveis de saídaOutput
Restrições sobre as variáveis de entradaInConstraints

Restrições sobre as variáveis de saídaOutConstraints
ConcDescri.pti.ons l Descrição ontológica das pala-vias usadas

Cada "shot" tem o seguinte significado

8 Context

O contexto é a especificação no domínio local do agente

8 Types

Definição opcional dos tipos de dados usados. Se não for utilizado, assume-se que
os tipos estão definidos nos slots Input/Output.

8 Input/Output
São as variáveis de entrada e saída necessárias pata descrever uma capacidade de
um agente: se a entrada. dada ao agente está de acordo com a especificação da
declaração das variáveis em Input, então o agente pode processar a saída como
especificado em Output.

B InConstrai.nts e OutConstrai.nts

Restrições lógicas sobre as variáveis de entrada/saída especificadas em Input/Output
As restrições são especificadas em Cláusulas de Hoin.

B ConcDescri.ptions
Descrição opcional das palavras utilizadas íl& especificação

A Figura 5.1 mostra a especificação de da capacidade de oidenai uma lista de números
inteiros, onde o tamanho da lista deve ser menor que 100.

O processo de mate/zÍng em LARKS é composto por três etapas de filtragem:

1. C'omparaçâo de confezfo: selecionai' os anúncios que podem ser comparados com a
consulta.

2. C'omparaçâo s nfáfáca: nesta etapa os anúncios selecionados na etapa anterior são
comparados à consulta. em três fases:

2Frame 1261 é uma forma de representar conhecimento muito semelhante a uma classe em orientação
i\ objetos. A estrutura de game é formada por s/ols que são correspondentes aos atributos das classes.
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Figura 5.1: Exemplo de uma especificação de capacidade em LARl<S

(a) Comparação de perfil

(b) Comparação por similaridade

(c) Comparação por assinatui'a

A comparação de perfis de anúncios e de consultas usa. uma representação de
palavras-chaves com pesos pala espeficicações e uma dada freqüência de termos
baseada. numa medida de similaridade. Os dois últimos passos comparam as partes
dn rnctr;pÃn n doplnrnrÃoax YV vu v v vvxwx w\Ív uu a

3. Este filtro final testa se as retiições de enteada e saída são logicamente satisfeitas

Por razões de eficiência, o filtro de coíltexto elimina grosseira.mente os anúncios que
não são televentes para uma dada consulta. Nos estágios seguintes de filtragem, há uma
comparação mais detalhada entre consulta e os anúncios restantes.

Há mais detalhes no processo de maZc/záng utilizando LARl<S. Descrever este processo
completamente foge do escopo deste trabalho. Em 1341, há uma descrição detalhada do
processo e da arquitetura implementada.

5.3 CDL Ca'pab'itity Desci'ipt'io'n Lan,guage
CDL 1391 é uma linguagem pala representação de capacidades pala agentes intermediários
do tipo broker. É baseada em descrição clássica de operadoies3 não-hierárquicos. Aqui,
a capacidade de um agente é vista. como quais ações o agentepode executar atingir seus
objetivos. Esta capacidade está subordinada à existência de pla.nos para esses objetivos.
isto significa que o problema de determinar a. capacidade de um agente pode sei' induzido
ao problema. de determinação da. existência de planos.

Uma especificação de capacidade em CDL é dividida em quatro pa.Eles:

/nputs: define as variáveis de entiadal

e OwZpuZs: define as va.t'dáveis que conterão o resultado;

; Operadores são termos que designam ações em um planejador. A representação clássica de operadores
é STRIPS [9].

IntegerSort  
Context Soro

Types  
Input xs: Li.star Integerl
Output ys: ListOf Integerl
.[nConstrai.nts le(le«$h (xs) ,100) ;
OutConstrai.nts before(x ,y,ys) +-ge(x,y) ;

in(x ,ys) +- in (x,xs) ;
ConcDes cr i.pt i. ons  
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<cdl-descr>
( capabi.lity

state-language <name>
input ( aparam'spec>+ )
output ( aparam'spec>+ )
input-constraints(<constrai.nts>+)
output-constroi.nts(<constraints>+)
i.o-constraints(<constraints>+))

aparam'spec> ( <name> <term> )

<term> <constant> <vari. able>
(<constant> <term>+)

?<name>
<name>

<vari. able>
<constant >

< c onstrai. nt s > << expressão em ' 'state-language' ' >>

Figura 5.2: Sintaxe da principal parte de CDL

8 /npuZ C'onsfra nfs: define a situação em que a capacidade é apjicávell

8 Ouípu{ Consfraànfs: define a situação final após aplicação da capacidades

e /npuí-Output C'onsfra nfs: define a relação entre as variáveis de enteada e as variáveis
de saída.

Na Figura 5.2, a sintaxe da parte principal da linguagem é apresentada em BNF
A skate-Jarzguage mencionada na sintaxe da restrição é uma linguagem para definir

logicamente as restrições. Nesta implementação a linguagem utilizada foi a Lógica de
Predicados de Primeira Ordem. A sintaxe utilizada estah na Figura 5.3.

Note que na Figura 5.3, a sintaxe dos termos não é definida pois a definição é da
mesma forma que o termo definido na Fíguta 5.2.

1391 faz algumas extensões na linguagem. Essas extensões visam:

B diferencial' ações executáveis de objetivos atingíveis. Uma ação executável é uma
ação que é executada. sobre a enfiada. Um objetivo atingível é uma descrição do
estado final para o qual o objetivo tenha sido alcançado. Na descrição da linguagem
principal foi escolhido representar objetivos atingíveis. Na extensão de CDL há
possibilidade de representar diretamente ações executáveis.

8 criar uma oncologia de ações, permitindo herança e definição dos nomes da ações

B pei'rnitir definir propriedades adicionais

Podemos encontiat um exemplo de uma especificação em CDL na Figura 5.4. O
exemplo mostra a. especifição da capacidadede de movimento, move.

Uma avaliação simples de capacidades em CDL siga)ifica testar se uma capacidade C
pode ser usada para solucionam um problema 'r. Este teste é vetdadeii'o se:
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<formula> (<quant> <c-foml$) eé:fÓi:m>

<qu anta
<quanti.fi.er>
<varspec>

( <quanti.fier> <varspec>+ )
forall mexi.sts
<variable>

<c-forma <li.teral> 1 <variable>
(not <formula>) l
( and <formula> <formula>)
(or <formula> <formula>)
(impli.es <formula> <formula>) l
(i.ff <formula> <formula>) l
(xor <formula> <formu].a>)

<constant> 1 <term> 1 (= <term> <term>)
(<constant> <term>+)

<li.teral>

Figura 5.3: Sintaxe da Linguagem Lógica de Primeira Ordem usada para. descrever as
rnct ri,.Ãr.c nm r' T)T .

JLYVuu VR3 H v u u

(capability
action move

state-language :fopl

input((Thi.ng ?thing)(From?pl)(To ?p2))
input-constraints (

(Has Location ?thing ?pl))
out-constraints (

(not (Has Location ?thi.ng ?pl))
(Has Locati.on ?thing ?p2))

Figura. 5.4: Exemplo de uma especificação em CDL
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1. se a capacidade atinge o estado desejado, ou seja, se depois de C sei executada todas
as restrições de saída de T são satisfeitasl e

2. se a capacidade é aplicável, ou seja, se as restrições de entrada de C são satisfeitas

5.4 KIF Kn,outedge InterchcL'nge Formal
KIF 1281 é uma linguagem preüxa baseada em Lógica de Primeira Ordem (LPO) com
algumas extensões para aumentar a expressividade. Originalmente, KIF foi projetada para
ser um formato intermediário para compartilhamento de conhecimento. Assim, todos os
sistemas poderiam ]er e traduzir sentenças em l<IF para a sua própria linguagem e traduzir
as sentenças na própria linguagem para KIF

A sintaxe de KIF é muito similar àquela definida na Figura 5.3. Porém suas ex-
tensões permitem constiuír conceitualizações, através de relações e meta-relações. Permite
também escrevem progra-mas ou "scripts" para o agente executar (em Scheme).

A semântica do KTF é similar à semântica da LPO. Assim, a linguagem mantém as
características desta lógica, como, por exemplo, semi-decidibilidade.

No modelo ABST (.Agent-Z?ases S'o./tware /nferoperaíãon) j121, as capacidades de cada
agente são descritas em l<IF por meio de predicados handles. Este predicado é dehnido
como

(handles <Nome-agentes '<capacídade>)

Onde <capaci.dade> é uma expressão em KQML onde a linguagem conteúdo também
é KIF. Por exemplo, um agente que é capaz de responder consultas sobre os negociantes
de um vendedor:

(handles business-agent '(ask one ,?variables (dealer ,?dealer ,?vendor)))
(hand[es business-agent '(ask-a]] ,?variab]es (dea].er ,?dea]er ,?vendor)))

Assim, o agente business-agent é capaz de respondem consultas sobre apenas um
negociante de um vendedor ou sobre todos os negociantes de um vendedor.

Os agentes intermediários do modelo ABRI, os facilitadores (que descreveremos em
mais detalhes no próximo capítulo), usam infei'ência automática para ra-ciocinai sobre as
especificações e aplicações de fatos. O procedimento de inferência, baseado em eliminação
de modelos, é uma extensa.o do encadeamento prá tias (óackward c/zainãng) usado em
Prolog. As extensões permitem que o procedimento seja completo para a LPO.

As capacidades podem ser arbitrariamente complexas. E quanto mais complexas essas
regras sejam mais ineficiente se torna o procedimento de inferência. É possível restringir
o tipo de definicã.o de capacidade que o facilitados aceita. Por exemplo, se todos os fatos
são termos instanciados, o procedimento se torna um simples consulta de banco de dados,
logarítmica no número de fatos. Se os fatos são estratificados (não-recuisivos), então é
possível computar limites de tempo para a inferência.



(capítulo 6

Exemplos de Arquiteturas de
Integração

Neste capítulo, apresentaremos alguns exemplos de alcabouços de integração de agentes
de informação. Cada um desses atcabouços piovê a infra-estrutura. necessária para in-
tegra.r de agentes de informação (ou outro tipo de agentes, em alguns casos), definindo
arquitetura geral do sistema, o tipo de agente intermediário e sua aiquitetura. interna, a.
linguagem de capacidade e seu procedimento de avaliaçã.o e a linguagem de comunicação
utilizada..

6.1 Age'nt-Basca Software lvtteroperat'ion
O modelo ABRI é um dos primeiros arcabouços baseados em agentes pa.ra interoperação
de software. Visa integra.i aplicações num ambiente semanticamente heterogêneo. Para
isso, um vocabulário compa-rtilhado, uma oncologia, deve existir.

Dada uma. oncologia, todas os softwares devem, então, "falai" a mesma língua. Esse
idioma é que vai permitir que os softwares se comportem como agentes. Esse idioma será.
a linguagem de comunicação de agentes, que em ABST, é o KQML.

No arcabouço ABRI, um software pode tornar-se um agente, isto é, utilizar KQML para
comunicar-se de três formas: transdução (módulo externo que intermedia a comunicação
do software com o ambiente), wrappãng (módulo acoplado ao software permitindo sua
comunicação na linguagem externa) e reescrita (software seria reescrito para. comunicas-
se na linguagem externa e compilado novamente).

A arquitetuia. geral deste arcabouço pode sei vista Figura 6.1. O agente intermediário
é chamado facilitados. Seu comportamento, na visão de cada agente, é o de um broÊer.
Assim, é broket' descentralizado, compostto pot diverso facilitadores e forma o que os
autores chamam de /ederações. Cada facilitados tem um certo número de agentes ligados

Estes agentes comunicam suas capacidades e suas rzecessÍdctdes ao facilitados. Quando
as capacidades armazenadas localmente não podem resolver lama consulta, o facilitados
olha. para o resumo das capacidades dos outros facilítadores e decide qual deles pode
responder sua consulta.

A linguagem em que as capacidades são definidas é o l<IF, como nlostiado no capítulo

a ele
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Figura 6.1: Arquitetura geral do ABSI

anterior.
O serviços oferecidos pelos facilitadores são

e WhdZe pagos: encontra a identidade dos agentes pelo nome, pol exemplo, "Que
agentes estão conectados?" ou " O agente z está conectado'P"

8 Ye//ow pagas: encontra a, identidade de agentes capazes de executar uma tarefa, poi
exemplo, "Que agentes podem responder a consulta g/?"

e Comunicação direta: envia uma mensagem para um específica agente

8 Roteamento por Conteúdo: o facilitados pode não resolver um problema sozinho,
repassando-os pala outros facilitadotes.

B Decomposição de problemas: para respondem uma consulta complexa pode sei que
o facilitador precise quebra-la em sub-problemas e combinar as respostas obtidas.
Para isso, é necessário que possua informações específicas da aplicação.

B Tradução: Agentes podem utilizar vocabulários diferentes. Pala interoprar, o fao
litadoi pode traduzir um vocabulário no outro.

e Monitoramento: quando um agente informa ao facilitados uma necessidade, o fao
litadoi monitora. seu conhecimento para saber se pode satisfazê-la.

 r'' l '\
( -,.'-'*,-.'- ]
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Figura 6.2: Modelo de referencia

6.2 Integração de Agentes PIPA
A FIPA (FoundafÍon /or /nZe//àgent PÀysãca/ 4gentst, específicou2 um modelo de inte-
gração de agentes inteligentes e aplicações "não-agentificadas" , tais como softwares pro-
prietários, bancos de dados. Este modelo é baseado em agentes ARB (.4gerzl Resource
J?poker) e agentes Wrapper.

Na Figura 6.2 está o modelo de referência especificado pela FIPA.

8 Facilitados de diretório (DF - Z){rectorZ/ /aciZdfafor): é um agente especializado que
provê um serviço de "yellow pares" , ou seja, um matchmaker. Os agentes anunciam
seus serviços ao agente de domínio iegistiando a descrição de seus serviços no DF

e Canal de Comunicação dos Agentes (ACICI - .4genf C'ommunÍcatÍon (7hanneD: prevê
a função de loteamento de mensagens entre os a-gentes. Entidades não-agentes
podem acessar as mensagens para fins de loteamento, mas não podem ser os desti-
natários.

8 Software (Sw): sã.o entidades de software que não são agentes e que são controláveis
por alguma espécie de interface de comunicação (através de protocolo de comuni-
cação ou de fede). Tais interfaces são dependentes da aplicação.

B Agente ARB (Agente-i, na Fig. 6.2): este agente contém uma série de descrições de
softwaies, codificados na antologia FIPA-ARB. Nesta oncologia estão os comandos
e os termos pa-ra anunciar as descrições de software para o ARB.

e Agente Wrapper (Agente-j, na Fig. 6.2): este agente faz dinamicamente a interface
entre um sistema. unicamente descrito por uma descrição de software. O wrapper
admite que agentes ínvoquem comandos do sistema, traduzindo os comandos con-
tindos nas mensagens ACL nas apeia-ções do sistema em si. O Wrapper pode estar
conectado a vários sistemas simultaneamente.

Os comandos e dos termos utilizados pejo Wrappet' são especificados numa oncologia
especial para este agente.

8 Agentes-Cliente (agente-k, na Fig. 6.2): são agentes que utlizam os serviços providos
pelos softxx,ates. Ele consulta o DF para saber se há um ARB naquele domínio.
Depois consultrá o ARB para saber se há algum software com a capacidade desejada.
Se não for possível consultar diretamente o softxx,aie indicado pelo ARB, então uma
nova consulta é feita para o DF. Esta consulta verufuca se há um Wrappei que pode
fazei a interface enfie ele e o software indicado pelo ARB.

ihttp://www.pipa.org
2 http://www. pipa.org/specs/ fipa1997.tar .gz



CAPITULO 6. EXEMPLOS DE ARQUITETURAS DE INTEGRA ÇA O 44

Figura, 6.3: Arquitetuia do RETSINA

6.3 RETSINA
RETSINA l36, 37j (ReusaZ)/e rasa Str cZure-óased /nfe/J gemi Nefwork .4genfs) é um ar-
cabouço para desenvolvimento de sistemas multa-agentes. São definidos três tipos de
agentes:

8 .Agentes de /mfe7:/ace: interagem com os usuários, recebendo suas preferências e
tarefas e devolvendo os resultados.

8 Hgenfes de rate/as: ajudam os usuários a executei' tarefas como planejamento de
solução de problemas, consulta e troca de informação com outros agentes.

8 .Agentes de /r%/armação: são agentes que provêm acesso inteligente a fontes de dados
heteiogêneos.

As principais caiacteiísticas do RETSINA são

8 é um sistema multi-agentes que opera assincronamente, colaborando ente'e si e com
usuarios;

8 os agentes busca informação ativamentel

e a informação i'eunida é uniformemente integrada com solução de problemas e apoio
à tomada de decisão.

KQML como linguagem de comunicação entre os agentes. A presença de agentes
intet'mediários pode ou não existir dependendo do número de agentes e da dinâmica
do sistema« Se agentes intermediários estiverem presentes, btokeis ou matchmakers, a
linguagem de descrição usada é a LARKS.

6.4 SHADE
SHADEj25j (Shared Dependencg/ EngeneerÍng) é um matchmaker para possibilitar o desen-
volvimento colaborativo de sistemas de engenharia, tais como projeto de peças mecânicas
complexas.

Ao invés de tentar integrar os componentes diretamente (o que é muito difícil em sis-
temas de engenharia, devido à natureza dinâmica da informação) essas ferramentas usam
o SHARE para anunciar e insctevei sitas informações sobre capacidades e rlecessidades.

C) piojeto identificou tios níveis funcionais para estabelcer o compartilhamento de
conhecimento cntie os programas:

8 0 primeiro nível é o de linguagem de representação de conhecimento com um você.
bulário que pode sei adapatado para cada aplicação em particular.
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Figura 6.4: Arquitetura do SHADE

e O segundo nível é a busca de formas de compartilhamento das descrições das neles
cidades e capacidades dos programas dinamicamente.

B O terceiro nível é diminuir a carga de comunicação ati'avés de algum moca.nismo de
f.,il;+np;..
R (+vl l x u L+:rtAv.

A linguagem usada pala a representaçã.o da. ontologia foi o KIF e a linguagem de
comunicação utilizada foi a KQML.

Durante o desenvolvimento do SHADE, notou-se que é mais fáci] especificar interesses
que capacidades. Um interesse tem a forma similar a de uma consulta, enquanto capa-
cidades precisam i'epresentar todas as classes de consultas possíveis. Isso aumentaria os
algoritmos de mafcAÍng por isso tentou-se restringir a abrangência. das capacidades por
meio de um parâmetro em seu anúncio, chamado : content-constroi.nt.

Foi implementado totalmente de forma declarativa, usando negras (encadeamento para
frente). O casamento entre o conteúdo anunciado e uma consulta é feito por um algoritmo
de unificação pateado com o do Piolog.

6.5 Open -4.gemi -Árchdílecture
A OAAj24j piovê enfia-estrutura para integrar uma sociedade de agentes de software,
cada um com grande grau de independência e autonomia. em um ambiente distribuído.
Uma. coleção de agentes sa.tisfaz consultas de usuátios ou de outros agentes, aquando

Pmvider Agent (al) l

 
ladnrti=+ ;from a1 30 h( f

( ün t+nt [+v=L = b
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©

Figura 6.5: Arquitetura do OAA

cooperativamente, sob a direção de um ou mais /ac{/áfadores (que são agentes de um tipo
especial) .

Em OAA, o facilitados é um bioker e faz todo o processo de intermediação das consul-
tas e pedidos. A linguagem de comunicação entre os agentes é chamada ICL (/nteragenf
C'ommunácafion Z)anguage). E uma linguagem de interface compartilhada por todos os
agentes. Foi projetada como uma extensão do Prolog para aproveitar os mecanismos de
unificação e Z)acktrack ng desta linguagem.

6.6 InfoSleuth: Integração Semântica de Informação
O InfoSleuth é um projeto pat'a integrar fontes de informação heterogêneas em ambientes
abertos e dinâmicos. O projeto vê uma fonte de informação em seu nível semântico,
preservando a autonomia de seus dados.

A Figura 6.6 mostra a arquítetura do InfoSleuth. As funcionalidades de cada agente
são brevemente descritas abaixo:

Agente Usuário: é a forma como o usuário se comnica com o sistema. Usa o
conhecimento sobre o sistema para ajudar o usuário a formular consultas e para
mostrar o resultado.

Agente Oncologia: prevê todo conhecimento sobre antologias e responde consultas
sobre ontologias.

Agente Broker: recebe e armazena os anúncios das capacidades dos agentes. Ba-
seado nesta informação, responde consultas de agentes e faz o loteamento de pedidos
específicos.

Agente de Recursos: provê o mapearnento da oncologia para o esquema do banco
de dados e sua linguagem nativa. Executa as consultas específicas para seu iecuiso,
incluindo notificações e monitoramentos. Também anuncia a capacidade de seu
recurso.
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Figura 6.6: Organização do TnfoSleuth

Agente de Análise de Dados: corresponde ao agente de recursos especializado
em análise e mineração de dados.

Agente de Execução de Tarefas: coordena a execução de subtarefas de alto
nível necessárias pala responder uma. consulta. Usa. a informação fornecida pelo
agente brokel para- identificar quem possui os recursos necessários para responder
as consultas, envia as consultas e reúne a resposta.

Agente Monitor: iastreia a interação entre os agentes e os passos de execução da
tarefa. Também possui uma interface visual para mostram a execução.

A linguagem utilizada para representar as capacidades e como linguagem conteúdo é
o KIF. KQK/ÍL é utilizado como linguagem de comunicação enfie os agentes.



Capítulo 7

Conclusões

A integração de agentes de informação é importante pala a pesquisa de sistemas de
agentes de informação, especialmente na construção de sistemas heterogêneos. Vários
sistemas de agentes de informação são construídos sobre agentes de informação básicos,
estes construídos através da adição de um componente de comunicação (wrappáng).

A pesquisa na área de integração de informação e de agentes de informação tem
avançado muito, como podemos constatar no grande volume de trabalhos disponíveis.
Porém um problema continua aberto: a padronização.

Para alcançarmos, de fato, um alto grau de integração de recursos de informação é
necessário a padronização das linguagens e dos modelos de acesso. No entanto padrões
sempre apresentam suas desvantagens e por isso é sempre difícil para a comunidade de
pesquisa concordar em um.

A FIPA é uma iniciativa de padronização na área de agentes, mas que concorre com
outras abordagens e linguagens já bem estabelecidas, como KQML e KTF, por exemplo.

Um outro fatos que impede a. integração efetiva de fontes de informação existentes é
a definição de uma antologia. Definir um vocabulário comum a todas a várias aplicações
e resolver todos os conflitos é uma tarefa árdua na qual muitos cientistas vêm dedicando
ntonpBn

'" "-' ' t y'»-/ .
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Resunto. Este artigo discute uma forma de integrar Sistemas Baseados em
Cotthecimettto caIU represetttações potetlcialmertte heterogêtlecu. O modelo
se IMndatlLenta }LLlma represetttação declarativa das capacidades dos sistemas.
Através da ahs\ia.ção do conjunto de cônsul,tas que Lltn SBC pode receber, cotls-
tr tirettlos sItUa base de capacidades.

1. Introdução

Historicamente, os Sistemas Baseados em Conhecimento, denominação moderna dos Sis-
temas Especialistas, são sistemas centralizados, isto é, são escritos para selim executados
em uma só máquina. Com o desenvolvimento da tecnologia de redes e com o crescimento
da complexidade das aplicações, surgiu a necessidade de possibilitar a distribuição dessas
aplicações e de re-utilizar sistemas existentes. As dificuldades começam quando constata-
mos que aplicações complexas envolvem tipos diferentes de conhecimento e logo, podem
(e devem) ser representados por formalismos diferentes [Nebe1, 1990].

[Uschold et a]., 1999] faz uma aná]ise das três principais abordagens para com-
partilhamento de conhecimento entre sistemas heterogêneos. A mais popular dentre essas
abordagens é a adoção de um formato neutro para o qual todas as outras linguagens pudes-
sem ser traduzidas. E, por exemplo, a fi]osofia do K]F (,show/erige /afere/za/zge Xormízf
[Genereseth M.R, 1992]. O principa] problema nessa abordagem é que este formato neu-
tro deve ser tão expressivo quanto as linguagens que deverão ser convertidas para ele. Isto
aumenta a complexidade da tradução assim como a de um mecanismo de inferência, se
este for necessário.

Pro\eto Cooperação erilre SisteFtias Bctseados etll Cottltecitnettto Ulilizaltdo ultl Modelo de Capacídcides
FAPESP processo no.: 12719-0
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Figura 1: Modelo de Cooperação entre SBC's: onde "Resposta" são os sistemas
que podem responder à consulta e suas capacidades necessárias para
satisfazeràquela consulta.

No extremo oposto, temos a tradução ponto-a-ponto, em que para cada par de
formalismos envolvidos é feito um tradutor. A tradução ponto-a-ponto é menos complexa
quc a tradução para um formalismo super-expressivo, mas deixa de ser atrativa quando o
número de formalismos envolvidos é muito grande.

Porém, em Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC's para abreviar), nem sem-
pre é necessária a comunicação entre todos os sistemas da rede, ou seja, nem sempre é
necessário que sda programado um tradutor para cada par de formalismos.

Neste artigo, mostraremos um modelo intemlediário para cooperação entre SBC's
utilizando tradução ponto-a-ponto e comunicação assistida, ou seja, com sistemas auxili-
ares para facilitar a comunicação. Estes sistemas auxiliares resolverão o problema da co-
nexão [Decker et a]., 1996b, Sycara et a]., 1997], que é o prob]ema de encontrar o agente
que possui a capacidade desejada. Resolvido este problema um SBC pode se comunicar
com outro diretamente através da tradução ponto-a-ponto.

Na resolução do problema da conexão, existe um favor crítico: a representação
das capacidades de cada sistema envolvido. Neste artigo discutiremos o que necessitamos
quais são projetar uma linguagem de capacidades. Mostraremos que a capacidade de um
SBC pode ser a abstração do conhecimento que há nele.

Na próxima seção apresentaremos o modelo que estamos propondo. Na Seção 3.
discutiremos as características necessárias ao formato de representação das capacidades
de um SBC. Na Seção 4. apresentaremos alguns trabalhos relacionados e na Seção 5. as
conclusões e direçõcs para futuras pesquisas.



2. Modelo de Cooperação entre SBC's

O modelo é baseado em arquiteturas de agentes de informação que utilizam agentes inter-
mediários [Decker et a]., 1996a, Sycara et a]., 1997] . Especificamente, o sistema MMi é
baseado nos agentes do tipo nzízrc/z/tzaker (ou ye/Zow parei)[Decker et a]., 1996b], que é
um agente intermediário especial que encontra agentes capazes de satisfazer uma determi-
nada consulta enviada por um outro agente. Para isso, possui uma representação intima
da capacidade de cada um dos agentes registrados [Decker et a]., 1996a].

Neste modelo (Figura 1), o sistema MM recebe uma descrição das capacidades
do SBC, ou seja, qual conhecimento oferecer aos outros. Esta informação será utilizada
pelo sistema MM para encontrar os SBC's que possuem o conhecimento necessário para
satifazer uma dada consulta.

A função dos sistemas W é, dadas as capacidades dos sistemas que o sistema
MM encontrou e a consulta original, gerar as consultas e envia-las a cada SBC listado e
combinar as respostas.

Note que, as capacidades do sistemas tem um papel muito importante neste mo
dolo. E através delas que os sistemas são encontrados e as consultas são formuladas.

3. Claracterísticas das Linguagens de Representação de Capacidades

Descrever o que um sistema pode fazer (ou as informações que possui), ou sda, suas ca-
pacidades não é uma tarefa simples. Esta tem sido a preocupação de áreas da Engenharia
de Software, Banco de Dados e recentemente, da Inteligência Artihcial.

Em Engenharia de Software, a abordagem é descrever funcionalidades de progra-
mas. Mas, linguagens como VDM ou Z [Sycara et a]., 1998j provêm muitos deta]hes para
que sejam úteis em buscas. Por outro lado, as linguagens de representação de capacidades
de Banco de Dados, como, por exemplo, RDQL [V. and Y., 2000] são muito restritas, já
que representam apenas a estrutura relacional de um banco de dados.

Em IA, a variedade de linguagens que surgiram recentemente com este propósito é
grande [Genesereth, , Martín et a]., 1997, Latada and Kuokka, , Sycara et a]., 1998]. Porém
a maioria usa representações de conhecimento para representam./ü/zoo/za/fdadei, serviços
e co/zfelído se/nâ/zfico de agentes, de fontes heterogênas de dados e até mesmo de páginas
Web(chamadas fontes semi-estruturadas).

Mas o que desçamos representar sobre SBC's? Seu co/z/elído se/77á/z//co? O
conteúdo semântico de um SBC é o conhecimento explícito e implícito representado nele.
O que seria inútil em nossa abordagem.

Poderíamos ]epresentai ./ünclona/idades do SBC e utiliza-lo como uma ''caixa-

preta'' [Banchmann and Dridi, ]. Neste caso, temos apenas í/zfe/:faces, omitindo descrições
mais ricas sobre a capacidade do SBC.

[Robertson D. and W.W., 2000] sugere que uma ]inguagem para representar capa-
cidades deva ocultar detalhes sobre a representação de conhecimento utilizada na base,

iAs denominações MM e W são apenas ilustrativas e fazem referência à analogia entre eles e os agentes
do tipo /lzalc/z///ízker e wrízppers, respectivamente.



seu mecanismo de inferência. Também não queremos representar todo o conhecimento
necessário para resolvem o problema, mas somente para saber se não podemos resolvo-lo
[Wick[er, ]. E se podemos, que sistemas possuem o conhecimento necessário para re-
solvê-lo.

Estamos considerando SBC's baseados em formalismos lógicos. Vamos consi-
derar que a capacidade de um sistema seja, pois, o conjunto de fórmulas bem formadas
que são aceitas pelo sistema como consulta, não importando o valor-verdade que tenham.
Se considerarmos este conjunto de fórmulas como uma base de capacidades, sempre que
uma consulta tiver uma prova nessa base (considerando que a negação não é admitida),
significa que aquela consulta pode ser resolvida pelo sistema que possui aquela base de
capacidades. Essa base seria composta de fatos e a prova seria apenas um casamento de
padrões.

Como queremos ocultar os detalhes sintáticos das bases dc conhecimento e de
seus mecanismos de inferência, podemos então usar o conceito formal de abstração pa-
ra mapear a base de capacidades de um dado sistema num formato neutro. Com esse
mecanismo de abstração poderímos também admitir a negação nas consultas. Assim, se
uma consulta (ou fórmula) a é aceita pela KB, sua negação --a também seria. Porém a
abstração mapearia ambos para a mesma fórmula, ou seja, /(a) = ./'(--a). Logo, a CB
abstrata seria consistente.

Notem que este formato neutro se destina somente à representação da capacidade
do sistemas, ou seja, à representação do conjunto de consultas que podem ser submetidas
ao sistema. Logo a expressividade desse fomlato neutro é limitada, possibilitando o uso
de processo de inferência menos complexos.

Dessa forma, podemos definir nosso problema de duas maneiras: considerando
abstrações da base completa de conhecimento ou considerando abstrações da base de ca-
pacidades. Aqui estamos considerando abstrações como mapeamentos sintéticos entre
dois sistemas formais, como em [Guinchilia and T.Wa]sh, 1992]. Então, podemos des-
crever nosso problema fomlalmente como a seguir.

Seja KB uma base de conhecimento representada numa linguagem lógica Z:. Seja
CB a base de capacidades numa linguagem C derivadas a partir de KB. Seja cv uma con-
sulta (ou umalõrmll/a) de r e /o : C [-+ C, uma função que mapeia uma consulta de KB
em uma consulta de CB. Então,

CB F-'c /o(a) ::> (KB F-'z a v KB yc a)

Seja KB uma base de conhecimento representada numa linguagem lógica r. Seja
CB a base de capacidades de KB na mesma linguagem r. CB é o conjunto de fórmulas
que podem ser submetidos ao sistema. Seja CB' ttm conjunto de fórmulas obtida a partir
de uma função /i : Z: H C aplicada sobre CB. Seja a uma consulta (ou umaJ3r/7ztl/a) de
Z. Então

CB F-'c a o CB' ['. /- (a)

A funções ./o e ./i são funções de absrraçáoÍGuinchilia and T.Walsh, 1992]

O desafio é projetar uma linguagem C tal que:

B o procedia'nettto de inferência seja o mais sitnples possível e



8 sela possível e relativamente simples encontrar./ünçõeó de absfrczção para alguns
dos sistema lógicos mais utilizados na construção de SBC's

Talvez seja muito complicado obter funções totais de abstração, ou seja, que ma-
peiem todo o conjunto de fórmulas aceitas pelo sistema. Poderia ser satisfatório obter
apenas uma aproximação desse conjunto, algo próximo do conjunto de fórmulas que se-
jam deriváveis do sistema, por exemplo.

4. Trabalhos Relacionados

Nosso trabalho é inspirado em [Robertson D. and W.W., 2000] e segue as diretrizes do
p aXe\o Distribtlted EnxironmelLt for Cooperation Among Forntaltstn.s IFor Knowledgde-
baó'edSyó'feras (DECaFf-KB) cujos resultados são apresentados em [da Silva et a]., 2001].

Há algumas abordagens semelhantes para resposta cooperativa de consultas em
Banco de Dados. Em [Gaasterland et a]., 1992] apresenta uma estratégia para reso]ver
este problema em bancos de dados dedutivos utilizando um mecanismo de re/fixação.
Neste método, o escopo da consulta é estendido através da relaxação das restrições im-
plícitas na consulta e assim, a resposta conterá mais informação do que a consulta ori-
ginal devolveria. Isto é feito através da inserção de regras de expansão de consultas nos
meta-interpretadores. [Chu et a]., 1990] mostra uma forma de integrar bancos de dados
relacionais através da abstração e do refinamento de consultas. Para isso, constrói uma
hierarquia de tipos tal que as classes superiores são mais abs raras que suas sub-classes.

A utilização de sistemas auxiliares para integrar sistemas heterogêneos que pos-
suem uma descrição dos sistemas (ou agentes) que se quer integrar é bastante comum.
Em [Genesereth, ] há um exemp]o de um sistema desse tipo. Porém a informação a ser
representada não pode ser ''complicada'' pois prejudicaria o desempenho do sistema in-
termediário.

Em [Sycara et a]., 1998], a principa] preocupação é representar ó'emíços que são
oferecidos por agentes para Intemet. Isto faz da linguagem de representação da capaci-
dades de agentes (chamada LARKS -- Z,anal agelor Ádverfisenze/zf and Reqtlesrlor .Kho-
w/erige) muito expressiva pois representa também conhecimento p/ocedllra/, tomando o
processo de /nízfc/zíng muito complexo.

Existem muitos outros sistemas que utilizam sistemas auxiliares para integrar sis-
temas heterogêneos (por exemplo, [Kirk et a]., , Larada and Kuokka, , Martin et a]., 1997,
Wick[er, ] e uti]izam representações internas de capacidades desses sistemas. O que va-
ria é a forma como essas linguagens são projetadas para adequa-las a seus respectivos
contextos de utilização (Intemet, Banco de dados, softwares diversos, etc).

5. Conclusões e Direções de Futuras Pesquisas
Neste artigo sugerimos uma solução para o problema da conexão de SBC's através de
sistemas auxiliares baseados nos agentes /7za/c/z/7zaki/zg [Sycara et a]., 1 997]. Após este
problema resolvido, os SBC's comunicam-se diretamenLe usando tradução ponto-a-ponto.

Para que o problema da conexão seja efetivamente e eficientemente resolvido,
precisamos de projetar uma linguagem que represente as capacidades de cada sistema en-
volvido. A capacidade de um SBC pode ser vista como o conjLmto de fórmulas sobre o



qual pode decidir seu valor-verdade, ou seja, todas as consultas que podem ser submetidas
ao conhecimento que há nele. Sendo esse conhecimento representado declarativamente
por um fomlalismo lógico, podemos implementar então funções de abstração para ''tra-
duzir"as consultas e gerar a base de capacidade dos respectivos sistemas.

Nosso trabalho, será projetar um fomlalismo lógico que seja conveniente para
ser visto como uma abstração de outros formalismos lógicos tal que, o mecanismo de
inferência seja eficiente e a a função de abstração sda relativamente simples de imple-
mentar.
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ABSTRACT reach a goal. In jll], capabilities aie services that an agent
can obter to other agente. These services are specified as
high levei program specifications. In l71, capabilities are the
set of KQML queries that an agent can accept. However, we
do not find in this latter referente hoxv queries are chosen.
In jlOI, capabilities are hand-craüed termo related to logic
programa specifications.
In this work we discuss some possible alternativa conceptu-
alizations for the term "capability". In order to make our
discussion more precise and concreto, we consider that our
agente can be characterized as Horn clause logic programa.
lince the standard way of communicating with a logic pro-
gram is by means of iogácal quedas, the capabilities of our
agente will always be characterized as collections of logical
queries'

Mediated coordination of multiple intelligent agents requires
public knowledge of what each agent is capable of oHering to
other agente. This knosvledge musa be accessible by the me-
diating agent, that can be as simple as a matchmaker or as
sophisticated as a complete broker. Among many problema
related to advertising and managing capabilities of multi-
ple agente, we consider in tais article the one we regam'd as
the most fundamental problem: wãaf s a "capabÍZefy" ?. We
show that the answer is not unique. Clearly, it musa precede
any development of architectures, strategies, procedures and
policias to manage capabilities for knowledge coordination.

Categories and Subject Descriptors
1.2.11 IRepresentation languagesj: Agent Capabilities
D.1 .6 ILogic Programmingj: Capability repiesentation 2. CHOOSING LOGIC PROGRAM CAPA-

BILITIES
The inicial set of capabilities is given by any well formed

query. Tais set is the bases for the constrained sets to be
built. We consider three ways to specialize the inicial set.
The first one is to consider only queries such that all SLD-
derivations are finito: a query belongs to the capability of a
program if the program solves it in rinite time. The second
one is to consider queries that do not faia. A query may never
faia either by succeeding or by nevar terminating. l;Yom this
point of view, a query does nof belong to the capability of
a program only if it answers NO to it. The third way is to
consider bobh restrictions: a query belongs to the capability
of a program if it finitely succeeds.

General Termo
Mediated Systems Capabilities

1. 1NTRODUCTION
Mediated agent coordination occurs Àvhen Àve cave in a

gToup of agents a special agent the "mediador" devoted
to coordinating the activities of the group to ensure efhcient
collaboration among agents l9, 101.
A key issue for successful knosvledge integration and coor-
dination is how to represent and to share capabilities of dif-
ferent agente.
It is not easy to describe the capabilities of a system. First
of all, we can see capabilities in diHerent svays. For example,
li21 defines capability as the set of actions that an agent can
execute to reach its goals. Matching capabilities means, in
this case, leal'thing for plana to execute a specific talk or

2.1 Termínation
Proposing an algorithm to generate the set of clueries that

Lave rinite SLD-derivations for any logic program would be
equivalent to solving the halting problem. This is clearly
an undecidable problem. There are, r)evertheless, maná
interesting classes of logic programa for xvhich tais pl-ob-
lem can actually be solved. We highlight the the class of
well-terminating logic programa. A program is called well-
terminating iH' all its LD-derivations2 starting wibh a well-
moded and well typed goal are finito. The xvell-termination

+Sposored by FAPESP grant 99/12718 0
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putation rude.



property gives us $til#!cient conditions to determine termina
tion. The proof method presented in l61 can be automated
Furthermore, well-modeness and well typedness are proper-
ties that can be checked and it is reasonable to I'equipe trem

the meaning of a program. Wê may consider modes a$ a
particular kind of types. Let us consider the primitive types
growrid and uar. We can requere predicate input positiofiá to
be of ground type and output põsitions of tl al' tj'pe.
B.l?l;$:1Há219eo? li:!\llib'i3:11=.OE.y=.XePR , ;.mi-
automatic way. We select the the main predicates by hand.
Then, we may use CiaoPPj8j3 , the Ciao system preprocessor
to infer regular typesj131 and modes and do non-failure and
upper cose (that implies in teimination) analysis. Alterna-
tively, we may speciíy the predicates by hand.
trveli' WLjjjjjjr specl:l tDe {:ecncaLescoy hano. f capabilites
based on the speciíications of modes and types. The capa-
bilities are repFesented in the following 3vaj:

2.2 Non-negative Answers
Another way to characterize capabilities is by excluding

hom the inicial set those queries to xvhich the program would
answer NO, i.e. consider just the querias which succeed and/or
produce a computed answer substitution or do not termi-
nate.
In general, we can prove that there is a successful LD-
derivation of PU {C?} l21, assuring that the set ground(Q) n
À/(P) is not empty, where À/(P) is the minimum Herbrand
modal of P. This characterization cannot be automated in
the general case, lince the set ground(Q) can be infinite. In
some special situations, hoÀvever, it is feasible to verify au-
tomatically the existente of successful LD-derivations:
noFD Programs and Queries in l31 we hnd a class of
programs and queries which have rza .PnáteZZf /aiZàng LZ)-
deMuafions.
Non-failure Programa in l51 we find a method to detect
procedures and goals that can be guaranteed not to faia (i.e.
either to produce at least one solution or to not terminate).
Successful Programa in l41 we find a method to chaiac-
terize successful programa and querias: when they are uni
versally terminating, they pl'oduce at leme one successful
derivation.
All cited approaches demand well-typedness and well-mode-
ness of programa and querias.

cap(agente, pred(AI
typel(agente AI)

An)):-\\
type2(agente, A2) typen(agente, An)

It is a straightforward language to represent capabilities.
It may be extended for other Prolog-like languages and tais
extension will be present in future work.
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lal

2.3 Positive Capabilities
The combination of both l-estrictions above could gener-

ate more interesting capabilities 6or logic programa, as non-
failing queries that Àvould terminate in rinite time. It would
be more costly to generate, too, teus reinforcing the argu
menos towards partiam capabilities. The identification of par-
tiam capabilities given speciíied "main" predicates could be
supported by type specification, or some tagging proceduie
to specily the pledicates we watt that be in the capability
set. We suggest a method to choose a meaningful capability
set by selecting "main" predicates and by using specification
of modem and types.
At first, we consider just parcial definitiorn of programa to
extl'act their capabilities. In other words, we can choose
some predicates as "main" predicates and identify as capa
bility of a program only those queries related to the "main'
predicates. The motivations of this proposal are:

lsl

lol

+ l?ounded resources o/ tAe medàafor: lince the mediador
is also a software agent, it has limited computacional
resources. Too large capability sets can become in-
tractable.

High comptesãty for opta náng the capabãlãty set: auta-
mated generation of capability sets can be impossible
in infinite domains or very hard, otherwise.

»bodes and types are emp]oyed to constrain and to reduce
the set of capãbilities: The argumenta of a predicate can
bate two modem, namely /nput ai)d Output. /nput arguments
musa be instantiated when the predicate is called. OutpHf
argumenta should not be instantiated when the predicate is
carled. There are two kinds of types. We are intel'ested in
he semantic one. A semantic type describes properties in
termo of s«ccesltfuZ derivations and is an approximation to SThanks CLIP to aliou the use of Ciaopp in this work
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Abstract. A key ksue for building a mediador to promete the cooper-
ation among several agente is the represeíltatiorl of the agente' capabil-
ities. Depending on the mediator and the desired types of cooperation,
the term "capabilities" may have a di#erent meaning. F'or example, rep-
resenting capabilities for matchmaking may be completely diH'ei'ent from
representing capabilities for bi'okering and the capabilities of BDI agents
may be completely difTerent õ'om those of Object based agente. In this
papel we discuss the identification and selection of the capabilities of
Prolog agents for matchmaking. We introduce a straightforward capabil-
ity representation language and a matchmaker structure that makes use
of it
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2 Eudenia X. Meneses and Flávio S. C. da Silvo

1 Introduction

When distributed and object-based technologies for system development meet
knowledge-based systems, many interesting results can erupt. We consider in
tais article one of these resulta: the área that hm been identified as Distrábuted
Probtem Sotuing by Mbltiple Agente.

A distributed problem solvitlg scenario occurs when a single problem is pre-
sented to a group of intelligent software agents. Each agent is assumed to have
a limited and clearly specified set of capabilities, that are put at service of the
group to solve the problem at hand. Diflerent problema can be presented to the
some group of agente concurrently and assinchronously, exploiting diüerent sub-
sets of each agent's capabilities for different problems being solved. Teus, this
scenario can be embedded in the larger setting of kztow/erige reuse.

Nledíated agent coordination occurs when we have in a group of agente a
specia[ agent - the "mediador" [1] , 18, 24, 27, 101 devoted to the coordination of
the activities of the group to ensure eHcient collaboration among agente.

A key issue for successful knowledge coordination is how to represent and to
share the capabilities of agente.

It is not easy to describe the capabilities of a system. First of all, we can see
capabilities in difTerent ways. For example, [28j deflnes capability as the set of
actions that an agent can execute to reach its goals. h/latching capabilities means,
in this case, searching for plana to execute a specific talk or to reach a goal
In 1261, capabilities are services that an agent can obter to other agents. These
services are specified as high levei program specifications. In [131, capabilities are
the set of KQÀ/IL queries that an agent can accept. However, we do not find in
this [atter reference hoÀV queries are chosen. ]n [241 , capabi]ities are hand-crafted
terms related to specifications of Prolog programa.

In tais paper, we assume that agents can be characterized as Hora clause
logic programa. lince the standard way of communicating with a logic program
is by means of lógica/ glíeHes, the capabilities of these agente are characterized
as collections of logical queries.

In Sectíon 2, we discuss briefly some alternative conceptualizations of agent
capabilities and show a simple method to choose meaningful capabilities of ân
agent. In Section 3 we show how to specify predicates in order to automate
the extraction of capabilities and how to use a preprocessor program to semi-
automatize tais talk. ]n Section 4 we introduce a language to represent capabil-
ities directly derived ftom specifications. Finally, in Section 5 we present some
conclusions and further research.

\Are assume that the readei is familiar with starldard logic programming con
cepas and PROLOG notation. We adclress the interested reader to [ll for expla-
nation of these concepts.

2 Choosing Agent Capabilities
Tn order to build a mediated system, we musa define two patameters: (i) the kind
of mediator, and (ii) the kind of agents that cooperate through the mediator.
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As previously stated, our agente are Horll classe logic programa and our
mediators are matchmakers. A matchmaker is an agent that only locates what
agent can solve a given query and that does not actually interfere in the coopera-
tion process. ]t is suitable for open arld dynamic environments, like the internet.
where agents and communication links c&n appear and disappear unpredictably.

A straightforward method for build a matchmaker logic theory is a set of a
binary predicates cap/2 whose argumenta are the nome of the agent and a query
it can solve.

As an example, consider an agent, called agentX, that can solve the query
p (a , X) . This capability would appeai in the matchmaker as cap (agentX , p (a, X))

]f another agent, called agentY, needs the result of the query p(a,X) , it senda
a request to the matchmaker. The matchmaker, then, looks for an agent A such
that cap (A , p(a, X)). A unifles with agentX, arld hence the matchmaker senda
the nome 'agentX' to agentY. Then, agentY can contact directly agentX to ob-
tain the result of p(a,X) .

We should choose very carefully the set of querias listed in capabilities. This
set should not be to large, lince matchmaker has botmded computacional re-
sources. On the other hand, if it is too small, it may promove too scarce coop-
eration. \Ve introduce a set of criteria to choose capabílities by incrementally
irnposing constraitlts to an inicial set of queries. These criteria are presented in
more detail in [201.

The initial set of capabilities is given any well formed query. This set is the
basis for the constrained sets to be built.

The followíng constraints âre based on semantic criteria.

2.1 Terminating capabilities

This criterion states that only queries with rinite proof tree can be seen as
capabilities. Finding an algorithm to generate the set of queries that have finita
SOD-derivations for arzy logic program would be equivalent to solving the halting
problem. This is clearly undecidable. There are, nevertheless, many interesting
classes of logic programa for which this problem can be solved. Let C? be a query
and P a logic program. There aie many kinds of termination and each one would
result in a different set of queries.

Definition l. IExistential Terminationl Tãe quere Q ezÍsfentia//y temni-
nates uith respecl, to program P, if there elists either Q compteted ubsuer or tl
$nitet\l faited SLD-trem for Q

Definition 2. ]Universal Termination] The qlzery C? universal/y terminíztes
uoith respect to prograTn P, if euery SLD- trem uith root in Q is Suite.

Definition 3. ]Strong Universal Termination] .4 program P ás terminalá7zg
zW a// íts SZ;D-deNuat Olzs star ng zu [A a grouíJd goa] are #nite.

Notice that, contrasting with Existencial and Universal Termination, Strong
Universal Termination is a property of a ptogram P, independent of any query
Q
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]n l51 we find a method based on levei mappings to prove strong termination
given a program. If sve use strollg termination to restrict the capability of an
agent, the resulting set ís too small: many queries that could be answered by the
system would be rejected because the starting goal musa be ground. Since most
queries &te not ground, we need a weaker notion of termination.

Tn j121 we find the notion of weZ/-Éermination.

l)efinition 4. ]'Well-Termination] .4 pragram is cízlled we/J-terminating zW a//
its l,D-deritiationsl starting loith ü we!!-moded alta meti-tUped goal are #nite.

The well-termination property lives us stl/7icáerit conditions to determine
termination. The proof method presented in [121 can be automated. Furthermore,
well-modedness and well-typedness are properties that can be checked and it is
reasonab[e to requere trem. ]n Section 3 we exp]ain we]]-modedness arld Àve]]-
typedness for queries.

2.2 N on-negative capabílities

This criteiion states that only (lueries with non negative answers can be seen
as capability namely queries that (i) answer yes, or (iíi) gire computed answer
substitution (c.a.s.), or (iii) do not end.

]n general, we can prove that there is a successful LD-derivation of P u {Ql}
l21, ensuring that the set ground(Q) n M(P) is not empty, where M(P) is the
minimum Herbrand model of P. This characterization cannot be automated in
the general case, lince the set ground(Q) can be infinite in some special situa
bons, however, it is feasible to verify automatically the existence of successful
LD-derivations:
noFD Programs and Queries in l6j we find a class of programs and queries
which have no .Pnitely /ai/ãng Z)Z)-deNoations. Sufficient conditions are given to
characterize this class that, according to those authors, are decidable and easy
to automate. However, the resulting class of programa is rather restricted.
Non-failure Programs in [91 we find a method to detect procedures and goals
that are guaranteed not to fail (i.e. to produce at least one solution or to not ter-
minate). The analysis is based on the notion of "covering" types for teses. Those
authors claim that the procedure to soIR,e the covering tese for the Herbrand
domain is co-NP-hard. ]n order to attain an automated analysis, they simplify
the complete algorithm by considering only equality testa.
Successful Programa in l71 we find a method to characterize successful pro-
grams and queries: when they are universally terminating, they produce at least
one successful derivatiotl. The process dependa on the correct inference of in
put types. This can be made automatically and its lower botmd complexity is
DEXPTIME-complete l81. Those authors provide an algorithm that checks at
first if the program is noFD and then if it is successful.

l an LD-derivation is an SLI)-derivation with Prolog's computation tule
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2.3 Positive capabilities

The combination of both restrictions above could generate interesting capabili-
ties for logic programs, such as non-failing queries that would terminate in rinite
time. Such set of capabilities would be algo costly to generate, reinforcing the
argumenta towards paitial capabilities. The identification of parcial capabilities
given specified "main" predicates could be supported by type specification, or
some by tagging procedure to specify the predicates we choose to be in the set
of capability.

We are interested in finding, for a given program P, the set of computed
instances of a query Q, denoted by {Q} P ç2. A query Qt , is accepted as a capa
bility of an agent P iff Qi0 C QP, where QP is the set of all possible instantes
of all possible queries of program P and 0 is a computed ânswer substitution.

We may consider just parcial definitions of programs to extract their capa-
bilities. In other words, we can choose some predicates as "main" predicates and
identify as capabilities of a program only those queries related to the "maia"
predicates. The motiwations for tais proposal are:

Bounded resources a/ tàe medÍíztor lince the mediator is algo a softxvare
agent, it has limited computatioilal resources. Too large sets of capabilities
can become intractable to generate.
HÍgh como/ezity /or obtaíning tAe sets aJ capas / táes: automated generation
of sets of capabilities can be unachievable for infinite domains, or computa-
tionally hard for rinite ones.

In the following section we suggest some means to choose the "main" pred-
icates of a program, and the characteristics that should be specified to extract
capabilities.

3 Specifying Predicates for the Extraction of Capabilities

In tais section we discuss three issues: (i) how to select the "maia" predicates
that identify the capabilities of an agent P, (ii) what to specib in order to
obtain an approximation of the success set of P, and (iii) how to specify the
characteristics that make it possible.

In ordem to to select the "main" predícates that represent the agent in the
matchmaker, the steps are:

l

2

3
4

5.

Discard the predicates that perform auxiliary tasks, suco as co\mting, enter
nal teses or modified versions of member, append, concat, etc.
Discaid interface predicates.
Discard the predicates that convert input data unto infernal formais.
Select from the remaining predicates those that are entry points and macro
task predicates.
Finally, select those predicates that provide relevant information.
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Notice that these criteria are subjective and depend on the goals of the
designer. These criteria may not account for every predicate of a program and
the ultimate decision should be taken by the designer.

Let be P a program and P' a subset of P chosen by the steps above. The
declarative meaning of a logic program P is defined by its success set SS(P)
(i.e. its least Herbrand model). This set comprises the ground terms that make
the program P âtiswer g/es or not end.

However, the success set may not represent correctly the desigrler intended
meaning for P, lince it is "overdefined" and includes "ill-typed queries"l31. For
example, if we take the usual definitior] of append/3 in Prolog:

append([], L, L).
append([XIXs], L, [XILs]) append(Xs, L, Ls)

The query append( [] , 1 , 1) wou]d succeed, hence it wou]d be in the success
set. However, this query does not make sense in the desired meaning of most
programs that use append/3.A/lany authors have suggested the adoption of topes
to solve this problem l41

\Ve discuss briefiy about modem and types, to show how they can help to
obtain a more accurate set of capabilities.

3.1 Mlodes

The argumenta of a predicate can have two modes, namely /np%t and Output.
/rtpuf arguments must be instantiated when the predicate is called. Output ar-
gumenta should not be instantiated when the predicate is called.

Modes are often regarded in procedural rather than declarative analysis of
logic programa. They can be used either in a prescriptive way (to determine safe
procedure calas, like in Mercury 1251) or in a descriptive way (e.g. to optimize
compilers and parallel code). Naish argues that modem may Lave a declarative
nature [221 and we adopt this view in our work.

Let /W(P) be the set of termo with correct bode definition of a logic program
P. It is easy to see that SS(P) C .A4(P). À/(P) \ SS(P) is the set of correct
moded queries (ground termo in input positions) .

As seen Section 2, modes can help to give suHcient conditions to define
well-terminating and successful programs.

3.2 Types

There are two kinds of type notions: an operacional atld a semantic one [151.
Operational types describe properties in terms of derivatiotls. In each step of

a derivation, a well-typed subgoal can only result in another well-typed subgoal.
A semantic type describes properties in termo of success/u/ derivations and

is an approximation to the meaning of a program.
If qve add type checking clauses to a logic prograrn P, Àve obtain a new

program Pr, suco that its success set is a subset of SS(P).
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Fig. 1. Ciao Assertion language for specifying types and modem

We may cotlsidei modem as a particular kind of types. Let us consider the
primitive types ground and uar. We can require predicate input positions to be
of ground type and output positions of uar type.

Since we are interested in defining a suitable set of terminating and suc
cessful2 queries, we aie looking for a subset of M(PV) \ SS(.f)T). If ,r% is well-
terminating and successful then we are looking for precisely .ü/(PT) \SS(.f'r). We
may consider either a well-terminating and successful fragment of the program
or the set iv(.f)p) \ SS(.f)r) as a good rapper approximation of the capabilities
set of P. We choose the second approach.

Since we will define the capabilities in termo of the fragment P' of the logic
program P, we musa determine the set JV(P}) \ SS(PI).

3.3 Speciíying Types and Mlodes

]n this section we present two ways to specif3' types and modos, one automatic
and other manual. To do se, we use the Ciao Prolog3 assertion language [17j.

Assertions are linguistic constructs which allow the expression of properties
of programs l23j. \Ve are interested in two properties: types and modes.

The type system that is used in tais work is ca]]ed regu]ar types 1201. ]n this
system, type checking is decidable.

In Figure 1 we find the syntax to define what predicates are regular types
and how modes are designated.

A predicate to define a regular type musa be a regra/ar narg/ /ogíc (RUL)
program. A RUL program P is a logic program satisfying the following syntactic
tules

l
2

3

4

Every predicate in P is unary.
No two head arguments of classes of the some predicate are top-levei unia
able.

Every body goal of every clause in P is of the form p(X), where p is a
predicate name and X is variable.
Every variable in a clause occurs exactly once in its head and once in its
body.

In Figure 3 there is a specification of a program, showed in Figure 2, by hand
using the Ciao assertiol] language.

2 We use the word "successful" to designate both successful and non-failing notioris
ó http://www. clip.dia .fi . upm. es/Software/Ciao/index. html
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module(exemplospec
avai[ab[e.:f].ights/2]

[available.f]ight/2
[assertions]).

available.flight(Proa, To) :- flight(Proa, To)

flightoRio de Janeiro', 'Sao Paulo')
flight(JRecife', 'Salvador').
flight( )Curitiba' , 'Brasilia').

avai[ab[e.f]ights([], []).
aval.]ab]e.f]ights([FromjFs] ,[(Flor, To) ITs]):

flight(From, To) , available.flights(Fs, Ts)

Fig. 2. Working example

modedef +Â : ground(A)
modedef --A : var(A).
regtype cityl/l.
regtype city2/1.
regtype citylist/l

city2('Brasilia'). city2('Sao Paulo')
city2('Salvador')
citylist ([] )
citylist ( [X [ Xs] ) :

cityl(X), citylist(Xs).

cityloRio de Janeiro')
cítyloCuritiba').

cityl('Recite') .calas available.flight(+A. -B) : cityl(A)
.calls available.flights(+A, -B) : citylist(A)

Fíg. 3. Example specified by band

We may use CiaoPP j161, the Ciao system preprocessor to infer regular types
and modem and do non-failure and rapper cose (that implies in termination)
analysis.

In Figure 4 we see the output of CiaoPP to our example. The types are the
game we had chosen, but the modem are ílot.

4 Representing and Mlatching Agent Capabilities

Now it is easy to derive a capability representation. According to the previ
ous sections, we can conclude that capability representations should allow the
representation and checking of modes and types.

Our capability base is formed by two kinds of predicates: the cap/2 predicates
and the type checking píedicates.

The predicate cap/2 is the combination of syntactic verification and type
checking. The predicate cap/2 is of the form:

cap(agentX, pred(AI, ..., An)):-
typel(agentX, AI) , type2(agente, A2) typen(agentX, An)

Where agente is the agent's name, pred is the predicate's nome and typel ,
typen are the types of the arguments AI , . . . , An respectively. Tais pied-

icate means:

TAe agertt crz//ed agentX can rznswer the quere pred(AI,
ízrpumerzt topes are salis#ed.

,hn) i$ the
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regtype t28/1.
t28oReci.fe'). t28('Curitiba)) . t28(brio de Janeiro))

regtype t29/1.
t29('Salvador)) . t29oBrasi].ia') . t29oSao Paulo')

true pred available.:flight(A, B)
(terra(A) , term(B))=>(t28(A), t29(B))

true pred flight(A,B)
(terra(A) , terra(B))=>(t28(A), t29(B))

Fíg. 4. Example specified by CiaoPP

We can define condicional capabilities as capabilities that aie available de
pending on the availability of other capabilities. They cãn be representei as
follows :

cap(agentX,p(AI, ..., An)):-
typel(agentX, AI) , type2(agente, A2)
cap(agente, q(XI, ..., Ai, ..., Aj,

typen(agentX, An)
Xm)) .

In order to represent correctly the capabilities, some tules must be respected

Agents necessaiily must have different names, and
Each argument of a query has a type. The fundamental types are grourzd for
input positions and uar for output positions. So the modes are embedded in
the type definitions.

The first role is obvious since the matchmaker's goal is to answer without
ambiguity what agent cãn solve a query. The second one aims at constraining
the set of accepted query to an rapper approximation of h/ (.f)}) \ SS(P;.).

A capability base is a capability theory whose the semantics can be obtained
by the usual fixpoint operator 7b. To convert this set indo a Herbrand modem,
we can map the type uízl' to an atom. This little trick to accommodate the logic
theory does not change the actual meaning of a capability base: to represent the
set of queries that can be suitably atlswered by an agent.

Notice that the system "matcAmaker -f capaóílity base" is dynamic lince the
matchmaker can permanently update the base, adding oi removing capabilities.

The matchmaker is a meta interpretei for a capability theory. Besides its ba-
sic furlction looking for the agent capable to solve a given query the matchmaker
ca.n

Bleak querias: each capability is represented by an atomic query, se the
search is made one by one. To avoid wrong bindings and mistaken interac-
tions, the queries cannot share variables.
Receive capability advertisements: the agente send their capabílities to
the matchmaker and it updates the capability base by adding the received
capabilities.
Receive requests for capability unregistering: when agents are "turned
ofT", they request to the matchmaker to remove their capabilities from the
baser
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For each atoinic query Q received in the matchmaker, the evaluation process
is very simple:

l
2

3

The query is converted inca cap(..4, (2) , u,here .4 is a variable;
A possible matching is searched for the goal cap(,4 , Q) in the capability
base;
When a matching is found, the types in the classe body are verified. If se,
the matchmaker returns ..4.

5 Conclusions and l;'urther Research

In this paper we presented a method to choose a set of capabilities for Prolog
agents based on its semantic characteristics. This set of capabilities is designated
for matchmaking. We algo proposed a straightforward capability representation
language that allows type and mode checking.

The language can be extended for other Prolog-like lailguages that have other
underlying logic. For example, we can have an agent using a programming lan-
guage based on hizzy logic using resolution [14, 19, 211 registered in the match
maker. The queries could be translated in the latlguage presented in this paper
by adding new artificial arguments and types to adapt the syntactic and seman-
tic difTerences. lvVc are working on those extetlsions atld they will be presented
in a further work.
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