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RESUMO 

Uma pane impo tante, da proposta dos agentes de software, é o princípio que esses agentes 
podem funcionar de foJma mais eficiente quando trabalham em grupos. Para que a cooperação 
entre agentes tenha suc so, é requerida comunicação entre eles. Para que essa comunicação seja 
possível precisa-se de uma Linguagem de Comunicação entre Agentes (em inglês Agent 
Communication Langu e, ou ACL). Dentro de uma ACL, toma-se importante a forma como são 
comunicadas as mensagins, isto é, se as mensagens expressam adequadamente seu propósito sob 
um ponto de vista sesr4tico. 

O objetivo dest trabalho é a especificação de urna nova ACL, chamada UCL — Universal 
Communication Language, que se preocupa com a descrição da estrutura das mensagens, com o 
modelo semântico e ct,m suporte a protocolos para interação enfie agentes (de software ou 
humanos). Além disso, importante explorar, no contexto deste trabalho, a utilização do padrão 
XML (Extensible Markup Language), para atribuir à linguagem UCL meios para uma fácil integração à 
Internet. Por isso a linguÀigem  UCL foi implementada no padrão XML. 

Foi desenvolvid também um protótipo de enconverter-deconverter, que serviu como 
ferramenta para experi4entação e teste da proposta de linguagem apresentada. Esse protótipo 
permite a conversão de nglês para UCL e de UCL para inglês, ele usou ferramentas e programas 
abertos, estando disponífel para uso de todos sob a GPL (ONU Public License). 



ABSTRACT 

An important p t of the software agents' theory is the idea that the agents should work 

more effidently in gro ps. For the cooperatbn among software agents to be successful, it is 

required communication between them. To enable this communication an Agent Communication 

Language (ACL) is requlred. Messages coded in an ACL should adequately express their meaning 

from a semantic point o view. 

The goal of this work is to spedfy a new ACL language, cafied Universal Communication 

Language (UCL). UCL iesign is concemed with the description of the messages' structures, the 

underlining semantic cornext and the support for protocols for agents interacfion (software agents 

or humans agents). Als , it is importam to explore the use of the Extended Markup Language 

(XML) to make UCL esier to integrate imo the Internet. For this reason UCL was implemented 

using XML. 

Also, an enconverter-deconverter software prototype was written to serve as a tool for 

tesang and experimen g with the language specifications. This prototype allows the conversion 

from English to UCL ar4d from UCL to English. h was written in Java using open programs and it 

is available free under ±4 GPL (GNU Public License). 



1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações iniciais. 

À medida que cresc o interesse pela tecnologia de agentes de software, as ferramentas de 

software para proje o e construção de sistemas baseados nessa tecnologia começam a 

aparecer (Sierra et. al. 2000). 

Em anos recentes, o interesse em sistemas multi-agentes (MAS) cresceu de forma tal que a 

abrangência das apli çOes baseadas em MAS vai desde bibliotecas digitais até comércio 

eletrônico. Nessas aplicações, considera-se a existência de cooperação entre seus 

componentes para p der realizar suas tarefas, em conseqüência todas estas aplicações têm 

uma coisa em comu : os agentes que operam dentro destes sistemas têm que comunicar 

(Dignum, 2000). 

Neste capítulo, sãd apresentados as motivações, um breve resumo dos trabalhos 

relacionados, os obj tivos que levaram ao desenvolvimento deste trabalho e a forma como 

esta monografia está $rganizada. 

1.2 Motivação 

A tecnologia de ag tes desperta o interesse para criar uma nova forma de sistemas de 

software complexos. No projeto de agentes, misturam-se muitas das técnicas tradicionais de 

inteligência artifid ("raciocínio" no nível de conhecimento, flexibilidade) com as 

experiências obtidas as áreas de sistemas distribuídos, teorias sobre negociação e temias de 

equipe de trabalho, c mo também das ciências sociais (Dignum, 2000). 



Uma parte important da proposta dos agentes de software é que esses agentes (similarmente 
aos humanos) podeni  funcionar de forma mais eficiente quando trabalham em grupos, tendo 
como características 4portantes a cooperação e a divisão do trabalho. 

Para que a cooperaça entre agentes tenha sucesso, é requerida comunicação entre eles Uma 
coleção de agentes tabalhando juntos em cooperação pode ser vista como uma pequena 
sociedade, e o fund namento de qualquer sociedade coerente precisa de uma linguagem 
comum e um meio 4comunicação. Agentes que trabalham de forma isolada provavelmente 
serão menos eficazes Jo que aqueles que são capazes de interagir. (David, 1999). 

É tão vasto o camp da comunicação que se toma dificil enratrá-lo numa definição exata. 
Em geral, a comuni ção é o intercâmbio intencional de informação que se dá mediante a 
emissão e percepção ie sinais que pertencem a um sistema convencional. 

O que poderia moti4rar um agente a realizar atos de comunicação, enquanto ele poderia se 
concentrar apenas 	re9li7ar ações comuns? Em um caso hipotético, suponha que um 
grupo de agentes est ja pesquisando em um mundo de domínio específico de conhecimento, 
um labirinto, e os a ntes precisem encontrar um objeto que se encontra em algum lugar do 
labirinto. Em funçã da tarefa encarregada aos agentes, o grupo se beneficia (em nível 
coletivo e individual) quando é capaz de fazer as seguintes ações: 

• Trocar inforações entre si a respeito da parte do mundo que cada um deles está 
assim, poupar trabalho de pesquisa; 

os agentes sobre determinados aspectos do mundo; 

erguntas de outros agentes; 

es e propostas; 

experiência entre si. 

municação e a cooperação entre os agentes serem possíveis precisa-se de 
uma Linguagem de omunic ação entre Agentes (em inglês Agent Communication Language, ou 
ACL). Dentro de ima AGI, toma-se importante a forma como são comunicadas estas 
mensagens, isto é, s as mensagens expressam adequadamente seu propósito sob um ponto 
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pesquisando 

• consultar ou 

• responder a 

• aceitar petiç 

• compartilhai  

Para estes atos de c 



de vista semântico. Na continuação, será mostrado um breve resumo de trabalhos 

relacionados a este as unto. 

1.3 Trabalhos elacionados 

Uma primeira tenta a para padronizar uma linguagem de comunicação entre agentes veio 

do grupo Knowledge haring Effirt (KSE), que produziu a Knowledge .0/cor and Manipuktion 

Language (KQML). 	objetivo da KQML foi desenvolver fundamentos para interação e 

interoperabilidade de sistemas de software (ARPA, 1993). 

Recentemente, outro esforços estão sendo feitos para padronizar as ACLs. Estas iniciativas 

foram adotadas pela organização Foundation for Intelligent Plysical Agenlr (PIPA). Em particular, 

o padrão FlPA para ACL tenta identificar os componentes práticos 

cooperação inter-age4tes (1-4111A, 1999). 

da comunicação e 

Estes e outros tra 	os como programação orientada a agentes, comunicação entre agentes 

móveis, surgiram co propósitos similares aos já mencionados e serão revisados de forma 

mais clara no capítul • seguinte. 

O 

Embora estas iniciati 

forma geral, perce 

agentes. Não há um 

até mesmo os con 

(Dignum, 2000). 

as mostrem que alguns trabalhos foram feitos em relação às ACLs, de 

se a falta de consenso nos fundamentos para a comunicação entre 

entendimento semântico claro das mensagens a serem transmitidas ou 

eitos básicos que deveriam ser usados para definir uma semântica 

Além disso, apesar 

sistemas fazem uso 

Internet (Grosof iSz 

deveriam se integrar 

ferramentas e a in 

meta linguagem Ex 

codificação de mensa 

e a Internet ser um repositório enorme de informação e que muitos 

percebe-se urna falta de integração das ACLs com as tecnologias da 

Labrou, 1999). Em conseqüência, é razoável sugerir que as ACLs 

e uma forma mais fácil a Internet e serem capazes de trabalhar com as 

trutura que estão disponíveis nela. Isso motiva a se tentar utilizar a 

nrible Markap Language (XML), projetada para uso na Internet, para 

ens em uma ACL como primeiro passo para esta integração. 

3 



1.4 Objetivos 

O objetivo deste tra 	o concentra-se na especificação de uma nova ACL, chamada UCL — 
Universal Communka 'on Language, que se preocupa com a descrição da estrutura das 
mensagens, com o odeio semântico e com suporte a protocolos para interação entre 
agentes (de software u humanos) na Internet. 

Na comunicação en agentes, é imprescindível um entendimento adequado do que vai ser 
comunicado através da troca de mensagens. Uma boa representação do domínio de 
conhecimento pode olaborar para um melhor entendimento do contexto em que a troca de 
mensagens acontece. Como conseqüência, é importante explorar as tentativas de classificar e 
estruturar conceitos e suas relações dentro de um domínio, focalizando-se no 
compartilhamento e váso destes conceitos. 

Além disso, é impor ante explorar, no contexto deste trabalho, a utilização do padrão X/vIL 
(Extensible Markup nguage), para atribuir à linguagem UCL meios para uma fácil integração à 
Internet Por isso a• guagem UCL será implementada no padrão X/v11.. 

1.5 Estrutura dc dissertação 

Esta dissertação es organizada de forma a apresentar o contexto teórico no qual este 
trabalho está inserid bem como os resultados obtidos no desenvolvimento do trabalho e as 
suas contribuições pata a comunidade científica interessada. 

No Capítulo 2, é m 
definições encontra • • 

strado o conceito de agentes (de software), destacando-se algumas das 
s na literatura e algumas propriedades dos agentes. Além disto, é 

mostrada a contex alização deste projeto, relacionado-o a outros trabalhos sobre 
comunicação entre agentes de software, ressaltando-se os princípios básicos para a 
comunicação entre sentes. 

No Capítulo 3, é presentado um meio para representar o dominio de conhecimento, 
especificamente as o tologias e sua importância, como um meio de classificar e estruturar os 
conceitos e suas relaç es. Além disso, inclui-se uma metodologia para construir ontologias. 

4 



No Capítulo 4, é apresentada a descrição de várias tecnologias que auxiliaram na 

especificação da lin: gem UCL e a construção de um protótipo que utiliza a linguagem 

UCL. Entre estas t - cnologias, pode-se mencionar a meta-linguagem XML, a linguagem 

Universal Networkins 4 .' guage (UNL) (Uchida, 1999), e urna outra para representar sçntenças 

em linguagem na 	na forma de conceitos usando-se a ferramenta Tbought Treasure. 

No Capítulo 5, é a • resentada a especificação da linguagem proposta para a comunicação 

envolvendo agentes a Internet, que será designada UCL - Universal Communication Language. 

Incluem-se as cons derações sobre a linguagem e suas características. Além disso, a 

metodologia que ori • ntou o seu desenvolvimento e, finalmente, urna descrição completa da 

estrutura das mensag s especificadas nesta linguagem é mostrada. 

No Capítulo 6, é api(esentada uma descrição da implementação da linguagem UCL, tomando 

como base a especicação mostrada no capítulo 5. Apresentam-se também diagramas para 

explicar os vários prcessos usados para a criação das mensagens utilizando-se os recursos 

tecnológicos mostra$s no capítulo 3 e 4. 

Finalmente, o Capílo 7 apresenta as conclusões deste trabalho, considerando as decisões 

de projeto, contribuições do trabalho e sugestões para pesquisas futuras. 



2. CO UNICAÇÃO ENTRE AGENTES DE 
SOFTWARE 

2.1. Considera ôes Iniciais 

  

Assim como é necesária a cooperação entre pessoas na sociedade humana para executar 

alguma tarefa, ais e urna necessidade semelhante num sistema multi-agentes. Esta 

cooperação se dá p -  a comunicação (troca de mensagens) entre agentes com o objetivo de 

executar tarefas det - 	adas. Atualmente nesta área, várias pesquisas estão sendo realizadas 

e linguagens específi s para esse tipo de comunicação estão sendo desenvolvidas. 

Este capítulo conte a definição de agentes de software e suas características, os princípios 

para a comunicação 4 tre esses agentes e algumas linguagens de comunicação que constituem 

resultado de pesquisa envolvendo a comunicação entre agentes. Será incluída a apresentação 

de algumas caract- .ticas dessas linguagens, forali7ando suas vantagens e desvantagens. 

Além disso, será ap esentada uma comparação entre elas e analisadas as tendências de 

desenvolvimento. 

2.2. Agentes d - Software 

O termo "agente" e ste na linguagem dos computadores desde a década de 80, porém a 

definição do termo é rio complexa para a comunidade científica quanto a definição do termo 

"inteligência artifi... '. Dessa forma, o que tem ocorrido é que cada autor adopta urna 

definição do termo ".ente" que melhor se adapte ao seu contexto de trabalho. 

2.2.1. Definição d- Agente 

Iniciando pela defini To encontrada nos dicionários, agente é aquele que opera; é aquele que 

é encarregado dos egócios de terceiros. Tais definições consideram duas perspectivas 

diferentes: a primeira que associa um agente a uma entidade que é capaz de agir; e a segunda 
6 



considerado como um ajudante, ou alguém que atua por intermédio de 

No contexto da ciência da computação, um agente de software pode ser utilizado para 

facilitar a criação deoftware capaz de interoperar, ou seja, trocar informações e serviços com 

outros programas e, dessa forma resolver problemas complexos (Moreira & Walczowski, 

1997). Porém, pode— 1e observar algumas outras definições feitas por outros pesquisadores da 

área; 

• Agentes de 4oJhvan são componentes de software capazes de comunicar e cooperar 

com seus pres por meio da troca de mensagens, usando uma linguagem de 

comunicação (Ketchpel & Genesereth, 1994). 

• Agentes são sistemas computacionais que habitam algum ambiente complexo 

dinâmico, p cebem e agem de maneira autónoma nesse ambiente e, assim, atingem 

objetivos ou 	prem tarefas para as quais foram designados (Maes, 1994). 

• Agente é 	hardware ou (mais usualmente) um sistema computacional baseado em 

software que em características como autonomia, capacidade social, reatividade e 

proatividade' ennings & Wooldridge, 1995). 

O termo "agente" nao tem uma definição consensual, talvez por cobrir diversas áreas de 

investigação e dese 

atributos para eles, 

conter todos os a 

olvimento. As várias definições de agentes fornecem uma lista de 

que não significa que todos os agentes tenham que, necessariamente, 

.;butos, os quais dependem do tipo de aplicação que está sendo 

desenvolvida (Gouv- et ai., 1998). Segundo (Franklin & Graesser, 1996), as características 

encontradas na maio a dos agentes são: 

• Autonomia: agente será tão mais autônomo, quanto mais controle tiver sobre as 

  

suas ações. m agente pode ser considerado autônomo em relação ao ambiente ou 

em relação a çutros agentes. 

• Pró-atividade um agente pró-ativo toma a iniciativa para atingir os seus objetivos, 

não se limita4do a responder a estímulos do ambiente. 

em que um agente é 

outra pessoa. 
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• Reatividade: 4im agente tem capacidade de reagir às mudanças que sente no ambiente 

(estímulos). 

• Continuidad Temporal: um agente está continuamente ativo. Nota-se que grande 

parte do soJfvare existente não tem essa característica, já que esses programas 

executam un4a ou mais tarefas e terminam. 

• Capacidade ocial: se um agente tem capacidade social, então ele pode se comunicar 

com outros agentes, o que poderá incluir humanos. Dessa comunicação poderá 

resultar uma cooperação. Para o caso especifico da comunicação entre o agente de 

software e usuário humano deverá ocorrer uma cooperação na construção do 

"contrato" so re o que o agente deverá fazer e não uma simples ordem. 

• Capacidade 4e Adaptação: um agente com capacidade de adaptação é capaz de alterar 

seu compor ento com base na experiência. Esse tipo de agente é o chamado 

"agente inteliente", pois possui a capacidade de aprendizagem. A adaptação pode ser 

relativa ao biente ou no sentido de melhorara sua interação com outros agentes. 

• Mobilidade: orresponde à capacidade de o agente se mover dentro do ambiente. 

Quando se ta de agentes de software, um agente móvel é aquele capaz de se 

transportar d - uma máquina para outra durante a sua execução. 

• Flexibilidade: um agente com flexibilidade é aquele que não executa ações pré-

definidas - roteiros. Ou seja, possui a capacidade de escolher dinamicamente 

seqüências d • ações em resposta a um estado do ambiente. 

Para (Franklin & Craesser, 1996),  autonomia, pró-atividade, reatividade e continuidade 

temporal são caract- .sticas essenciais em um agente. 

2.3. Princípios para comunicação entre agentes 

Na busca por uma guagem de comunicação entre agentes (Agent Communication Lan<guage - 

ACL), houve várias 'dativas e trabalhos pioneiros dos grupos de pesquisa Knowkdgc Sharing 

Efon e da Fundalion for IntelIjgcnt P/ysiea1 Agents (?fl'A) que têm formulado fundamentos 
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O projeto das lingu, 

princípios, tais 

interoperabilidade, 

linguagem de com 

áreas de aplicação s 

uma ACL pode ser 

• O princípio 

independent 

mensagens 

perspectiva p 

• Os princípio 

seja efetiva e 

linguagem d 

inclui transp 

ambientes 

eles possam 

ens de comunicação para agentes (ACLs) evoluiu em tomo de vários 

mo heterogeneidade, cooperação e coordenação, separação, 

nsparência, escalabilidade, estensibilidade, e desempenho. Uma 

cação para agentes pode ser importante para um grande número de 

estes princípios são observados. A generalização de um framewor/c de 

terizada pelos seguintes princípios (Mamadou, 2000): 

e heterogeneidade: Afirma que o agente deve ser capaz de se comunicar 

ente de seu ambiente de implementação. Nessa comunicação as 

ocadas devem refletir uma perspectiva global em lugar de uma 

'vada do agente emissor ou receptor. 

de cooperação e coordenação: Afirmam que, para que uma cooperação 

tenha o propósito de resolver uma tarefa complexa, é necessária uma 

comunicação significativa. Geralmente, a comunicação entre agentes 

rtar e trocar informação sobre o conhecimento dos agentes ou de seus 

te sentido, uma ACL deve dar aos agentes os meios através dos quais 

coordenar para alcançar seus objetivos. 

teóricos para que 

implementação (M 

agentes possam interagir independentemente do ambiente de 

dou et ai., 2000). 

• O princípio 

transporte d 

separadamen 

e separação: Afirma que o conteúdo, a estrutura, e o mecanismo de 

uma mensagem constituem entidades distintas que devem ser tratadas 

e. 

• O princípio 

meios para 

para permitir 

possam inter 

e interoperabilidade: Afirma que uma ACL deve fornecer aos agentes 

teroperar. A integração de software baseada em agentes foi concebida 

que componentes de software heterogêneos, modelados como agentes, 

perar usando uma linguagem apropriada. 

• O princípio 

das complexi 

(A)plicafion 

específicos e 

e transparência: Afirma que um sistema multi-agente deve ser protegido 

des existentes na especificação de uma ACL. Neste sentido, urna API 

gramming Interface) adequada a uma ACL libera os agentes dos detalhes 

etermina as interações num nível mais alto. 
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• Os pHncípio 

podem adici 

Estes novos 

projeto de ti 

número de a 

de escalabilidade e estensibilidade: Afirmam que os projetistas de ACLs 

)flSX novos atos comunicativos compatíveis com aqueles existentes. 

itos podem implementar novos protocolos de interação. Além disso, o 

na ACL deve considerar escalabilidade em relação ao crescimento do 

entes em um sistema multi-agente. 

• O princípio 

eficientemen 

primitivos di 

tecnologia d 

de desempenho: Afirma que uma implementação de ACL deve usar 

e os recursos do sistema (CPU, memória e largura de banda). Os atos 

comunicação fornecidos pela linguagem devem ser compatíveis com a 

rede usada e exibir capacidades de conexão unkczr4 mtillicast, síncrona e 

assíncrona. A41ém disso, uma ACL deve suportar uma troca de mensagens conflável e 

segura entre gentes. 

2.4. Especifica 

agentes 

A especificação de 

seu modelo semântic 

• O formato 

e os parâmet 

descreve fato 

Outros pai4i 

entrega. 

ões de uma linguagem de comunicação para 

ta linguagem preocupa-se com a descrição da estrutura da mensagem, 

e os protocolos de interação em que se apóia amadou, 2000): 

mensagem define os atos de comunicação (communicalive acA) primitivos 

os da mensagem (como sendeç nceiwr, etc). O conteúdo da mensagem 

;, ações, ou objetos em uma linguagem de conteúdo (KIF, Prolog, etc). 

ietros podem cuidar do significado da mensagem (ontologia) e sua 

• O modeloemântico de uma ACL estabelece os fundamentos para obter um 

significado cnciso e não ambíguo &s mensagens do agente e dos protocolos de 

interação. 

• Os protocoli 

facilitar a cc 

usados, a coi 

Os seguintes 

s de intenção são conjuntos de padrões bem definidos projetados para 

nunicação entre agentes. Protocolos são opcionais, mas, caso sejam 

iunicação entre agentes deve ser consistente com o protocolo escolhido. 

protocolos de comunicação podem ser usados no projeto de ACLs: 
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o Proujcolo de comunicação direta: Este tipo de protocolo é aplicado quando 

um 4ente emissor conhece o agente receptor e suas capacidades. 

o Protocolo Contract Net Projetado originalmente por Dates e Smith em 

(Da s & Smith, 1983), este protocolo define, em sua forma genérica, padrões 

de in eração entre um agente (Me managei) com outros agentes (confractors) para 

exe tar alguma tarefa complexa. Os agentes Contractar: submetem propostas 

de 	efas ao agente manager, que as avalia e atribui seguindo algumas 

con. ções. Os contractors, que tiveram suas propostas aceitas, são responsáveis 

por - ecutar a tarefa atribuída e enviar de volta o resultado ao manager. 

o Protocolo de comunicação mediado: Este protocolo utiliza os serviços de 

agen - especiais (denominados fací/itators) que atuam como b,vke,x entre 

agen s necessitando de algum serviço e agentes que forneçam esse serviço. 

A n - diação envolve agentes fazendo pedidos de serviço e facilitadores 

neg4iando, recrutado e recomendando agentes, que registraram suas 

identdades e capacidades, para executar esses serviços. 

2.5. A Iinguag m de Comunicação KQML 

Kizov1edge ,Queg and 

geral que suporta a 

reservadas chamada 

designar as primitiva 

se refere a urna d 

simplesmente por qu 

anipu/ation Languagc (KQML) é uma linguagem versátil de propósito 

comunicação entre vários agentes com um conjunto de primitivas 

pefomiaSs. A linguagem KQML adotou o termo pe?formatiues  pata 

das mensagens. A definição deste termo segundo (Labrou et. ai, 1999) 

ção feita pelo usuário emissor e que é executada pelo agente receptor, 

o emissor a declara ou afirma. 

A KQML, descrita • or Tini Finja em (Finin et al., 1993), é o resultado de pesquisas feitas 

pelo grupo Know/edg Sbaring Efori KSE) (ARPA, 1993), cuja iniciativa teve por objetivo 

desenvolver fundam,  ntos para interação e interoperabilidade em sistemas de software. Três 

subgrupos de trabalho com objetivos complementares compõem o KSE: 

• O grupo de nterlíngua, que projetou o Knowkdge Interchange Fortnat (KIF) como uma 

linguagem cc-jmum para descrever o conteúdo de mensagens. 
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• O grupo Shtd  and Reusable Know/edge Base (SRKB), que se interessa pelo conteúdo de 

bases de coi4ecimento compartilhadas. 

• O grupo Ejcterna/ Interface, que produziu a linguagem KQIVIL e considerou as 

interações do componentes do sistema em tempo de execução. 

Em KQMLL, as men 

que um agente pode 

várias linguagens, 

pefotwaws de man 

significados estão ilu 

mensagem de pedid 

(receptor). 

agens são expressas por meio dep4 wativer e elas definem as operações 

conduzir. O conteúdo de uma mensagem KQML pode ser descrito em 

clusive ICE, desde que a linguagem escolhida possa expressar os 

adequada. A lista completa dos pelonnalives  reservados e seus 

trados na Tabela 2.1. Nesta tabela S representa o agente que envia uma 

(emissor) e R é o agente que recebe os pedidos de outros agentes 

Tabela 2.1 Pecformaliver reservadas de KQML 

S: agente emissor, R: agente receptor. 

Categoria Nome Significado 

Discurso Ask-4 5 quer saber se um conteúdo está na base de conhecimento de R. 
Ask-4ne, ask-all 5 quer perguntar a um ou a todos o conteúdo de algo. 
strea4a-all Versão múltipla de ask-all. 
Bos End-of-stream, marcador de fim de múltipla resposta (stream-a11). 
Teil, i nteli a informar a R sobre uma sentença que está ou não na base de 

conhecimento. 
Deny] 5 quer informar a R 	uma sentença não está na base de que 

conhecimento. 
Inse4, uninsert S solicita que R adicione um conteúdo na base de conhecimento. 

Dele t-afl, 
De14-one, 

undelete 
5 quer que R apague um ou mais sentenças da sua base de 
conhecimento. 

Achirve, unachieve 5 quer de R alguma coisa. 
Adve.iive, 
Unad$rertive 

8 informa a 	de sua capacidade e disposição para processar 
conteúdo. 

Categoria Nome Significado 

Intervenção e 
Mecanismos 

Subs4ribe 5 quer atualizações regulares sobre pnfonnatives do facilitadot 
Err04 5 considera as mensagens prévias de R como mal formadas. 
Sony] 8 entende as mensagens de R, mas não fornece ajuda. 
Stancby 8 quer anunciar a R que está pronto para fornecer respostas a suas 

mensagens 
Readjr 8 está pronto para responder as mensagens prévias de R 
Next E S quer a resposta seguinte de 	à mensagem previamente enviada. 
Rest 1 S quer o que falta dek 
Disc4rd 5 ignora qualquer resposta restante de uma mensagem multi-

resposta 
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Categoria Nome Significado 

Facilitação 
e Rede 

Registe; unregister S anuncia ao facilitador que quer fazer ou desfazer uma inscrição. 
Ponnrd S quer do facilitador uma transferência da mensagem a outro 

agente 
Bro4lcast S quer do facilitador o envio de urna mensagem a todos os agentes 

conhecidos. 
Tranport-address 8 associa seu nome a um novo endereço de transporte. 

broklr-aU 

Brokfr-one, 8 solicita ao facilitador para encontrar um agente disponível que 
forneça uma ou mais respostas a uma penwa&. 

Rec$nended-one, 
Recoiiended-aU 

S quer do facilitador recomendações sobre os agentes que estão 
disponíveis para executar uma peo'otmtt?. 

recn$t-all 
Recrit-one, S quer que facilitador encontre um agente adequado disponível 

para responder a uma )nforrnativ.. 

Para mostrar como 

seguir um exemplo 

for pqper/' para uma 

receptor e A é um 

para os agentes int 

mensagem para qu- 

• ão utilizadas as pcy%'triaárs apresentadas na Tabela 2. 1, é mostrado a 

e um simples cenário de conversação em IÇQML a respeito de um "cciii 

onferência, no qual C é o agente que preside a conferência, R é o agente 

- nte relacionado com E. Ao presidir a conferência, C faz um broadeasi 

asados no "cdfor papers", tais como E, que eventualmente transfere a 

está relacionado com ele, como A: 

(broadcast 
sen 
rec 
rep 
lan 

ex C 
iver E. 
y-with idO 
uage KQML 

ont • logy kqml-ontology 
:conlent (teli 

:sender C 

:receiver A 
:reply-with idO 
:language Prolog 
ontology conference 
content "cail (papers, conf)" 

Após o "cailfor papei 

preside a conferência 

para a conferência, o agente A sugere seu paper para o agente C, que 

13 



(teu 
ser der A 
rec eiver C 
in- reply-to ido 
lan guage Prolog 
rep ly-with idi 
ont ology conference 
con tent "submit(paper, conf)" 

Finalmente, depois da revisão de todos os paper: sugeridos, o agente C informa ao agente A o 

resultado. 

(teli 
:sendar C 
:receiver A 
:langaage Prolog 
:in-rply-to idi 
ontology conference 

:content "accepted(paper, conf)" 

Como pode ser observado na Figura 2.1, a linguagem KQML é composta por três camadas: 

Figura 2.1. Estrutura das três camadas IÇQML 

Camada de contendo: Esta camada abriga uma linguagem de conteúdo, tal como KIF ou 

Prolog. Para que dos ou mais agentes se comuniquem precisam concordar na utilização da 

mesma linguagem d conteúdo. 

Camada de mensgem: esta camada é utili7ada para codificar uma mensagem de uma 

aplicação para outra Esta mensagem pode ser de dois tipos: conteni messcge ou declaralion 

message. O primeiro tipo faz uma descrição do conhecimento que está representado na 
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camada de conteúd 

sistema, ou fornecer 

O segundo tipo serve para anunciar a presença de um agente no 

a descrição geral da informação que o agente enviará ou receberá. 

Camada de corem 

pacotes são como 

comunicação tais co 

icação: é através desta camada que os agentes trocam pacotes. Estes 

um invólucro da mensagem, e especificam alguns atributos da 

o a especificação do emissor e do receptor. 

Em KQML há prin 

e mediada. No prim 

pedido. Assim, ele e 

faz pedidos para 

coordenar as interaç$ 

resolvido através de: 

'palmente dois tipos de comunicação entre agentes: comunicação direta 

o tipo, um agente conhece exatamente qual agente pode processar seu 

via seu pedido diretamente a este agente. No segundo tipo, um agente 

agente especial chamado facilitador (fizdütalor). A função deste é 

es dos agentes envolvidos em um problema particular, que pode ser 

• Trans ferênci 

• Bwketing, con 

• Iniciar a resol 

Presume-se que tod 

capacidades ao facili 

chegada das mensag 

(KRIL) do KQML. 

de pedidos aos agentes apropriados. 

ocação e recomendação de um agente adequado para outro agente. 

ção distribuída de um problema envolvendo agentes. 

s os agentes interessados informaram suas identidades, interesses e 

dor. Num ambiente de comunicação KQML, um K-nuter cuida da 

s que serão futuramente processadas pela API Rouler Interface Librag 

O número de aplica 

software a sistemas 

aplicações promisso 

Inlegralion - ABSE) 

interoperação entre c 

ôes da linguagem KQML varia da engenharia de bardwan e sistemas de 

e banco de dados e experimentos na integração tecnológica. Uma das 

é a integração de software baseado em agentes (Agcnt-Based sojfrar 

estrado em (Ketchpel & Genesereth, 1994), em que a integração e 

imponentes de software são alcançadas com agentes facilitadores. 

limitações da linguagem KQML. 

da linguagem KQML é a sua capacidade para suportar várias 

de agentes com seu conjunto estensível de peg9avafives. Como 

mou-se uma linguagem padrão para comunicação entre agentes em 

licação. No entanto, a sua primeira versão teve algumas críticas como 
15 

2.5.1. Vantagens 

A principal vantag-

arquiteturas diferent 

resultado, KQML t 

diferentes áreas de a 



interoperar. Felizm

melhorando a semân 

te, uma nova especificação não oficial (Labrou & Finin, 1997a) está 

íca e os conjuntos depeqmzakws. 

ê 1 

pode ser observado 	(Cohen & Levesque, 1995), que apontam para uma confusão no uso 

destas pegtotmaSs. D - certa forma, devido a esta fraqueza, vários dialetos de KQML surgiram 

na indústria e foram usados em diferentes projetos de agentes de software que não podem 

2.6. A Iinguagm AGENT-O 

A linguagem AGE T-O foi projetada por Torrance (Torrance, 1998), com o propósito de 

especificar agentes d- software. Esta linguagem é baseada nos princípios definidos por Yoav 

Shoham (Shoham, 	que os introduziu como um novo paradigma de programação, 

chamada programaÇ orientada a agente (4gcn: Oriented Pmgramming - AOP). Este paradigma, 

descrito em (Shoh. 

inteligência artificial 

orientada a objeto. 1 

estado é formado p 

compromissos (Sho 

formal e concisa, p 

1993), é umframework computacional cujos conceitos são baseados em 

(AI), .speecb ad Iheoy (Cohen & Levesque, 1990b), e programação 

e acordo com Shoham, nesteframework um agente é uma entidade cujo 

r componentes "mentais" tais como crenças, capacidades, escolhas e 

am, 1993). A definição de uma linguagem baseada em AOP deve ser 

que ela possa expressar satisfatoriamente os atos comunicativos e 

"estados mentais" do agente. 

Nesta linguagem há omente três primitivas baseadas nos atos de comunicação: inform, nqziesl, 

  

e unreqsiest, que podem ser combinados para expressar urna variedade de ações. 

2.6.1. Vantagens 

A idéia de atribuir 

realmente único e a 

atos de comunicaçã 

maioria das aplicaçô 

teórica da AOP ain. 

importantes como: 

• limitações da linguagem AGENT-O 

titudes mentais aos agentes de software na linguagem AGENT-O é 

ativo. No entanto, o número pequeno (somente três) de primitivas de 

disponíveis, faz com que esta linguagem se tome imprópria para a 

s do mundo real. Conforme David Parks em (Parks, 1997), a base 

é uma área pouco desenvolvida porque não está direcionada a assuntos 

• Descrição fo 

• Segurança - 

aI dos fundamentos da teoria dos estados mentais. 

redes heterogêneas. 
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Além disso, AG 

transformar-se em 

-O precisa de uma linguagem de implementação mais expressiva para 

paradigma de programação completo (Parks, 1997). 

2.7. Linguagen» de comunicação para Agentes Móveis 

Um agente móvel é im programa que pode migrar de forma autônoma através de uma rede 

de computadores he erogênea. Em qualquer momento ele pode parar, mover-se juntamente 

com seu estado e d dos para uma nova máquina, e reiniciar a execução no ponto em que 

parou. Agentes móv s são um novo tipo de abstração na comunicação cliente/servidor. O 

mecanismo de com nicação mais comum usado por agentes móveis é passar mensagens 

(pedidos ou consultas) Essa passagem de mensagens pode ser feita por vários métodos, 

como Retnote Procedur' Calir (BPC), RemotedMelbod Invocation (RMÍ) ou através de Object Request 

Bnket (OPLBS). A tecnologia de agentes móveis tem encontrado muitas aplicações 

interessantes em sis emas multimídia distribuídos, sistemas de tempo real, computação 

móvel, automatização de fábricas e sistemas de missão crítica (Mamadou, 2000). 

Ao contrário da proposta sobre os estados mentais, a tecnologia de agentes móveis não faz 

necessariamente um suposição a respeito de estados mentais e nem da estrutura social dos 

agentes. Aqui, ageni- s são somente processos que são capazes de se mover de forma 

autônoma e execut. tarefas em lugares remotos. Esta propriedade leva a uma diferença na 

forma como a com 'cação entre agentes é definida, como mostrado nos dois exemplos 

seQjintes. 

2.7.1.0 tipo de c 'municação no sistema Telescript 

Telescript é um sist - i a de agentes móveis concebido pela General Magic (Mire, 1994) para 

introduzir o para.: 	de P1gmote Programming (R13). A arquitetura do sistema Telescript, 

ilustrado na Figura .2, possibilita que os usuários deleguem tarefas a um agente e que este 

as executem em lo .;s onde os serviços estão disponíveis. A tecnologia Telescript se apóia 

nos conceitos de lia: , agente, viagem e reunião. 

Os agentes se reún - em servidores ou clientes(lugares) que oferece serviços para os agentes 

móveis que estão ch - gando através da rede. A comunicação entre agentes acontece quando 

eles se reúnem num lugar ou por meio de instruções de conexão, quando estão em lugares 

diferentes. Esta comunicação pode ser implementada por meio de agentes que chamam 
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um interpretador quer fornece um ambiente para execução para os agentes. 

TeIsript P4'I TeTcript API 

Sistmia 
Op&aclonS 

SI&tnm 
Opncional 

procedimentos um s outros. Na parte central do sistema Telesctipt, está o Tekscrrj»t engine, 

Figura 2.2. Arquitetura do sistema Telescript. 

2.7.2. O tipo de c 

Os Aglets (Agi/e appl 

(Mamadou et ai., 2 

autônoma dentro de 

do seu proprietário. 

messagepassing (nmok 

municação do sistema Aglets 

) são objetos Java projetados no centro de pesquisa da IBM em Tokyo 

00), que podem migrar, junto com seu código e estado, de forma 

rede de computadores e que executar algum trabalho em beneficio 

s agentes se comunicam por meio de message passing (local hosi) ou remote 

osi) como mostra a Figura 2.3. 

Essas mensagens sã 

para depois serem 

pertencer a um dos s 

objetos (message o/&iecA)  que são serializados, organizados e enviados, 

azenados em uma fila de mensagens. Estas mensagens podem 

•es tipos: 

• Mensageip Now-jpe, que é síncrona e requer processamento completo pelo 

receptor, 

. 	Mensag Futurv-Tjpe, que é assíncrona; 

• Mensag Onewqy-Tffie, que é também assíncrona, e tratada sempre como última 

na fila. 
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Rede baseada em TRP 

Serialzedrncssageobject 

Uma mensagem rec 

antes do seu proces 

princípios da pro 

tecnologia em (Lang 

ida por um agente é tratada por um método Agiet (Agia handkMessage) 

ento. Além disso, mensagens suportam respostas de confirmação. Os 

ação de agentes móveis Java são explicados pelos projetistas desta 

& Mitsuru, 1998). 

Fi 	ra 2.3. A Arquitetura Aglet e modelo de comunicação. 

2.7.3. Vantagens 

Agentes que são cap 

comunicação tipo 

limitada a pedidos 

intercâmbio de info 

aqui não é buscar 

preferência, fazer us 

comunidade de agen 

limitações da comunicação entre Agentes Móveis 

es de migrar certamente oferecem uma alternativa atrativa ao estilo de 

C entre bosts. No entanto, a comunicação interagente apresentada é 

les. Devido às características dos agentes móveis, não há muito 

ação nem conhecimento de domínio. O propósito da comunicação 

cooperação de outros agentes para resolver uma tarefa, mas, de 

dos serviços fornecidos no hoi destino. Como não existe o conceito de 

pode-se questionar se os agentes móveis realmente se comunicam. 

2.8. A Iinguag m FIPA-ACL 

A Foundation for Infri 

objetivo desenvolver 

de todos os particiç 

particular, o padrãc 

cooperação interager 

com suporte a protc 

(FIPA, 1999) é comi 

ciii PbysiealAgents (PIPA) é uma organização internacional que tem por 

um conjunto de agentes padronizados e genéricos com a contribuição 

antes envolvidos no desenvolvimento da tecnologia de agentes. Em 

F[PA-ACL tenta identificar os componentes da comunicação e 

.t; pela definição de uma linguagem com semântica concisa, formal e 

colos de comunicação. De fato, a principal especificação padrão FIIA 

osta por seis sub-especificações: administração de agentes; comunicação 
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entre agentes; int - ção entre agentes; assistência pessoal para viagem, entretenimento e 

broadcasling audiovisu. ;e administração. 

O centro da especifi ação RIPA para comunicação entre agentes - que inclui primitivas de 

comunicação (/'efo atives), um modelo formal, e uma linguagem de conteúdo (Seman& 

Language SL) - foi - traído da linguagem ARCOL (Sadek et al., 1997) que foi projetada pela 

France Télecom, enq anto que a I<QML inspirou a estrutura de suas mensagens. 

O cenário simples - atado na seção 2.4, cal! for papers, para chamada de papen para uma 

conferência é expres • da seguinte forma na linguagem F1PA-ACL 

Pn'meiro, o agen e C - que preside a confirincia - envia (cfp) uma chamada de papers a um «gente 

R interessado. 

(cfp 
er C 
iver R 
y-with call-proposal 
uage si 
logy conference 
ocol FI PA-Contract-Net 
ent ((action R (subinit (paper, conf)) ) true) 

O agente R sub ele seu paperpam revisão com o agente C. 

sen 
rec 
rep 
lan 
ont 
pro 
con 

(propose 
se 
rec 
in-
rep 
lan 
ont 
Con 

der R 
iver C 
eply-to cail-proposal 
y-with proposal-R 
uage al 
logy conference 
ent ( action ( submit(paper, conf))) 

Fina/nienle, o 

co nfert'nciei  

nte C informa  (accept-proposal) ao agente R que seu paper foi aceito para a 

20 



(accept-proposal 
:sender C 
:rece:ver R 
in-reply--to proposaJ.-R 

:language Prolog 
ontology conference 

:contnt "(accepted(R, paper, conf))" 

2.8.1. Vantagens limitações da linguagem FIPA-ACL 
A FIPA-ACL é 	a linguagem de comunicação para agentes que envolve muitas das 

particularidades da dústria e da academia. FIIT'A-ACL se baseia em componentes práticos 

de comunicação e co .peração interagente com uma semântica formal definida. 

Estas características - tornam um ponto de referência. No entanto, ao contrário de outros 

modelos ACL, a -ACL sofre da falta de aplicações práticas que poderiam apontar suas 

  

desvantagens ou limiações. 

2.9. Uma prop.sta para uma ACL com ênfase no ambiente 

social. 

A comunicação em s temas convencionais multi-agentes baseados em atitudes mentais, sofre 

da falta de uma s 	ntica formal concisa e universalmente aceita. Como resultado, a 

comunicação entre entes está limitada a um domínio de ambiente restrito e os agentes 

heterogêneos não co seguem interagir adequadamente. 

Como agentes de software são geralmente definidos em termos de autonomia, 

interoperabilidade, c operação e capacidade para coordenar ações em direção a um objetivo 

comum, as atitudes entais podem não ajudar a definir uma semântica formal e concisa. 

Várias soluções atra.vas para estas desvantagens foram propostas por Singh (1998), que 

defende um modelo emântico formal que enfatiza a social ageng. 

Singh propõe uma - oria que fornece um fundamento conciso para o projeto de sistemas 

multi-agentes. Nesta eoria, ele mostra que o sucesso de um sistema multi-agente depende de 

quão bem a ACL s .ort.a a interação entre agentes em um ambiente social. Na Figura 2.4 

apresenta-se o espa o de projeto das ACLs segundo (Singh, 1998). A região à esquerda 
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Contexto Flexível 
Cobertura Cometa 

ice Base SaTlântica 
Tipo Corrvenc oral 

Perspectiva Pública 

representa as ACLs Ixistentes  que seguem um modelo de agência mental (mental ageny model). 

A região superior d!reita  representa os objetivos a serem alcançados, os quais seguem o 

modelo de agencia social (social aeng mode4 onde se preferem as seguintes características: uma 

alta cobertura (incluir todas as categorias significativas de atos de comunicação), contexto 

flexível, base semântica para o significado, tipo de significado convencional e uma 

perspectiva pública. 

Significado 

Figura 2.4. spaço de projeto das linguagens de comunicação de agente((D 

1998 IERE). Procedência da figura: 5'lgent Commsénication Languages: Relbinleing 

lhe Pünciples" bj Munindar P. Singb itt IEEE Computer, w&we 31, numer 12, 

December 199 ,ptges 4047. 

Singh sugere que m tos elementos descritos na Figura 2.4 contribuem para a significancia 

da comunicação entre agentes (Singh, 1998) e elas podem ter as seguintes características: 

• Perspectiva¶eve ser privada (se nos referimos ao transmissor) ou pública (se nos 

referimos a 4na sociedade de agentes). 

• Tipo de significado do conteúdo da linguagem é pessoal (estabelecido por um agente) 

ou convenci4nai (estabelecido por um grupo de agentes). 
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• O Contexto 

• Cobertura: C 

cobertura (ind 

em um sisten 

em (Singh, V 

da lógica tem 

eve ser flexível para tomar a comunicação mais significativa. 

trio os atos comunicativos representam o significado, quanto maior sua 

tuindo todas as categorias do Speech Aa tbeoy) melhor será a interação 

a multi-agente (Cohen & Levesque, 1990b). Além disso, Singh introduz 

99) uma semântica social para ACL baseado em compromissos sociais 

ioral. 

2.9.1. Vantagens 
A dimensão social ti 

administração de grai 

estabelecido por Sing 

limitações da proposta. 
os sistemas multi-agentes é uma valiosa propriedade para o projeto e 

ide parte destes sistemas. O fundamento teórico do modelo social agengi 

propõe o novo campo de integração de software baseado em agentes. 

Esta proposta é uma 

mundo real, porque 

não poderia definir 

macro teoria que pode ser difícil de implementar em ambientes do 

s modelos computacionais impõem restrições que o modelo social ageng 

adou, 2000). 

2.10. Compara 

A falta de uma s 

universalmente tom 

seção 2.1. No entan 

na Tabela 2.2. 

ão entre as linguagens ACL 

ântica formal e de um formato para as linguagens ACLs aceitos 

difícil fazer uma comparação em termos dos princípios mostrados na 

o, algumas similaridades e diferenças existem entre as ACLs, ilustradas 

Por exemplo, FIPA 

compartilham vário 

(Communicative A 

reais na mensagem 

propriedades na exp 

CL e KQML têm sintaxe similar, formato de mensagem idêntico e 

parâmetros. Em KQML, as primitivas dos atos comunicativos 

s - (—As) apresentam uma dificuldade na descrição das atitudes mentais 

do transmissor, enquanto que a Fll'A-ACL insere algumas dessas 

são do conteúdo da mensagem. 

Alguns críticos, tais 

semântica de KQ 

ambíguas e não têm 

agentes. 

orno Cohen e Levesque, argumentam (Cohen & Levesque, 1995) que a 

é mal definida, suas peornatives (primitivas de comunicação) são 

uma cobertura completa de todas as interações na comunicação entre 
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Por outro lado, os 

fundamentação mel 

linguagem FIPA-A( 

declararam (Labrou 

multi-agentes por in 

na definição do qi 

características seriam 

projetistas da KQML melhoraram sua semântica e forneceram uma 

ior para muitas aplicações que usam esta linguagem. Embora a 

1 esteja causando muito interesse, Yannis Labrou e Tim Finin 

t. al., 1999): "Quando surgiu o interesse pela integração dos sistemas 

ermédio da comunicação, a linguagem KQML teve um papel pioneiro 

e seria uma linguagem de comunicação entre agentes, e de quais 

necessárias". 

Tabel 2.2. Comparação das linguagens ACL (Mamadou, 2000). 

  

Elementos ACL 

Linguagens ACL 

Formato da 
mensagem 

Conteúdo Sintático e 
Linguagem Conteúdo semântico 

KQML 

Estrutura em 
camadas; separação 

entre conteúdo, 
mensagem e 

comunicação. 

Knowle4ge Interchange 
Formal (KIF) 
Linguagem de 
conteúdo não 

predefinida 

Semântica informal 

Agent-0 

Atitudes mentais e 
regras de 

compromisso; lógica 
como base. 

Linguagem não 
definida Sem semântica 

Agentes móveis Message olyect 
Linguagem não 

definida 
Sem semântica 

PIPA 

Estrutura em 
camadas; Separação 

Linguagem SL 

Semântica formal 
baseada em lógica 

entre conteúdo, 
mensagem, e 
comunicação. 

Proposta 
SociaL4gen fy 

Estrutura social; 
agência social ou 

comunidade social. 
Linguagem não 

predefinida 

Semântica formal 
com perspectiva 
pública e crenças 

comuns 

Por outro lado, a proposta teórica baseada na dimensão social da interação entre agentes, a 

Social Agen,v de SingF (1998), parece complementar as linguagens anteriores. 

 

software, agentes móveis têm necessidades diferentes a respeito da 

;temas multi-agentes. Em sistemas baseados em agentes móveis, a 

imamente relacionada ao protocolo de transporte, e principalmente, a 

Em engenharia de 

comunicação em si 

comunicação está iii 
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forma dos pedidos d - informação. Nenhuma suposição é feita a respeito dos estados mentais 

no agente móvel. 

Para que as linguagii s de comunicação entre agentes sejam de importância tanto na indústria 

como na área acad ca, os seguintes assuntos teóricos e práticos devem ser resolvidos 

(Mamadou, 2000): 

• Consenso so.re  a semSntica parece ser o problema mais importante enfrentado pela 

comunidade • e pesquisadores. 

• Compartilh. ento de ontologias e o conteúdo da linguagem são urna condição 

prévia para •ompartilhar conhecimento, porque a habilidade para trocar mensagens 

não pressup. e o entendimento sobre o conteúdo das mensagens. 

• Suporte para a verdadeira heterogeneidade: agentes de diferentes ambientes ainda não 

se comunic 

• O gerenci. ento da conversação em sistemas multi-agentes deve incluir regras, 

semanüca e . rotocolos de interação apropriados. 

• Testes de conformidade são essenciais para que as ACLs sejam consideradas em 

concordânci com algum padrão. Estes testes assegurarão que diferentes 

implementaç. es  de ACLs permitam aos agentes se comunicarem. 

2.11 Consider. ções Finais 

A pesquisa nas lin agens de comunicação para agentes (ACLs) está tendo um maior 

destaque devido às ciativas dos grupos de pesquisa nesta área, como o Know1eege Sbaüng 

Efofi (KSE) e a Fo (idalion for Inlel/igence P4ysicalAgent (PIPA). Sistemas multi-agentes e suas 

ACLs relacionadas 4o áreas de pesquisa que estão florescendo e novas perspectivas, como a 

interação social entre agentes, vão trazer ainda mais mudanças nessas áreas. 

Neste capítulo foi apresentada uma visão global sobre as linguagens de comunicação entre 

agentes (ACL) que 4stão surgindo e esforços de padronização que estão acontecendo nesta 
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área. Além disso, fo4am apresentadas similaridades e diferenças entre estas linguagens e uma 

introdução sobre alg4ns assuntos atuais no projeto de uma ACL. 

Neste contexto podefn-se notar várias preocupações no momento de projetar uma linguagem 

de comunicação par agentes de software. Este trabalho focará especial atenção aos seguintes 

assuntos: 

• Um consensna semântica, que é um problema importante para o entendimento da 

mensagem a er transmitida, com um significado conciso e não ambíguo. 

• Compartilhaifnento do conhecimento sobre um assunto entre os agentes, e como pré-

requisito par isto, uso de conceitos para representar senso comum (ontologia). A 

preocupação estará também em como é representado o conteúdo da linguagem, 

porque a ha1ilidade para trocar mensagens não assume o entendimento do conteúdo 

da mensage4n. No capítulo seguinte será mostrada mais informação sobre este 

assunto. 

Neste ponto, é impo, te ressaltar que este trabalho leva em consideração os assuntos acima 

para projetar uma lin 	de comunicação para agentes de software. 
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3. ONTOLOGIAS PARA AGENTES 

3.1 Considera ões iniciais 

Na comunicação eni 

troca de mensagem 

colaborar para um 

prováveis soluções d 

te agentes de software é imprescindível um entendimento adequado na 

É aí que uma representação do domínio de conhecimento pode 

melhor entendimento do contexto ; dessa maneira, coordenar as 

um determinado problema. 

Este capítulo trata 

conceitos e suas rela 

assim como critéric 

importância do uso 

as diferentes ferramei 

sobre ontologias, que são uma tentativa de classificar e estruturar 

;ões, foc-ali7ando-se aqui o compartilhamento e reúso destas estruturas, 

is para projetá-las. Além disso, esse capítulo apresenta também a 

lesses conceitos, uma metodologia genérica para construir ontologias e 

itas existentes para o apoio a construção destas ontologias. 

3.2 Definição Aplicação de Ontologias 

Pessoas, organizaçõc 

necessidades e aos e 

relacionados a um ti 

cada contato ou as 

compreendidos, em 

entendimento comur. 

s e sistemas de software devem se comunicar. Porém, devido às 

ntextos diferentes, pode se notar vários pontos de vista e suposições 

esmo assunto. A existência de conjuntos de palavras específicas para 

unto de uma área cria discrepâncias, justaposições e/ou conceitos mal 

estruturas e métodos. Como conseqüência, surge a falta de um 

i. Isto conduz a (Ushold & Gruninger, 199: 

1. Uma comuni 

2. Dificuldades 

especificação 

ação pobre, dentro e entre estas pessoas e/ou organizações. 

na identificação de requisitos e deste modo na definição da 

lo sistema. 

3. Restringem a nteroperabffidade; 
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4. Restringem 9  potencial para reutilizar e compartilhar informação. 

O segundo ponto refere-se ao contexto de construção de sistemas de tecnologia de 

informação (Ti). O aceiro e quarto ponto se referem a discrepâncias no modelamento dos 

métodos, paradigmai i,linguagens e ferramentas de software. 

Um caminho para rksolver  estes problemas é reduzir ou eliminar as confusões conceituais e 

terminológicas e co seguir uma compreensão comum. Esta compreensão pode funcionar 

como um franiewor/c unificador para os diferentes pontos de vista e serve de base para 

(Ushold & Gruningek, 1996): 

• Comunicaço entre pessoas com diferentes necessidades e pontos de vista que 

surgem em 4us diferentes contextos. 

• Inter-Operailidade entre sistemas que interagem com outros sistemas que usam 

diferentes n- étodos de modelamento, paradigmas, linguagens e ferramentas de 

software. 

• Benefícios ta Engenharia de Sistemas: em particular, 

o Reu u ação: A compreensão compartilhada é a base para a especificação 

form de entidades importantes, atributos, processos e suas inter-relações no 

do 	o de interesse. Esta representação formal pode ser a alavanca para re- 

utlli7. ção de componentes compartilhados em um sistema de software. 

o Contabilidade: Uma representação formal também toma possível uma 

auto atização na verificação de resultados em um software confiável. 

o Espe.'ficação: a compreensão compartilhada pode ajudar ao processo de 

identijfrcação de requisitos e definição de uma especificação para um sistema 

de tecnologia de informação. Isto é especialmente vantajoso quando os 

requhjitos envolvem diferentes grupos usando diferentes terminologias no 

mesmo domínio, ou múltiplos domínios. 
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Alguns exemplos náticos, na unificação de áreas de pesquisa, na fabricação de 

semicondutores, e ia missão de operações de astronaves, são descritos em (Ushold & 

Gruninger, 1996) coo uma amostra das utilidades das ontologias. 

3.2.2 Definiçãod Ontologia 

'Ontologia' é um trmo usado para se referir ao senso comum de algum domínio de 

interesse. A ontoic4ia pode ser usada como um frameworle unificador para resolver os 

problemas apresenta.. os anteriormente (Ushold & Gruninger, 1996). 

Uma ontologia nec- sariamente vincula ou inclui algum tipo de "visão geral" referente a um 

domínio determinado. Esta "visão geral" é freqüentemente concebida como um conjunto 

conceitos (por exem 'lo: entidades, atributos, processos), suas definições e suas inter-relações. 

Isto é chamada uma . nceitualização (conceptualisation). 

Uma conceituali2açã • pode estar concretamente implementada, como por exemplo, em um 

componente de sof e, ou pode ser abstrata, definida em linguagem natural de urna forma 

não formal. A p, - vra 'Ontologia' é algumas vezes usada para chamar isto de uma 

conceitualização implícita. Porém, o uso mais padronizado e que será adotado neste 

documento é que on ologia é uma idéia explícita, ou uma representação (de alguma parte) de 

uma conceitualização 

3.2.3 Caracteristias de uma ontologia 

Uma ontologia explTcita  pode tomar uma variedade de formas, mas necessariamente ela 

incluirá um vocabulálio  de termos e alguma especificação dos seus significados (por exemplo: 

definições). 

A maneira como ests vocabulários são criados e especificados tem graus de formalidade que 

variam consideravelmente. Esta variação pode ser mostrada nos seguintes quatro pontos de 

vista: (Ushold & Grujtger, 1996). 

s 	Altamente informal: expresso livremente em linguagem natural. 

• Semi-informajl: expresso em uma forma restrita e estruturada em linguagem natural. 

Maior clareza pela redução de ambigüidade (Fraser et. ai, 1995). 

• Semiformal:4xpressa em uma linguagem artificial definida formalmente. 
29 
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• Rigorosarne te formal: termos meticulosamente definidos com uma semântica 

formal, teor' as e provas de tais propriedades como completitude e boa qualidade. 

Neste ponto é impo te ressaltar uma citação que têm como procedência a lista eletrônica 

SRKB (Shared R,-ust,'b Knowledge Bases), e que resume sutilmente o que é uma ontologia e as 

várias formas e contextos em que uma surge: (Ushold & Gruninger, 1996). 

"Ontologias são c ncordincias sobre senso comum. Conceitualizações compartilhadas 

incluem: a) um fra envrk conceitual para modelar conhecimentos sobre um domínio; b) 

protocolos de cont údo específicos para comunicação entre agentes; c) e concordâncias 

sobre a representa ão de teorias de um domínio em particular. No contexto do 

compartilhamento d conhecimento, ontologias são especificações na forma de definições de 

um vocabulário repr sentativo. Um simples caso seria um tipo de hierarquia, especificando as 

classes e suas relaçõ . Uni banco de dados relacional também serve como ontologia através 

das especificações d relações que podem existir nas tabelas de dados compartilhadas e nas 

regras de integridade ue oferecem suporte". 

Até este ponto, o aíção oque foi sobre a identificação de alguns problemas reais e de propostas 

para resolvê-los. Trou-se destes problemas de uma forma não controversa, refletindo-se 

sobre o termo 'ontogia' e como este é usado na comunidade de pesquisa. Infelizmente uma 

preocupação real éue não existe um consenso no significado do termo ontologia. Uma 

análise sobre esta sim 	pode ser vista em (Guarino & Giaretta, 1995). 

Parte da confusão éi1evido ao fato que idéias e assuntos são orientados a vários contextos e 

áreas, freqüente ment usando diferentes terminologias, tais como: representação e aquisição 

de conhecimento, oito1ogias para entendimento da linguagem natural, modelamento de 

domínios na engenh4ia de software e empreendimentos de integração. 

3.3 Usos de Or$tologias 

A literatura é atualmtnte  rica sobre descrições de ontologias e seus propósitos pretendidos. 

Em um alto nível, maioria parece ter pretensões para que, de algum modo, se faça sua 

reutilização. Algunsjiestes propósitos estão implícitos dentro das várias interpretações da 

palavra 'ontologia' 4ue são encontradas na literatura, como por exemplo (Guarino & 
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Giaretta, 1995): 	vocabulário para um processo de tradução (Gruber, 1993) ou uma 

especificação meia-/e ide teoria lógica (Schreiber et. ai, 1995; Wielinga ei ai, 1994). 

Algumas definições sobre ontologias referem-se aos meios para estruturar uma base de 

conhecimento; ou. .s concebem ontologias como sendo parte de uma base de 

conhecimento; e ai: as se referem a ontologias como uma aplicação específica no domínio 

das inier/inguas (Fuch - & Wheadon, 1995; Jones et. ai, 1995). 

Outra importante m 

domínios de conhe 

tivação para o uso de ontologias é para integrar modelos de diferentes 

ento emframework.s coerentes. Ontologias estão também sendo usadas 

em processos da re-pngenharia (onde se precisa de um modelo integrado da empresa, seus 

processos, sua or:. ação, objetivos, e seus clientes) e em arquiteturas de multi-agentes 

distribuídos (onde di crentes agentes se comunicam e solucionam problemas). 

Neste ponto, pode-.e subdividir os espaços de uso das ontologias dentro das seguintes 

categorias: 

• Comunicaçã 

• Interoperab dade, 

• Engenharia . - Sistemas: especificação, confiabilidade e re-utilização. 

Figura 3.1 Usos de ontologias. 
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3.3.1 Comunicaç 

Ontologias reduz 

unificador dentro 

compartilhado e a 

pontos de vista par 

aspectos sobre o us 

organização (Ushold 

o 

confusões conceituais e terminológicas fornecendo um framework 

a organização. Desta forma, ontologias favorecem o entendimento 

omunicação entre pessoas de contextos diferentes com necessidades e 

iculares. Nos parágrafos seguintes são considerados em detalhe vários 

de ontologias para facilitar a comunicação entre pessoas dentro de uma 

Gruninger, 1996): 

a) Modelos norm 

diferentes pessoas 

objetivos. Usando o 

uma semântica para 

tivos: dentro de qualquer sistema de software amplo e integrado, 

evem ter uma compreensão compartilhada sobre o sistema e seus 

tologias, pode-se construir um modelo normativo do sistema Este cria 

sistema e um modelo extensível que posteriormente pode ser refinado. 

b) Rede de telaçõe 

objetivo de manter 

sua exploração pela 

diferentes perspectiv 

para forma um sens 

exigem o uso de 

ontologias servem 

identificando as con 

uma ontologia pode ser usada para criar uma rede de relações com o 

registro de dados que estejam sendo relacionados e para permitir a 

avegação através desta rede. Considerando-se que pessoas podem ter 

sobre um mesmo assunto, é necessário unificar essas perspectivas 

comum. Isto se toma particularmente importante em aplicações que 

s ontologias em diferentes domínios. É neste contexto que as 

ara fazer com que todas estas perspectivas sejam explicitadas, 

ões lógicas entre elas. 

De forma geral, pre 

possíveis mudanças ri 

a modelagem da dês 

possíveis modificaçõ 

organizacional, e sab 

uma operação de re- 

ende-se que as ontologias ajudem no entendimento do impacto de 

sistema. Por exemplo, pode-se usar uma ontologia para dar suporte 

ição de uma organização permitindo capturar uma visão desta para 

Desta forma pode-se dar resposta às questões da modelagem 

quais cenários variam nas diferentes partes da organização durante 

genharia. 

e) Consistência e no-ambigüidade: Um dos papéis mais importantes que uma ontologia 

representa num sist4a é fornecer definições sem ambigüidade para termos usados na 

definição de suas par+s  (subsistemas) e na sua interface com o usuário. Qualquer subsistema 

deve ser capaz de mnter a consistência com os outros subsistemas e suas ontologias. A 

ontologia usada pela i4terface tem de ser compatível com a ontologia entendida pelo usnHo. 
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d) Integrando difet entes perspectivas de usuários: a integração de diferentes perspectivas 

através da compreen são do domínio de conhecimento compartilhado toma-se vital em um 

sistema onde vátio agentes se comunicam. Existe o desafio de integrar diferentes 

perspectivas enquan to se identificam diferenças entre elas. Por exemplo, pessoas em 

diferentes posições rm uma organização terão diferentes perspectivas sobre o que faz a 

organização, que o1 jetivos alcançar, e como este objetivos devem ser alcançados. Uma 

ontologia estabelece os fundamentos para o desenvolvimento de padrões dentro de uma 

organização. Quand D adotamos uma ontologia que possa ser compartilhada, todos os 

participantes usam u4n a terminologia padronizada em função dos objetivos e das relações da 

sua organização. 

ilidade 

ção no uso de ontologias em domínios como o modelamento de 

teturas multi-agentes é a criação de um ambiente integrador para 

de software. Muitas dessas ferramentas usam ontologias para lidn-

eroperabilidade (Ushold & Graninger, 1996). F1QS lidam com diferentes 

dos ou que utilizam diferentes ferramentas de software. 

as como InterLíngua 

tecnologia de informação para a re-engenharia de processos de 

emas multi-agentes deve usar uma descrição integrada do seu modelo 

ssim poder especificar suas atividades, recursos, objetivos, produtos, e 

ção serve como um repositório comum e acessível para várias 

e do ambiente. Ela também pode servir para integrar repositórios de 

pela padronização dos termos usados nestes repositórios, ou pelo uso 

ermitam a interoperabilidade entre eles e sua comunicação com os 

operabilidade, ontologias devem ser usadas para suportar a tradução 

e representações. Uma possibilidade seria projetar um único 

ar de línguas que se quer fazer comunicar; porém, isto exigiria 0(1) 

agens diferentes, como é mostrado na Figura 31a. 

como interlíngua para suportar a tradução, pode-se reduzir o número 

ara n linguagens diferentes (IJshold & Gruninger, 1996), já que isto iria 
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3.3.2 Inter-Opera 

A principal preocu 

organizações e arq 

diferentes ferrarnen 

com problemas de 

usuários que trocam 

3.3.2.10 uso de onlolo 

Qualquer ambiente 

negócios ou para sis 

organizacional para 

serviços. Esta des 

ferramentas de sof 

dados existentes, sej 

de tradutores que 

usuários. 

Para facilitar essa in 

entre diferentes lin 

tradutor para cada 

traduções para n liii 

Usando uma ontolo 

de traduções a O (n) 



requer somente trad çôes para uma ontologia nativa, como mostrado na Figura 3.lb (Lee et 

ai., 1995). 

(1) 

Figura 32 : Ontologia como Tnterlíngua 

Pode-se obs r a m4vp3o desde uma fieguggem lia 4 e viceversa, somente um tradutor é exigido 

entre Li e inter//asila  e outro entre a inter/íngua e 4 Deste modo, erniolvenda n /inguqgens, 

somente ido quer/das 0(n) tmdçejtes, em ívmparaçâo com as O(/) do outro método. 

3.3.2.2 Impor/anda da nier-Operabi/idade 

Deve-se considerar a natureza das relações entre os usuários que compartilham as 

ferramentas e os da -os, pois ela é vital para que as ontologias e ferramentas que são usadas 

dentro da mesma o ganização sejam compartilháveis e re-utilizáveis (Guarino & Giaretta, 

1995): 

a) Inter-opetabili ade interna: Esta característica exige que todos os subsistemas 

necessitem interop - . desta forma exista um controle direto da unidade organizacional. 

b) Inter-operabili ade externa: Esta característica tem-se quando uma unidade 

organizacional está querendo se comunicar com outros sistemas, procedentes do ambiente 

externo. 
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[1 dl 

,1 
visualizadór 

de [1 a] me dA o procedimento pare 	 

me dê o processo pare... 

ac4tã esta o 
procedimento 

[2a] 

[2c] me dá  
MÉTODO para 

[3a] 

(3bJaquieM6a,N 'Ç 
MÉTODO para 

3.3 Exemplo de uso de ontologia como interlíngua. 
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aqui está o 
MdT000 pua 
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e) Ontologias int 

surge do assunto d 

tarefas. Por exempli 

de ontologias para 

diversas ferramentas 

gradas entre os domínios: Outra diferença para interoperabilidade 

integração de ontologias a partir de diferentes domínios para suportar 

uma ontologia para suportar sistemas urkfrw managemen4 necessitariam 

s processos, recursos, produtos, serviços e a organizaçio. Então, as 

rkfiow iriam usar este conjunto de ontologias integradas. 

d) Ontologias qu 

necessitar diferentes 

exemplo, diferentes 

processos; para alca 

ferramentas possam 

visto que usualment 

integram as ferramentas de software: De outro lado, pode-se 

ontologias no mesmo domínio devido à natureza do sistema. Por 

ferramentas podem querer usar diferentes ontologias relacionadas a 

çar a interoperabilidade, precisa-se ter uma ontologia comum que ambas 

sar. Este é o desafio mais dificultoso a enfrentar no uso de ontologias, 

não é possível impor requisitos de integração sobre as ferramentas. 

A Figura 3.2 apres 

ferramentas de sof 

traduzido em outro 

termos são consid 

ta o uso de ontologias como uma interlíngua para integrar diferentes 

are. O termo procedimento é usado em uma ferramenta que é 

o, MÉTODO é usado por outras ferramentas por meio da ontologia, os 

os os mesmos e dentro do conceito processo. 



3.4 Uma metocoIogia para construir ontologias 

Não existem metodlogias padrão para construir ontologias; nem foi possível encontrar 

muita informação publicada sobre este assunto. Em uma tentativa para começar a preencher 

esta brecha, urna proposta de metodologia para o desenvolvimento de ontologias foi 

apresentada por Usc$old & Gruninger (1996), seus principais passos são: 

. 
• Construira. 

o Esco 

o Codi 

o Int- 

• Avaliar; 

• Documentar 

Na continuação, de 

feito e que poderia si 

Identificar o propósito e o âmbito da ontologia; 

tologia; 

er a ontologia, 

car a ontologia, 

ontologias existentes; 

e-se brevemente cada passo e indica-se que tipo de trabalho pode ser 

usado para desenvolver uma ontologia. 

3.4.1 Identificar o 

Esta etapa é import 

como se pretende i 

utilizada; isto pode 

construída. Também 

ontologia. 

propósito e o âmbito da ontologia 

rire para deixar claro o porquê da ontologia estar sendo construída e 

sã-la. Na seção anterior, mostrou-se como uma ontologia pode ser 

r um ponto de início na identificação dos propósitos da ontologia a ser 

pode ser útil para identificar e representar o alcance pretendido para a 

3.4.2 Construind1 

A identificação dos p 

a ontologia 

ropósitos e do âmbito da ontologia, pelo menos em termos gerais, serve 

para fornecer um 

nesta etapa: a cap 

3.4.2.1 Escolha 

o jetivo razoável para construção desta. Três aspectos são considerados 

codificação, e integração de ontologias existentes. 

Entendesse por esco 

1. Identificação de 

2. Produção de de 

a ontológica: 

nceitos e relações principais envolvidos no domínio de interesse; 

ções (textuais) sem ambigüidade para aqueles conceitos e relações; 
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3. Identificação de termos para poder referenciar os conceitos e relações (item 1), que 

estejam de acordi com as definições do item 2. 

3.4.2.2 Codsficação 

Entende-se por coe ficação, uma representação explícita da conceitualização capturada na 

etapa anterior em 	a linguagem formal. Isto envolve as seguintes etapas: 

• Considerar .s termos básicos que serão usados para especificar a ontologia (por 

exemplo: ci , enh», relation); freqüentemente isto é chamado de meta-antologia por que 

esta é, em e- ência, uma subcamada ontológica de termos representativos que serão 

usados para é 'ressar a ontologia principal. 

o 	Escolher 	linguagem de representação (que seja capaz de suportar a meta-antologia); 

• Escrever o co digo. 

3.4.2.3 Integrando anta 'giar existentes 

Nas etapas de cap 	e/ou processo de codificação, existe a questão de se usar partes de 

ontologias já existe» tes, ou mesmo ontologias completas. De forma geral, este é um 

problema clifidil. A14 ns progressos importantes nesta área estão descritos em (Farquhar et. 

al., 1995) e (Skuce, 1$95). O ponto principal de Skuce é que, para chegar a um acordo entre 

as ontologias que pqdem ser compartilhadas entre vários usuários da comunidade, deve-se 

trabalhar muito para ompaübffizá-las. 

De forma geral, fotecer  orientações e ferramentas nesta área, pode ser um dos maiores 

desafios no momen4 de desenvolver metodologias abrangentes para construir ontologias. É 

fácil identificar sin$imos e estender uma ontologia quando não existe nenhum conceito 

prévio. Porém, quando existem conceitos similares já definidos em ontologias existentes, não 

fica claro "como" e 'se" tais conceitos podem ser adaptados e re-utilizados. 

3.4.3 Avaliação 

Gómez-Pérez (G6nfez-Pérez et ai., 1995) fornece uma boa definição de avaliação no 

m contexto de cor 	de conhecimento: 
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"Pua fazer uma apreciação técnica sobre as ontologias, precisa-se que o software 

associado, e a sua documentação estejam em relação a umframework de referência. 

Este frameworke referência pode conter especificações de requisitos, questões 

competentes, ei u aspectos do mundo real." 

Alguns detalhes sobt avaliação de ontologias que foram feitas, que poderiam contribuir para 

uma metodologia abrangente para construir ontologias, e outras informações podem ser 

encontradas em (Góinez-Pérez, 1995; Gómez-Pérez, 1996; Gruninger & Fox, 1995). 

3.4.4 Documentação 

Segundo Uschold e Gruninger (1996), pode ser desejável estabelecer diretrizes para 

documentar ontologiãs conforme o tipo e propósito da ontologia. 

Como foi mencionda por Skuce (1995), uma das principais barreiras para efetivar o 

compartilhamento de conhecimento é a insuficiente documentação existente sobre as bases 

de conhecimentos e 

todas as premissas i 

como as primitivas u 

as ontologias. Para se resolver este problema, devem ser documentadas 

rnportantes sobre os conceitos principais definidos na ontologia, bem 

adas para expressar as definições na ontologia. 

  

3.4.5 Indicações iniciais para projetar ontologias 

Uma metodologia a rangente para construir ontologias deve incluir também um conjunto de 

técnicas, métodos e princípios para cada um das quatro etapas apresentadas anteriormente, 

como um bom indic dor das relações entre as etapas. 

Uma tentativa de c solidar a experiência, que se ganhou em diversos grupos de pesquisas 

  

no desenvolvimento de ontologias, é descrita em (Gruber, 1995). Um breve resumo sobre 

estas experiências são apresentadas na continuação, como um conjunto de critérios de 

projeto. A ênfase está sobre o compartilhamento e a re-utilização, e são: 

a) Clareza: Uma ontologia deve comunicar efetivamente as diferentes pretensões para os 

usuários que projetaijn agentes. Isto significa que a ambigüidade deve ser mínima, deve-se dar 

exemplos para ajudar o usuário a entender as definições que carecem de condições. Se for 

possível, as definições devem ser especificadas como premissas formais. Em todos os casos, 

definições devem ser documentadas em linguagem natural e deve-se dar exemplos para 

ajudar a esclarecer o processo. 
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b) Coerência: Um 

devem ser pelo mei 

partes das deflniçõe 

linguagem natural e a 

c) Extensibilidade: 

vocabulário. Este d 

representação deve 

especializar a ontolo: 

baseado no vocabul 

existentes. 

ontologia deve ser consistente internamente. As premissas definidas 

os logicamente consistentes. Também a coerência deve se aplicar às 

que não são colocadas como premissas (como a documentação em 

us exemplos). 

Uma ontologia deve ser projetada antecipando o uso compartilhado do 

ve oferecer fundamentos conceituais para o conjunto de tarefas e a 

er planificada de tal forma que posteriormente possa-se estender e 

•a de forma uniforme. O usuário deve ser capaz de definir novos termos 

io existente, de tal forma que não se precise fazer revisões de definições 

3.5 Considera pões finais 

Neste capítulo foi a. resentada a necessidade de compartilhamento de conhecimento para 

melhorar a com cação entre pessoas, organizações e sistemas de software. Tal 

compartilhamento p de funcionar como umframeworle unificado; chamado de ontologia, que 

pode gerar uma serie • e benefícios. 

Para que exista uma comunicação entre agentes de software e esta seja possível, ela deve estar 

baseada numa ling1 

interoperação entre 

ontologia comum 

mensagens. 

gem de comunicação (discussão vista no capítulo 2), que permita a 

os agentes envolvidos. Essa linguagem deve ter como base uma 

e permita aos agentes compartilhar conhecimento através da troca de 

  

Uma linguagem de omunicação, a Universal Commumcation Language, e sua ontologia são as 

principais contribuiç. es  deste projeto de mestrado. 
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4. CO UNICAÇÃO ENTRE AGENTES DE 
SOFTWARE NA INTERNET 

4.1 Considera .ões Iniciais 

A Internet tem mo; ado o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas para aplicações 

distribuídas. No con ato da comunicação entre agentes de software, várias tecnologias têm 

sido propostas e es dadas, no sentido de aprimorar as técnicas existentes e permitir o 

desenvolvimento de plicações cada vez mais complexas e poderosas. 

Este capítulo con 

na comunicação en 

implementação da 

maior detalhe no a 

características da m 

uma breve descrição dessas várias tecnologias, que podem ser aplicadas 

e agentes de software, especificamente para auxiliar a descrever a 

guagem Universal Commnnication Language - UCL, que será vista com 

ítulo 6. Dentro das tecnologias que serão descritas inclui-se algumas 

ta-linguagem )CAL e da linguagem Universal Nenvork Language (UNL) 

(Uchicla, 1999). Esta última é um projeto que esta sendo patrocinado pela Universidade das 

Nações Unidas 

representação concei 

U). Além disso, é descrita a ontologia Thougbffreasure como meio de 

4.2 A linguage UNL - Universal Networking Language 

A Universidade das 

projeto de longa d 

que usam uma in 

barreira da língua p 

uma língua para ou 

natural para uma 

criada especificamen 

Nações Unidas (UNU), sediada em Tóquio, resolveu patrocinar um 

ção - 10 anos - para o desenvolvimento de ferramentas de software, 

gua como representação intermediaria de mensagens, para vencer a 

a comunicação entre os povos. Nesse projeto, ao invés da tradução de 

se faz a codificação do conteúdo de um texto em uma dada língua 

ficial, chamada Universal Nelnvrking Language (UNL) (tJchida, 1999), 

e para textos escritos para o ambiente da Internet. O texto já codificado 
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em UNL pode entã 

mundial, sendo coo 

Nações Unidas. No 

codificadores e dec 

francês, italiano, ia 

previstos para o pr 

Nações Unidas (Nu 

ser decodificado para a língua destino. O projeto UNL é de âmbito 

denado pelo Instituto de Estudos Avançados, da Universidade das 

três primeiros anos, a partir de 1997, começaram a ser desenvolvidos 

dificadores para cerca de 15 línguas, incluindo chinês, russo, alemão, 

onês, inglês, hindi, espanhol e português. Nos sete anos restantes 

jeto UNL, espera-se atingir praticamente todas as línguas oficiais das 

s, et.al., 1997). 

O Projeto UNL bu . ca uma integração comunicativa em um ambiente de processamento 

automático de lingu em natural (PALN) integrado em rede, que permitirá que usuários de 

qualquer parte do undo possam se comunicar sem que, para isso, tenham que aprender 

uma linguagem espe.a1 de comunicação (Uchida, 1999). 

4.2.1 O léxico se 

Os componentes do 

um conjunto de rel 

em termos de relaçõ 

"rótulos de relações' 

(tichida, 1999). As 

relacionadas segund, 

de relacionamento s 

forma uma hiper-r 

indicando parte de se 

undo a perspectiva da UNL 

léxico da UNL incluem conceitos padrões ou Universal Words (UWs) e 

ções conceituais e atributos que podem ser expressos estruturalmente, 

sentenciais. Essas relações são rotuladas adequadamente, por meio de 

(Relafion Labels - RLs) e "rótulos de atributos" (4#,ibute Labeis - ALs) 

s são baseadas principalmente em palavras da língua inglesa e são 

as relações hierárquicas da taxonomia conceitual ou segundo os rótulos 

ntencial fornecidos por um usuário especialista. Dessa forma, o léxico 

e de relações entre UWs que abrange conceitos genéricos e específicos, 

inter-relacionamento semântico (Nunes et. ai., 1999). 

Assim, como se faz 

particular, faz-se uso 

componentes sent 

completa dos compo 

so de RLs para se chegar ao significado pertinente e, logo, a uma UW 

dos ALs para limitar o significado das UWs. Desse modo, o uso dos 

• s indica a semântica lexical incorporada ao léxico. Uma descrição 

entes da linguagem UNL é feita no Apêndice A. 

4.2.2 As palavras universais (UWs) 

A função de uma 1  é denotar um significado específico. Sua representação genérica é um 

rótulo simples (que dica o significado genérico de uma palavra em inglês). Cada UW é 

representada por 	. palavra inglesa que contém o significado genérico na língua inglesa, 

acompanhada de r - - trições de maneira que essa mesma palavra inglesa possa gerar várias 

UWs. Consequenti. ente, a ambigüidade devido à homografia é eliminada. Por exemplo, a 
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palavra "book" temi várias UWs a ela associadas, para indicar os seus vários significados, 

como em: 

book(icl>pulication), ou seja, livro 

ou book(( Iroora), ou seja, reservar um quarto. 

Para este exemplo d1vese  considerar que a 13W book esta associada com outras UWs como 

"publication" e "roon", além disso para am'ilinr na definição de uma UW se utilizam rótulos 

de relação como "Ïcl'j e "obj" que serão descritos no próximo tópico. 

Por tanto, a 13W "bclok"  contém todos os significados possíveis, ao passo que as outras com 

restrições servem para desambig(iização (Nunes, et.al., 1997). Observa-se no exemplo que a 

restrição "(icl>publiation)" limita o significado da palavra book referindo esta a uma 

publicação. A outra restrição "(obj>room)" indica que a palavra book está relacionada com a 

reserva de um quarto 

4.2.3 Os rótulos e relação (RLs) 

A UNL inclui atualpiente cerca de 35 relações semânticas. Os RLs expressam relações 

binárias entre signicados, ou seja, UWs. Sua representação genérica é um par do tipo 

re/ation_label (UW1, 3W2), onde UW1 e 13W2 são interrelacionadas através da relação 

semântica denotada Delo RL. Há varias classes de RLs que podem ser associadas a dois 

componentes dase4ença, ou 2 UWs. Um exemplo é a relação (agente-objeto), em que o 

agente (agt) é um ob)eto animado que causa uma ação volitiva. Outros RLs incluem método 

(met), tempo (fim), lkeficiário (ben), possessão (pos). Os RLs também são empregados para 

relacionar UWs na r - trição de significados, como inclusão (id) para representar hiperonímia, 

como em id (dog, 	ou sinônimo (equ) para representar significados equivalentes entre 

Uws Nunes, et.al., 1197). 

4.2.4 Os rótulos e atributos (ALs) 

Os rótulos atributiv s (ALs) são empregados para restringir o significado genérico de uma 

13W. Informações c mo tempo, aspecto e intenção também são representados como ALs. 

Um AL é represen . do por uma 13W seguida de atributos identificados pelo símbolo 

Por exemplo, urna f com ii atributos tem a forma: 

UW.@attribl .@attrib2....@attribn. 
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propriamente ditas. Tais  informações são conhecidas em conjunto como mar/cup (marcação) 

(McGrath, 1999). Eistem virias linguagens de marcação patenteadas usadas em pacotes de 

processadores de 

patentes, como T 

de marcação de hip 

to como também existem linguagens de marcação abertas e sem 

Troff, e a conhecida HTML (I-IjperText Markup Language - linguagem 

exto). 

Nesse contexto sur 

linguagem de marca 

marcação, em sua 

conjunto de recurso 

A XMJ, por outr 

particular. Ao invés 

criar sua própria es 

a linguagem XML (eXtensible Markup Language) que também é uma 

o com vantagens importantes sobre as já citadas. As linguagens de 

aioria, são "fixas". O que equivale dizer que elas oferecem um certo 

em sua marcação, e esse conjunto é definido no modelo da linguagem. 

lado, não define qualquer conjunto de recursos de marcação em 

o, ela oferece uma estrutura padrão que possibilita a cada usuário 

tura ou usar outras definidas por terceiros (McGrath, 1999). 

A linguagem XML surgiu como uma forma simplificada da SGML (Standard Generalirced 

Marlced Language). A GML é um padrão muito poderoso e geral, mas muito complexo. A 

SGML foi propos . para solucionar um problema compartilhado por instituições, 

pesquisadores e enpresas que necessitavam manipular e realizar o intercâmbio de 

documentos eletrônitos. A SGML foi desenvolvida de modo a permitir que os documentos 

pudessem ser escritHs  com sua própria gramática e formato, legíveis por seres humanos e 

manipulados de moi eficiente por aplicações computacionais. A XML é um subconjunto da 

SGML que pretend; tomá-la "leve" o suficiente para o uso na Web (McGrath, 1999) em 

muitos casos substi do a HTML. Isso se dá porque, apesar da linguagem HTML ser muito 

simples e utilizada - diversas aplicações, existem algumas desvantagens relacionadas à sua 

flexibilidade como (J.lmson, 1999; Mace et ai., 1998): 

• Não é ate sivel, ou seja, não é possível especificar e criar novos elementos e 

atributos p 	situações especificas e, desta forma, indicar o significado da 

informação; 

• É uma lingu gem boa para propósito de exibição, mas não para aplicação de dados, 

pois ela rep esenta a informação em termos de seu Iqyout e não através do seu 

significado; 
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• Possui pouc. ou nenhuma estrutura semântica, pois seus elementos são agrupados 

sem seguir n- uma estrutura pré-definida, o que toma difidil de encontrar o que se 

esteja pro 	do na Internet. 

Devido a estas e o ,  tras  desvantagens, toma-se evidente que a HT}.4L atualmente não é 

suficiente para a esp cificação e o suporte à variedade de aplicações existentes na Internet. Já 

a SGML não poss essas desvantagens, mas é muito complexa. Assim, é necessário obter 

uma linguagem podetosa  quanto a SGML e simples como a HTML. Foi com esse intuito que 

o grupo de trabalho .GML criou o novo padrão chamado XML (ExieSbk Markup Language) 

(Connoily, 2000). 

4.3.1 XML como ma meta-linguagem 

O objetivo da XML é fornecer muitos benefidos encontrados em SGML e não disponíveis 

em HTML. Além • "so, ser fácil de aprender e usar se comparada com a complexa linguagem 

SGML (Mace et. ai, 1998; MCGrath, 1999). A XML é definida como um subconjunto da 

SGML e oferece 	a abordagem padrão para descrição, captura, processamento e 

publicação de info. . ções. 

Em XML, os des volvedores podem criar seus próprios elementos de acordo com a 

aplicação que está endo modelada, dando importância ao conteúdo e à estrutura da 

informação, sem se preocupar com a apresentação. A linguagem descreve uma classe de 

objetos de dados(documentos XML) e descreve, parcialmente, o comportamento de 

programas que os processem (Bray et. ai, 2000). Esse processamento é realizado através de 

dois módulos. O p eito é chamado de processador XML e é usado para ler um documento 

XI\4L e fornecerac so ao seu conteúdo e estrutura. A tarefa fundamental do processador 

XML é interpretar (bane) os dados, ou seja, refere-se ao processo por meio do qual os 

caracteres que formm o documento XML são categorizados como marcação ou dados de 

caracteres. O procesador envia essas informações para o segundo módulo (aplicação XML), 

ou seja, ele trabalha en beneficio da aplicação, como mostra a Figura 4.1 (McGrath, 1999) 
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Documento XML 

DTD XML 

Processador XML  Aplicação XML 

Figura 4.1 Sistema baseado em XML. 

Um documento XML pode estar associado a um conjunto de regras que limitam o tipo do 

conteúdo das info ções que podem estar comidas nesse documento. Essas regras 

encontram-se em 

pontilhadas na £ 

e como se ele se rela 

DTD (Document Tffie Definition) e o fato de ser mostrado por linhas 

4.1 indica que ele é opcional. A seguir, é detalhado o conceito de DTD 

flona com XML. 

  

4.3.2 O Documen o que define as regras para XML 

Um DTD (Docume Type Definition) define regras para a especificação de uma classe de 

documentos, tais co o (Trindade, 1997): 

• que tipos de elementos podem existir em um documento (por exemplo, Aluno, 

Professo; C o); 

• que atributo esses elementos podem ter (por exemplo, um Curso é formado pelos 

elementos N 'me_Curso, Professor, Período, Alunos); 

• como as ins . rins desses elementos estão hierarquicamente relacionadas (como por 

exemplo, uni  Curso possui Alunos e cada Aluno possui um Id (Identificação—Curso), 

Nome, Emaik, Homepage e Notas, que por sua vez podem conter várias Notas e uma 

Nota final). 

A estrutura especiflcda em um DTD, segundo sua definição no padrão XMI, possui uma 

propriedade import4te: apenas a estrutura lógica de um documento é descrita, não sendo 

fornecida informação sobre a apresentação dos elementos definidos (Brown, 1989). 
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Se o documento 

documento XML es 

corresponde ao do 

obtém as informaçõ 

no DTD. Por outro 

a sua estrutura sintáti 

estiver associado a um DTD, o Interpretador deve verificar se o 

correto (validação). Para isto, o Interpretador processa o DTD que 

ento XML e obtém sua estrutura. Posteriormente, o Interpretador 

s do documento XML realizando a validação com a estrutura definida 

do, se o documento XML não está associado a um DTD, então apenas 

pode ser verificada (sem validação). 

4.3.3 Acesso e M 

As APIs (Aplication 

Modei) são recursos 

manipular e apresen 

comentados a seguir, 

4.3.4 API SAX 

A API SAX (Simple 

em documentos 

esse acesso não com 

aplicação interpreta 

de objetos baseada 

se mais rápidas e s 

nipulação de documentos XML com Java 

zvgrammbg InIeface) SAX (Shç'k APIfor XML) e DOM (Document O!fecI 

que podem ser utilizados por desenvolvedores Java que precisem 

ar documentos XML suportados por suas aplicações. Esses recursos, 

são os mais explorados na literatura para estes propósitos. 

PIforXML) foi criada para permitir o acesso à informação armazenada 

em qualquer linguagem de programação (Megginson, 1998). Ela provê 

uma árvore de nós, mas como uma seqüência ordenada de eventos. A 

sses eventos de uma maneira significativa e cria o seu próprio modelo 

stes eventos. Assim, bibliotecas que implementam a API SAX tornam-

pies, porém as aplicações que usam essa interface precisam atender das 

seguintes condições Çtdris, 1999): 

o 	criação de se 

• criação de 

conforme ei 

objetos. 

próprio modelo de objetos personalizado; 

a classe que capture os eventos SAX(gerados pelo Interpretador SAX 

processa um documento XML) e crie adequadamente o modelo de 

Uma vantagem de S 

interessante em situ 

SAX percorrem um 

exemplo, início, con 

é que o documento inteiro não fica residente na memória, o que é 

ções onde há processamento de documentos gigantes. O Interpretador 

ocumento XML ativando métodos que tratam de cada caso, como, por 

údo e fim de elemento. 

A API SAX é m adequada para propósitos onde é preciso ler um documento XIvIL 

completo do início ao fim e executar alguma tarefa, tal como construir uma estrutura de 
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dados que representé um documento ou resumir a informação contida em um documento. 

SAX não é muito ú  em casos onde se deseja modificar a estrutura do documento de alguma 

forma complicada q e envolva troca de elementos que estão aninhados. Desse modo, a API 

SAX é recomendada em casos onde a informação é estruturada de tal maneira que seja mais 

fácil criar um map 	ento próprio que representar a informação como uma árvore (Idris, 

1999). 

4.3.5 API DOM 

O poder da XML e tá na sua capacidade de representar a estrutura da informação baseada 

em como cada parti dessa informação se relaciona com as demais (Bray et ai., 2000). Os 

documentos estru dos têm a propriedade de poder ser aninhados um dentro do outro, 

apresentando uma es í tura em forma de árvore. 

A API DOM (Do 'ciii 00ct Modei) fornece uma interface independente de plataforma e 

linguagem para a estrutura e o conteúdo de documentos HTML e XML. Ela descreve uma 

linguagem neutra ca; az de representar qualquer documento XML bem formado em forma 

de uma árvore e tra . a informação armazenada nesses documentos como um modelo de 

objetos hierárquicos (Idris, 1999). A API DOM cria uma árvore baseada na estrutura e na 

informação do do 	ento, sendo que o acesso à informação pode ser feito através de 

interações com os n s dessa árvore. 

A API DOM busca fornecer um modelo padrão único na forma como são organizados os 

diversos objetos quw formam os documentos. Ela também busca padronizar uma interface 

desses objetos para £ cilitar a navegação em documentos e o processamento destes. 

Os principais objetivis de projeto do modelo DOM são (McGrath, 1999): 

• fornecer um conjunto de objetos e interfaces suficientes para representar o conteúdo 

e a estrutu a dos documentos HTML e XML sem perda de informações 

significativas 

• realizar isso e uma forma independente de plataforma e linguagem; 

• fornecer Lin onalidade de criação de objeto poderosa o suficiente para permitir que 

documentos 	1 e XML sejam criados completamente a partir do zero; 
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• fornecer um   base sólida e extensível na qual podem ser adicionadas novas camadas 

DOM no fatoro. 

Diferentemente da API SAX, no modelo DOM o Interpretador faz quase tudo: lê o 

documento, cria um modelo de objeto em uma linguagem (nesse trabalho, em Java) e fornece 

uma referência para c ste modelo de objeto ser controlado (Idris, 1999). 

Com o uso do modelo DOM, os usuários se beneficiam de uma interface homogênea tanto 

para HTML como ara XML. E ainda é possível fazer a transformação de um documento 

XML para HTML, por exemplo, utilizando as especificações XSL (Extensible Stylesheet 

Language) (XSL, 20 

Uma alternativa p. . manipular e apresentar documentos XML é utilizá-los como objetos ou 

tratá-los como uma seqüência de eventos. Isso porque, uma vez que os elementos de um 

documento estru .o estio aninhados, estes podem ser representados como uma estrutura 

em árvore (os obj - os são os nós da árvore) ou uma seqüência ordenada de eventos. 

Exemplos: a Figura 4.3(a) apresenta a hierarquia do documento HTML da Figura 4.2 em 

forma de nós em . estrutura de árvore: o elemento <TBODY> é filho de <TABTF>, o 

elemento <Over th. River, Charlie> é filho do elemento <TD>, que por sua vez, é filho à 

esquerda do element. <TR> que, por sua vez, é filho à direita do elemento CTBODY>. Já a 

Figura 4.3(b) apres rnta os elementos HTML da Figura 4.2 como uma seqüência ordenada 

de eventos: 1) start . .le, 2) start clement:tbody, 3) start elementtr, e assim sucessivamente. 

<TAB E> 
cTBO iY> 
cTR> 
cTD>-hady Grovec/TD> 
cTD>" eolian</TtJ> 
<1 

cTR> 
cTD>sver the River, Charliec/TD> 
cTD>orianc/TD> 
c /TR 
.c/TB.DY> 

Figura .2 .. Estrutura do HTML utilizado no exemplo (DOM, 1998) 
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T2ODV» 

<TR» 

<TD 

(She"°) ÇAet) 

cTÂ&E» 

'Jr 

staxt rabie 

start cicmcnc ibody 

statt clemenn rr 

start element td 

chancwrs: Shady Grove 

Md ekinene id 

start eleniene td 

eamctexe Aeoiian 

Md eiemenc td 

end elemene tr 

start ciemene tr 

staxi elemene td 

canctcxt Over che livor, cbaailie 

end element td 

statt eiemenc vi 

caracteres: Dorian 

end eiernent ti 

eM eiesnent tr 

end element tbody 

cnd client rabie 

Figura 4.3 - a) Estrutura baseada em árvore (API b) Estrutura baseada em evento (API 

DO}V POM, 1998' 
	

SA39 

4.4 Representação de sentenças em linguagem natural. 

No uso cotidiano d2 língua, a comunicação entre os falantes se dá através de textos embora 

esses mesmos falantes possuam uma consciência intuitiva das unidades mínimas de língua. 

Em termos de anãs linguística, pode-se dizer que o texto é a unidade maior na estrutura de 

uma língua natural, pois reúne em si informações de diversas naturezas que, por sua vez 

constituem no objeto de estudo de alguns campos específicos na área da Linguística. 

No processamento de linguagem natural (PLN) o material de processamento é um texto que 

deve ser analisado, pu seja, recortado em unidades menores para a compreensão completa 

dos mecanismos de operação envolvidos em cada dessas unidades. Assim, o PLN recorre a 

campos específicos Oa Linguística, procurando depreender da sua descrição as informações 

que irão fazer da má41uina um instrumento sensível aos fenômenos da língua natural. 

O processamento d 

semiótica foi desen' 

Saussure (lingüista). 

pragmática. 

linguagem natural tem seus inícios na semiótica, o estudo dos signos. A 

olvida por Charles Sanders Peirce ogicista e filósofo) e Ferdinad de 

A semiótica é dividida em três ramificações: sintaxe, semântica, e 
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Um processador de inguagem natural completo pode extrair o significado da linguagem em 

vários níveis. Quatro são os mais importantes para esse trabalho (Nunes et. ai., 1999): 

a) Morfológico: Palavras da língua também podem ser segmentadas em termos do seu 

conteúdo significativo. As unidades mínimas dotadas de significado (gramatical ou 

lexical) são denominadas morfemas e se constituem no objeto de estudo da 

Morfologia. 

b) Sintático: A .rganização das palavras na sentença acarreta a definição desses itens 

lexicais em tw os de suas Funções gramaticais. Trata-se de reconhecer as regras pelas 

quais a distri uição das formas é determinada sendo esse exercício o objeto de estudo 

da Sintaxe. 

c) Semântico: 	relações envolvidas no plano do significado dias palavras em busca de 

alcançarem - o sentido no escopo da sentença são a matéria de investigação da 

Semântica. C significado é inerente ao signo linguistico e está presente não s6 na 

palavra como uma unidade completa, mas nas suas unidades constitutivas. Da mesma 

forma, fala-s( em significado de expressões, de sentenças, em fim, de unidades mais 

complexas da língua. Grande parte do esforço do tratamento semântico em PLN 

deve envolver, então, a depreensão das propriedades semânticas dos itens lexicais 

para a construção de sentenças semanticamente bem formadas da língua. 

cl) Pragmática: 1,  iesse nível de análise linguística estão em foco as questões, consideradas 

por muitos e tudiosos, do mundo extralinguístico. Essa noção é amparada pelo fato 

de que para além das formas e das estruturas, a língua recupera da situação 

comunicativa diversos fatores que implicam na determinação de certa compreensão 

das palavras sentenças. Todo texto é produzido por certos interlocutores, em um 

tempo e um lugar determinado, o que significa dizer que nenhum texto existe 

independente dos indivíduos envolvidos na atividade comunicativa e nenhum tato 

existe sem unia  situação de contexto. Quando se examina uma construção linguística 

procurando +sas  relações presentes no ato da fala, na verdade procura-se estudar 

aquilo que é c$jeto da Pragmática. 
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4.4.1 A ferramen Thought Treasure (TT) 

O programa Thoug t Treasure é uma poderosa ferramenta de processamento de linguagem 

natural (ferramenta de código aberto), desenvolvida por Erik T. Mueiler.(1998). Esta 

ferramenta é capaz • e interpretar linguagem natural, como também estender sua base de 

conhecimento que - tá baseado em ontologias. É um compilador para linguagem natural que 

permite extrair info • ção de sentenças ou frases. 

o Ti' é formado po uma base de dados de 25,000 conceitos organizados hierarquicamente 

(Mueiler, 1998). Por - emplo, Eviàn é um tipo dejZit-waler, o qual é um tipo de drin/cing-wafrr, 

o qual é um tipo de ode assim por diante. 

Cada conceito tem a ou mais aproximações sinônimas, o programa chega a um total de 

55,000 palavras e fra es do idioma inglês e francês. Por exemplo, como se vê na Figura 4.4, 

associações com o c inceito food no idioma inglês são as palavras Jood efood.rtuffi e em francês 

alimente nourtiture (en e outras). 

e 

Synonyms words 

French English 

Aliment food 

Nourriture f'oodstuffs 

Figura 4.4 Associação da ontologia com a linguagem natural. 

O programa ThougbT.rasure tem aproximadamente 50,000 asserções relacionados a conceitos, 

assim como: a green-pea is a .reed.vegetabse, a green-pea is green, a gnan-pea é parte de pod-ofpea, pod- 
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ofpeez é encontrado geralmente em uma loja de comestíveis. ThoMgTreasure tem ao redor de 

100 scripts, descrevendo atividades típicas, que permitem entender o mundo real. O programa 

TboughTrearun comp :eende sete módulos, mas esse trabalho utilizou apenas cinco deles 

(Mueiler, 1998): 

Representação de agência 

Esse módulo consiste do banco de dados, procedimentos básicos e estruturas para 

representar conceitos, espaço, tempo, atores e contextos. Esta é mais bem entendida através 

da Figura 4.5, que mostra o formato do banco de dados do Tbougbffreasure: 

=media-obj ect!infornation/ 
==advertisement// 
==art// 
==Cqmputer-program!/ 
==dnce// 

f lm// 
ilm-genre// 
comedy-fiian/! 
documentary-film!! 

===dramafiltn!/ 
jfantasy-fi1m/ / 

horror-filie!/ 
usical-film// 
ystery-film!/ 

==g;netic-code// 
==o. era!! 
=9' Iay// 

ook// 
agazine!! 

ra 4.5 Formato do banco de dados do Thougbt Treasure 

O nível de distanci. ento das margens pelo símbolo =" identifica a hierarquia. Neste caso, 

por exemplo, adve emeni é um tipo de media-objeci. A hierarquia consiste em conceitos 

concretos, os quais s-  subdividem em entidades, situações, estados, ações, relações, atributos 

e enumerações. 

Objetos podem ter ais explícitos representados por uma lista de conceitos, separados pelo 

símbolo "1". Por - emplo, media-objecis tem como pai o conceito information. Conceitos no 

mesmo nível de hierarquia são considerados equivalentes; por exemplo, opera é equivalente a 

p/qy dentro do conc o media-objed. 
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Um conceito amplo 

compreender subcla 

a suas ontologias pro 

d±a-obj ect-relation/relation/ 
uthor-of// 
omposer-of// 
ewscaster-of// 
iewer-of// 
ctor-of// 
inetnatographer-of// 
irector-of// 
anguage-of// 
PAA=rating-of// 
roducer-of// 
riter-of// 

Figura 4.6 Relações em TboughI Tnarnre. 

dentro da ontologia de Thoughffnasure é a relação. Uma relação pode 

ses, permitindo aos usuários adicionar relações de domínios específicos 

'rietárias. A Figura 4.6 apresenta um exemplo: 

Na Figura 4.6, o u 

explicitamente. As 

objecis. 

O usuário pode faz - 

Por exemplo, na Fi 

Irelação = conce 

B: Lebowsk) 

ário define o conceito media.objec.e.rilation, que é uma relação declarada 

o usuário pode definir vtis relações para descrever o conceito media- 

afirmações (assentioni) sobre como um conceito se relaciona com outro. 

ra 4.7 pode-se observar que as afirmações são codificadas na forma 

to 1 e fazem parte de um conceito (neste caso, do conceito: filme Tbe 

ornedy-fllm// 
ystery-filia// 
the-big-lebowsk±/ 1 director-oftMALE: "Joel 

Coen" 1 
1 actor-of=MALE: "Jhon Goodman" 1 
1 actor-of=MALE: "Jeff Eridges" 1 
1 actor-of=MALE: "Steve Buscemi" 1 

Figura 4.7 Asserções em ThougbfFreasure. 

Componente Léx co 

Parte do formato da . ase de dados permite que palavras sejam marcadas (com atributos) para 

representar caracterís 'cas especificas de= idioma. Por exemplo: 
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====xnédiumffA-length4f filn* 

Esta entrada especifia que a frase medium-Ieng1hfiIm é composta por um adjetivo (A) e dois 

substantivos (por definição do idioma). Os símbolos "#" significam que a palavra é usada 

como é (outra forma gramatical não é permitida). O símbolo "*" significa que outra forma e 

conjugação da palavta podem ser usadas no lugar da que está especificada. Por exemplo, 

médium -knghtfilms e 2iium-/en,ghlfilm são considerados conceitos equivalentes. 

Text agency 

Esse módulo é respo sável por mapear ou examinar o texto de entrada em linguagem natural 

por palavras e frases • redefinidas. Ele cria um nó para cada possível forma gramatical, coloca 

etiquetas nesses nós com atributos característicos do idioma usado) e envia os resultados ao 

componente sintátic 

Componente sin :tico 

Este componente é responsável pela criação das árvores sintáticas a partir da saída (nós) 

gerada pelo módulo ext agengv. Ele usa várias regras de produção e filtros para efectuar isto. 

Componente se 

Este é o mais impo 

responsável por 

várias construções 

afirmações. 

ântico 

tante de todos os módulos e consiste do pai-ser semântico, o qual é 

formar a árvore sintática em afirmações do Tboughffnasure. Este usa 

ticais de alto nível para separar a árvore de informação em 

4.4.2 Comparaçã. do ThoughtTreasure com outros sistemas 

Na continuação, aprsenta-se brevemente uma comparação do banco de dados do programa 

Thou<ghtTreasure (Mu -  er, 1998) em relação a outros como: W"ordNet (Miller, 1995b), Çyc 

Lenat, 1995), EDR (Yokoi, 1995), and LADL's elecfrvnic dictionag (Courtois & Silberatein, 

1990). 

• Linguagens: dica a quais linguagens o sistema é orientado (1 = Inglês, F = Francês, 

J = japonês) 

• Le: Indica o úmero de entradas léxicas, incluindo palavras, frases, e nomes próprios. 

Para sistema. bilíngües tais como TboughtTreature e EDR, o número mostrado 

representa o total envolvendo as duas linguagens. 60 % das entradas léxicas no 
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ThoughTrcas 

LADL são ftk 

são para o inglês e 37 % são para frases. 53 % das entradas léxicas para 

ses. 

• Infi: Indica 

inflexões ge 

relação a qu 

o número de inflexões validadas. Thoughffreasun contém 127,448 

das automaticamente das quais somente 32,802 foram conferidas, em 

dade e precisão do seu significado, por usuários especialistas. 

• Obj: Indica o 

• <lê, obj>: Inc 

• Polissemia: Ir 

número de conceitos atômicos. 

Lica o número de uniões (Iinks) entre as entradas léxicas e objetos. 

dica a porcentagem de entradas léxicas tinidas a mais de um objeto. 

• Asserções: Indica o número de asserções (fatos que contém conceitos atômicos) no 

sistema. As aserções do Thoughffnasurv que foram codificados na linguagem C não 

são incluídas ia tabela de acima. 

• Esforço: India o número de pessoas utilizadas por ano para o desenvolvimento do 

sistema. 

Tabela 4.1 Co paração do ThoughtTrasure com outros sistemas (Mueiler, 1998) 

  

Características TT WordNct Cyc EDR LADL 

Linguagens I,F 1 1 I,J F 

Le 50,133 118,000 Ind 600,000 170,000 

Infl 32,802 Ind Ind Ind 600,000 

Obj 21,521 90,000 100,000 400,000 Ind 
<le, obj> 45,739 166,000 Ind Ind Ind 
Políssemia 6.1% 17% Ind Ind Ind 
Asserções 37,162 116,000 1,000,000 Ind Ind 
Esforço 2 Ind Ind Ind 100 

Existem campos dea dos na tabela que não estavam disponíveis, em tal caso se colocou 

"m&", indicando: in 	da informação. 
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4.5 Considera 

Neste capítulo fo 

a serem usadas no 

documentos, além d 

que foram consid 

conveniente às men 

tipos de elementos 

possíveis relações, 

ões finais 

apresentados os conceitos e as principais características das tecnologias 

projeto. Como foi citada, a XML. permite definir, criar e guardar 

recuperar hierarquias de dados. Estas são características importantes, 

s para a adoção de Xl.{L neste projeto, para representar de forma 

agens numa linguagem de comunicação para agentes. Para definir os 

ue podem ser usados numa linguagem desse tipo, assim como suas 

documento DTD (Documeni Tibe  Dejinition) será usado. 

Neste ponto, é impo 

esta linguagem não 

linguagens para uso 

muito dificil que sej 

o WW'X) que não 

obstáculo a adoção 

projeto UNL (e dess 

UNL no desenvol 

implementada em 

disponível publicam 

a representação conc 

tante ressaltar que este projeto não fez uso da linguagem UNL, porque 

sponibiliza toda sua informação sobre sua linguagem. Como todas as 

a Web (HTML XML, etc) são derivadas da linguagem SGML, vai ser 

escritos novos parsers para browsers (e outros softwares que compõem 

.gam algum padrão derivado do SGML. Isso representa um grande 

a linguagem UNL em browsers para o WWW, uma das metas do 

trabalho). Contudo serão usados os conceitos teóricos da linguagem 

ento da linguagem de comunicação para agentes UCL, que será 

A UCL também não usará a ontologia da UNL por esta não está 

te, será usada a ontologia disponível no programa TboughtTreasure para 

tual das mensagens em UCL 
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S. A LINGUAGEM UCL 

5.1 Considera ões iniciais 

Este capítulo cont 

entre agentes a U 

características que f 

metodologia que o 

estrutura das mensag 

a descrição da linguagem proposta neste trabalho para a comunicação 

L - Universal Communieation Languige. Inicialmente são situadas as 

ram consideradas para a elaboração da linguagem. Em seguida vem a 

entou o seu desenvolvimento e, por fim, a descrição completa da 

s especificadas nesta linguagem. 

5.2 A abordag 

A linguagem UCL 

software ou human 

domínio de conh - 

• Via 

sof 

(que 

aU 

m da linguagem UCL 

sa estabelecer uma comunicação de alto nível envolvendo agentes (de 

s) com sentenças transmitidas representam de forma apropriada o 

ento. Essa comunicação pode ocorrer: 

Internet entre agentes de software e entre pessoas e agentes de 

e (através de uma interface). Ela também pode ocorrer entre pessoas 

falem diferentes línguas) e ser mediada por agentes de software usando 

L 

• Via inguagem Sc4pt: entre um programador, que escreve comandos em 

uct, e um agente de software, que vai interpretar e executar esses 

comndos. 

Muitos dos conceito 

adaptados para sereri 

guiaram a definição 

usados em UCL foram derivados da linguagem UNI, (Uchida, 1999) e 

i usados num ambiente XML. Algumas das principais características que 

a linguagem foram: 
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• Auxiliar a comunicação envolvendo agentes dando importância à semântica 

da ensagem; 

• Ser . e fácil utilização; 

.P 

com • atibilidade com o padrão SGML (Standard Generaür<ydMarlcup Language). 

tir sua integração aos padrões usados na Internet seguindo a 

Para definir uma lin 

uma linguagem bas 

mensagem através 

conhecimento, esta 

cada conceito cont 

evite a amb.iguidad 

agem seguindo as características acima, foi considerada a abordagem de 

da em mensagens (comandos) e argumentos. O usuário expressa cada 

uma estrutura formada pelos conceitos relacionados ao domínio de 

strutura contem relações que envolvem estes conceitos. Além disso, 

uma estrutura de atributos que descreve o conceito de forma que se 

com outros conceitos. A linguagem UCL apresenta a vantagem de 

permitir uma descriqão formal e semântica das mensagens A principal desvantagem desta 

abordagem é exigir .o usuário um aprendizado anterior sobre alguns aspectos da linguagem 

tais como: a sintaxe .. mensagem, palavras reservadas, notações especiais, etc. 

Mesmo assim, cons derou-se a utilização desta abordagem devido a importância que as 

mensagens têm para representar de forma mais apropriada o domínio de conhecimento. Por 

exemplo: um agente emissor que está em um domínio de conhecimento específico transmite 

uma mensagem a o tro agente fazendo uma requisição de informação, o agente receptor 

deve saber que co ceitos e características que formam a mensagem. Além do mais, 

considerou-se que • usuário desta linguagem já tem alguma experiência no uso de 

computadores, b - como no uso de uma linguagem de programação, tornando-se 

desnecessário direcio ar o usuário durante a utilização da linguagem. 

Para minimizar os convenientes desta abordagem, bem como atender as características da 

linguagem listadas rteriormente,  foram estabelecidos alguns critérios que devem ser 

seguidos na definiçãc da linguagem: 

• As mensgens, que são compostas por conceitos, atributos e suas relações, devem 

ser representadas de forma organizada e estruturada para que sejam de fácil 

leitura paira o usuário. 
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• Permitir escalabilidade e extensibilidade da linguagem, de tal forma que se possa 

agregar novos conceitos relacionados ao domínio de conhecimento. 

• Codific a linguagem com uma meta-linguagem padrão que permita a 

comuni ção entre sistemas heterogêneos e ao mesmo tempo que seja de fácil 

integraçã na Internet. 

• Indiferen entre letras maiúsculas e minúsculas e minimização de pontuações 

especiais. 

Incorporando estes pectos à linguagem se pode oferecer uma representação mais legível. 

5.3 Metodolog a utilizada 

O desenvolvimento da linguagem UCL pode ser dividido em duas etapas: definição da 

linguagem e implem ntação de um programa protótipo que converte inglês para UCL e UCL 

para inglês. 

a) Definição d' linguagem 

Nesta prim -. fase, procurou-se especificar a linguagem, tendo como ênfase 

abranger os spectos conceituais de como representar o significado das mensagens. 

Para esta re • resentação, utilizou-se a base teórica cia linguagem Universal Nelworking 

Language 	L) (Uchida, 1999). Como foi dito anteriormente, a UNI, é uma 

linguagem d representação semântica baseada em relações envolvendo predicados 

(conceitos), • esta forma, a linguagem UCL proporciona os meios para descrever as 

mensagens. 

No item 5.5, erá feita uma descrição mais detalhada desta fase. 

b) Implementação do Protótipo 

Utilizando a especificação inicial da linguagem, que se baseia nas características e 

critérios mo tradas anteriormente, passou-se a preencher os aspectos gramaticais 
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necessários i. ara a implementação de um parser para a linguagem. Para isso foi 

necessário: 

• Esta, elecer com rigor os critérios sintáticos da linguagem inicialmente 

de • da, o que se traduziu em: definir palavras reservadas, separadores, 

estab - ecer a gramática da linguagem; 

• A u." ação da meta-linguagem XML para definir a linguagem proposta. Esta 

meta linguagem une a simplicidade da XML ao poder representativo da UNL 

e red z as dificuldades de se escrever um interpretador para ela. 

• Dc. e ção da gramática (regras) em um arquivo DTD (Dotament Type 

Defin Won), que representa a estrutura lógica da mensagem envolvendo 

elem ritos, atributos e instâncias. 

Como foi dito na in odução deste trabalho, a linguagem UNL não é adequada à filosofia de 

trabalho do nosso 	po, por não ser um padrão abato, além de não derivar do padrão 

SGML (Standard GenrabkedMark4 Lansuage), o que dificulta o seu uso em programas criados 

para a Internet. Mas uitos dos conceitos teóricos de UNL (Uchida, 1999) foram usados por 

seu poder de repres» tar mensagens. Como resultado desta fase, obteve-se uma definição da 

linguagem para r - resentar mensagens relacionadas a um determinado domínio de 

conhecimento e 	programa protótipo para conversão inglês - UCL e UCL - inglês 

(capítulo 6). 

5.4 Caracterís icas da linguagem UCL 

A linguagem UCL r f .resenta a informação em sentenças (também chamadas de mensagens) 

que envolvem uma - strutura sintática e um conjunto de conceitos, relações e atributos que 

são definidos a se 

• UW (Univer; Wot4, que representa o significado de uma palavra ou conceito. 

• Rótulo de re ção, que representa uma relação entre Univenal Wor&. 
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• Rótulo de atributo, que contém alguma informação adicional ou definição que se 

acrescent 	iversai lVord e que está presente na mensagem. 

Considerações gerais isobre a linguagem: 

• Para que 	linguagem proposta cumpra com a característica relacionada à 

representaçã u semântica da mensagem, considerou-se a utilização de uma ontologia 

que define E. almente o domínio de conhecimento. 

• A ontologia usada foi a definida no programa Thaaghffreasure já que a linguagem 

UNL tarnb . não dispõe de uma ontologia explicita e aberta, O vocabulário da 

linguagem c.rresponde a todas as entradas léxicas da Ontologia que usa o programa 

ThougbiTreas 

• Considerando-se que as mensagens devem evitar ambigüidade, cada Universal W/ord 

(representa % de uni conceito) é limitada na abrangência de seu significado por meio 

do uso de rótulos de relação. Desta forma evita-se que dois conceitos se 

justaponh 

• Definidos o conceitos que pertencem à mensagem, é necessário relacioná-los, 

utilizando ró os de relação, para terminar a construção de uma mensagem. 

5.4.1 Anotação tilizada 

Como foi visto an .ionnente, a XML é uma meta-linguagem usada para definir outras 

linguagens. Para definir  uma linguagem baseada em XML pode ser usado um arquivo 

contendo as regras jie um DTD específico. A sintaxe de um D'lI) é essencialmente uma 

gramática de livre 
cclntexto, 

 tal como, a forma BNF estendida (Backus Naur Fonn) usada para 

descrever linguagens de computador (Grosof & Labrou, 1999). 

Considerando que a linguagen UCL é baseada na meta-linguagem XML, a gramática formal 

da UCL é especificida utilizando-se a notação definida para DTDs. A seguir descreve-se 

brevemente alguns elementos dessa notação (Pimentel et. al, 1999): 
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<IELEMENT u 

<!ATTLIST uw 

Bkmenl (elemento): Define os elementos do documento XML. Cada elemento tem um tipo, 

identificado por um nome e pode ter um conjunto de especificações de atributos a ele 

associado. Cada espeçificação de atributo compõe-se de um par nome/valor. 

Aurlisi (atributo): U elemento pode ser classificado qualitativamente através de atributos. 

Um atributo é um 'ar (nome, valor) presente no inicio de cada rótulo de elemento. Um 

atributo não pode ap ecer mais de uma vez no mesmo elemento. 

Bn% (entidade): E um documento, referências a outras entidades podem ser externas ou 

internas; uma refert  cia a uma entidade acontece na forma &ncme_jk_en&Ia&; Entidades 

externas se referem a arquivos contendo documentos, imagens, etc. Entidades internas 

normalmente se ref 	a variáveis internas. 

CDATA : Uma se .o CDATA permite a inclusão de trechos que, contendo caracteres 

reservados para marc ção, devem ter seu conteúdo ignorado pelo processador. 

5.5 Especifica cão da linguagem 

5.5.1 UW (Univer 

A Univenal W/ord 

denotam o signifi 

ai Word) 

é a unidade mínima que representa um conceito, estas em conjunto 

o específico de uma mensagem. Na sua representação são usadas 

palavras em inglês 

ou conceito que a Ut envolve. 

s em japonês), que representem (o melhor possível) o significado 

Quando existe a ne sidade de representar um conceito de forma mais exata, a linguagem 

possui métodos para que o conceito seja restrito no momento da definição de seu significado. 

Estes métodos são is rótulos de relação e rótulos de atributo que serão mostradas nos 

tópicos seguintes. N. Figura 5.1 é mostrada a estrutura (sintaxe) geral de uma Universal lVord 

((%label;)*, (tense 1 aspect 1 reference i focus 1 
attitudes 1 viewpoint 1 convention)*)> 

id ID #IMPLIED 

head CDATA #REQUIRED> 

Figura 5.1 Sintaxe geral de uma Univenal (Vord 
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Na estrutura mostrar a na Figura 5.1, pode se observar que cada uw definida deve ter um 

identificador id. Este identificador será formado por uma cadeia de caracteres alfanuméricos 

e servirá como único identificador do conceito em toda a mensagem. Este identificador pode 

ser referenciado em q jalquer outra parte da mensagem, mas não pode ser redefinido. 

O rótulo head corresponde ao lugar onde o conceito será incluído. Os conceitos utilizados 

sempre estarão relacionados à ontologia que se esteja usando, deste modo é neste ponto que 

a linguagem UCL se relaciona com a ontologia de um domínio especifico de conhecimento. 

Na Figura 5.2 é apresentado um exemplo de documento UCL com a definição de conceitos, 

utilizando a sintaxe da Figura 5.1: 

<uw id"uw02 head="area"> 
<icl direction="to"> 

<uw heai="piace"/> 
</ici> 
<referenc: attribute="indef"/> 

</uw> 

<uw id="uw03' head="strategic"/> 

<uw id="uw04 head"designate"> 
<icl direi tion=1 to"> 

<uw hea.='do"/> 
</ici> 
<focus at' ribute="entry"/> 
<viewpoin' attribute="may"/> 

</uw> 

<uw id="uwOS" head="read"> 
<icl direi tion="to"> 

<uw he..hTdo fl/> 

</idi> 

<lutO 
<uw id="uwO6" head="home"/> 

Fig4ira 5.2 Definição de conceitos em um documento XML 

Neste exemplo, poc 

uma uw. Cada concc 

atributo head. Os r 

tópicos seguintes. 

 

e-se observar a definição de cinco conceitos, cada um rotulado como 

to tem um identificador único no atributo Id, e um conceito básico no 

Stulos de relação e atributo mostrados na estrutura são explicados nos 
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5.5.2 Rótulos de relação 

A linguagem UCL representa mensagens que possuem um determinado significado 

envolvendo vários conceitos. Esta composição de conceitos é representada por um conjunto 

de relações binárias que permitem distinguir as diferentes relações envolvendo esses 

conceitos. 

Em concordância com a teoria usada na definição da linguagem UNI, para a representação 

de composição de conceitos, adotou-se os rótulos de relação definidos nessa linguagem. 

Estes rótulos estão formados com, no máximo, tr&s caracteres de comprimento. 

A sintaxe geral de uru rótulo de relação é mostrada na Figura 5.3: 

	  Definição de Entidades 	 > 

<!ENTITY % 1 bel "(icl 1 agt 1 aoj 1 bas  1 ben  1 cag 1 cao 1 cnt 

cob 1 con 1 coo 1 dur 1 fmt  1 fnn  1 gol 1 ins 1 nan 
met 1 rnod  1 nam 1 obj 1 opi 1 or 1 per 	pio 1 plf 
plt 1 pof  1 pos 1 ptn 1  pur  1  qua 1 rsn 1 scn 1 seq 

src 1 tini 1 tmf 1 trnt 1 to  1 via)"> 
<!ENTITY % e tension "uw, %label;)?" 

<!ENTITY %d rection "direction ( to 1 frota ) 'to'" 

	 Definição da sintaxe    	> 

<!ELEMENT ut4 ((%label;)*,  (tense 1 aspect 1 reference 1 focus 1 

attitudes 1 viewpoint  1 convention)*)> 

<!ELEMENT id (%extensionfl+> 

<!ATTLIST lo] %direction;> 

Figura 5.3 Sintaxe geral de um Rótulo de relação. 

Os rótulos de relação estão representados por %label;. A seguir, mostra-se a lista e uma 

breve definição de cada uma das instancias de %label;. 

• 101 (inclusãb) representação de hiperonímia (super e subclasses) ou meronímia 

(relação parte todo). Neste rótulo de relação se encontra o atributo "dírecdon'to' 

que indica a r ação parte-todo." 

• Agt (agente), define um agente que causa uma ação volitiva, por exemplo, um objeto 

animado com intenções. 
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And (união) 

Aoj (objeto 

Bas (para 

grau de com 

Ben (benefi 

outro objeto 

Cag (cone, 

irnplicitamen 

cao (conco 

dentro de u 

Cnt (conteú 

Cob (conco 

afetado por 

Con (condiç 

ocorrência d 

Coo (co-oco 

efine uma relação de conjunção envolvendo dois objetos ou conceitos. 

tributivo) define um objeto de um atributo. 

pressar grau) define um objetb usado como a base para expressar um 

aração. 

to) define um beneficiário que está indiretamente relacionado com 

u evento 

tmncia/co-agência) define um objeto (não evidente) que inicia 

e um evento de forma simultânea. 

tância/co-objeto com atributos) define um objeto (não evidente) 

estado, efetuando-se de forma simultânea. 

o) define um conceito equivalente. 

tância/co-objeto afetado) define um objeto que está diretamente 

evento implícito de forma simultânea ou por uma condição. 

o) define uma condição que causa (voluntária ou involuntariamente) a 

um evento 

rência) define uma progressão simultânea de eventos. 

Dur (duraçãõ ) define um período de tempo de existência de um estado ou evento. 

Fint (alcance Origem-destino) define uma abrangência de objetos ou eventos. 

Em (origem define a origem de um objeto. 

Gol (obje 	estado final) define o local (fisico ou lógico) de um agente/objeto 

relativo a um evento. 

ns (ins. 	ente) define o instrumento utilizado para levar a cabo um evento. 

Man (maneir modo) define a maneira de levar a cabo um evento ou caracterizar um 

estado. 

Net (métod define um método para levar a cabo um evento. 

Mod (modifi' ador) define um objeto evidenciando-o de forma restrita. 

Nam (nome) • efine o nome de um objeto. 

Obi (objeto afetado) define um objeto que está diretamente afetado por um evento 

ou estado. 

Opi (lugar o .jetivo) define um lugar onde um evento acontece. 

Or (disjunçã.) define uma relação de disjunção entre dois conceitos. 

66 



. Per (proporão, taxa ou distribuição) define uma base ou unidade de proporção, 

taxa ou distri 'uço. 

• Pie (lugar) . efine o lugar onde acontece um evento ou está presente um objeto com 

um estado d erminado 

• Pif (lugar'dal) define o lugar onde um evento começa ou define o lugar onde um 

estado come -,a a ser verdadeiro. 

• Pit (lugar u ai) define o lugar onde um evento termina ou define o lugar onde um 

estado come-a a ser falso. 

• Pof (parte-d-) define um conceito que forma parte de outro. 

• Pos (possui.or) define o possuidor de um objeto. 

• Ptn (comp, eito) define um objeto de forma não evidente, mas imprescindível 

para que se e 'mece uma ação 

• Pur (propé ito ou objetivo) define o propósito ou objetivo de um agente 

relacionado um evento ou o propósito de um objeto que existe. 

• Qua (quanti: de) define a unidade associada à quantidade de um objeto ou grau de 

mudança. 

• Rsn (razão) define a razão pela qual um evento ou um determinado estado 

aconteceria. 

• Sai (cenário) define um mundo virtual onde acontece um evento, ou um estado se 

toma verdad -. o, ou onde um objeto existe. 

• Seq (seqüt da) define um evento ou estado prévio ao evento ou estado que está 

sendo evid dado. 

• Src (estado inicial) define o local (físico ou lógico) ou estado de um agente/objeto 

relativo a 	evento 

• Tim (tempo define o tempo em que acontece um evento ou o tempo em que um 

estado é vá1ico. 

• Tmf (tempo inicial) define o tempo em que um evento começa ou o tempo inicial em 

que um esta .o começa a ser verdadeiro. 

• Tnt (tempo final) define o tempo em que um evento termina ou o tempo em que 

um estado sé toma falso. 

• To (destino) define o destino de um objeto. 
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Via (lugar cu estado intermediário) define o lugar ou estado intermediário de um 

evento. 

Esses são todas os rótulos de relação incluídos na linguagem que foram definidos até o 

momento. Um exemplo utilizando rótulos de relação mostra-se na Figura 5.4 urna 

mensagem representada na linguagem UCL, construídas a partir das seguintes sentenças. 

[]NL ir a conrnon /anguage that wouhi be usei!for nelwor/c communications 

No exemplo apresentado na Figura 5.4, pode-se observar nas primeiras linhas a definição do 

arquivo Sentence.dtd, que validará a mensagem com a gramática definida. No seguinte 

tópico, mostrar-sc-ão os rótulos de atributos utilizados na UCL. 

<?xml version-"l .0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE sen ence SYSTEM "Sentencedtd"> 
<sentence> 

<uw id=" wOO" bead="languaqe"> 
<id •irection="to"> 

<uw head="abstract thing"/> 
<1 ± cl 
<tens: attribute="present"/> 
<focu- attribute="entry"/> 

<uw id=" wOl" head="UNL"> 
<id .irection="to"> 

<uw head="language"/> 
</icl 
<focu-. attribute'"topic"/> 

</uw> 
<uw id=" w02" head="comrnon"> 

<aoj .; irection="to"> 
<u head="thing"/> 

</aoj 
</uw> 
<uw id." w03" head"use"> 

Ccl .irectiori="to"> 
<u head="do"/> 

<fiel 
<tens- attribute="present"/> 

<uw id=" w04" head="language"> 
< lei direction="to"> 

<uw head="abstract thing"/> 
<fiel> 
<tense attribute.="present"/> 
<focus attribute="entry'h/> 

</uw> 
<uw id=%w05" head="comrnunication"> 

< ic1 direction="to"> 
<u head="action"> 

<hei> 
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<convention attribute="pl"/> 

<uw id="uwOG" head="networ]c"> 
<icl direction="to"> 

<uw head="thing"> 
</idl) 

<relation label="aoj" uw-idl="uwOO" 
<relation label="raod" uw-idl="uwQO" 
<relation label="obj" uw.-idl&'uw03" 
<relation label="pur" uw-idl="uw03" 
<relation label="nod" uw-idl="uwOS" 

</sentence> 

uw-id2="uw01"f> 
uw-id2="uw02"/> 
uw-id2="uw04"/> 
uw-id2="uw05"/> 
uw-id2="uw06"/> 

Figura E1.4 Definição de Rótulos de relação em um documento XML 

5.5.3 Rótulos de ttributo 

Os rótulos de atributos foram introduzidos para limitar o significado dos conceitos definidos 

no tópico 5.5.1. Com os rótulos de atributos pode-se particularizar o significado de uma 

As representações destes atributos estão agrupadas de forma tal que se possa identificar as 

informações de tempo verbal, o aspecto do conceito ou estrutura da mensagem, entre outros. 

Estes rótulos podem ser inseridos dentro do escopo da tag uw (<uw> ... </uw>) até se 

conseguir restringir s m significado como desejado. A sintaxe geral de um rótulo de atributo é 

mostrada na Figura 3.5. 

	 Definição da sintaxe 	 > 

<!ELEMENT ti ((%labelfl*, (tense j aspect 1 reference 1 
attitudes 1 viewpoint 1 convention))> 

   lista de atributos 	 > 

<!ELEMENT te se EMPTY> 

<!ATTLIST te se attribute(past 1 present 1 future) #REQUII(ED> 

<!ELEMENT as ect EMPTY> 

focus 1 

<!ATTLIST aspect attribute (begin-soon 1 begin-just 1 progress 1 end- 

sobn r end-just 1  complete  1 state 1 repeat) #REQUIRED> 

<!ELEMENT reeerence EMPTY> 

<!ATTLIST reference attribute(generic J def 1 indef 1 not 1 order) 

#WQUIRED> 

<!ELEMENT fonus EMPTY> 

<!ATTLIST focus attribute(emphasis 1 entry 1 qfocus 1 thene 1 title 

I hopic) #REQUIRED> 

<!ELEMENT attitudes EMPTY> 

<!ATTLIST attitudes attribute(affirmative 1 confirmation 

ex:lamation 1 inperative 1 interrogative 1 invitation 1 
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p0 iteness 1 respect  1 vocative) #REQUIRED> 

<!ELEMENT viwpoint EMPTY> 

<!ATTLIST vi-wpoint attribute(ability 1 ability-past  1 apodosis-real 

1 podosis-unreal 1 apodosis-cond 1 conclusion 1 custon 1 

possibility 1 probability 1 should 1 unexpected-

prsuxnption 1 unexpected-consequence 1 will) #REQUIRED> 

<!ELEMENT CO vention EMPTY> 

<!ATTLIST co vention at tribute (anglebracket 1 double_parertthesis 

do 'ble_quotation 1 parenthesis 1 p1  1 singlequotation 

sq are bracket) #REQUIRED> 

Figura 5.5 Sintaxe geral de um rótulo de atributo 

Os rótulos de atribu .s estão agrupados em sete subgrupos, facilitando a escolha do atributo. 

A seguir, apresenta-s - uma descrição deste grupo e os atributos envolvidos. 

a) Tense, subti po que expressa tempo verbal. Estão agrupados os atributos que 

outorgam lo alização no tempo ao conceito. Temos três rótulos de atributo que estão 

envolvidos n - ste subgrupo: 

• Past refere-se ao evento que aconteceu no passado. 

• Pres-nt: refere-se a um evento que está acontecendo. 

• Fut 'e: refere-se ao evento que irá acontecer. 

b) Aspect, su grupo que se refere à noção de aspecto da língua inglesa. Está 

  

relacionado .om o estado de um evento/objeto que forma parte da mensagem. 

• Beg -soon: está relacionado como evento que vai começar. 

• Beg -just: está relacionado como evento que recém começou. 

• Pro.'ress: está relacionado com o evento que está em progressão. 

• End soon: está relacionado com o evento que está quase terminando. 

• End just: está relacionado com o evento que recém terminou. 

• Com.lete: está relacionado como evento já concluído. 

• sta 'e: está relacionado com o estado final de uni evento/objeto após a 

oco • ência de um outro evento. 

• Repc at: está relacionado com a definição de um evento repetitivo, 

env . Ivendo o mesmo agente/objeto. 
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C) Reference, .ubgrupo que indica se o conceito está descrevendo um objeto, ou um 

pequeno 	•o, ou a todos. Os seguintes rótulos de atributos são usados para 

explicitar a ri erência de um objeto. 

• Gene' ic: descreve que o conceito é genérico. 

• Def: .escreve que o conceito já foi referido. 

• Inde' descreve que o conceito não pertence a uma classe específica. 

• Not: .rresponde à negação. 

• Orde: determina a ordem do conceito. 

d) Focus, sub: po que permite a quem constrói a mensagem poder evidenciar ou 

enfatizar 	conceito ou parte da mensagem. Desta forma, pode-se indicar na 

mensagem a importância do que se pretende descrever. Geralmente está relacionado 

com a estru 	da mensagem. 

• Emp sis: enfatiza um conceito. 

• Ent 1: descreve o conceito como o princípio ou ponto de início de uma 

menagem. É indispensável em uma mensagem UCL. 

• Qfo. s: informa o conceito que recebe o foco na mensagem. 

• Th- e: informação temática. 

• Tit e: aponta um conceito correspondente ao título, como forma sentencial. 

e) Attitude, vfere-se às atitudes ou emoções que um agente pode adotar, seja direta 

ou indire 	ente. Isto inclui respeito, cortesia relacionado ao que se transfere na 

mensagem. 

• 	Affijrmative: afirma um evento. 

• Con irrnation: requer confirmação do evento. 

• Exc amation: representa o sentimento de exclamação sobre algum evento. 

• Irnptrative: declaração imperativa. 

• Int:rrogative: declaração interrogativa sobre um evento. 

• Inv tation: incentivar a fazer ou reali7ar algum evento. 

• Pol teness: representa o sentimento de cortesia. 
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• Respct: representa o sentimento de consideração ou respeito. 

• Vocaive: representação de expressões usuais. 

Viewpoint,Iteferese a uma variedade de possibilidades para representar grau de 

crença, enfat$ar alguma coisa, e estender alguma explicação sobre o assunto que se 

está tratando. Isto vai depender do estado em que se encontre o agente transmissor. 

Os seguintes 

informação. 

rótulos de atributos são usados para esclarecer pontos de vista de 

.ty: representa a habilidade, ou capacidade de executar algo. 

ty-past: representa alguma habilidade efetuada no passado. 

sis-real: representa o apódose e refere-se a segunda parte de um 

o gramatical, em relação a primeira, de cujo sentido é complemento, 

sis-unreal: representa o apódose. 

sis-cond: representa o apódose de forma condicional. 

usion: representa uma conclusão de uma primeira parte da mensagem. 

m: ação habitual, e corresponde ao passado 

tation: representa a expectativa sobre outros objetos/agentes. 

conceder permissão para executar algo. 

-not: não conceder permissão para a execução de algo. 

tence: insistência na execução de alguma ação. 

t ion: representa a intenção de fazer alguma ação no futuro. 

• Abu 

• Abu 

• Apod 

perío 

• Apod 

• Apod 

Corte 

• 	Cus t 

• Expe 

Gran 

Gran 

Insi 

Iate 

• Inev tability: representa a suposição de que algum evento é inevitável. 

• Nay: epresenta a suposição de uma atual possibilidade. 

• Obli. ation: obrigar a alguém a executar alguma ação. 

• Obii.ation-not: proibir a alguém a executar alguma ação. 

• Poss bility: representa uma razoável possibilidade de que aconteça um 

eveno. 

• Pro 

 

bility: representa uma razoável probabilidade sobre algo. .- 

 

• Sho id: representa o sentimento de imposição. 

ected-presumption: pressuposição contrária ao que se esperava. • Une 

  

1' 
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ecteti-consequence: representa uma conseqüência contrária ao 

o. 

epresenta o sentimento de querer executar algo. 

Unex 

esp 

Will: 

g) Convention, 

convencionai 

este último subgrupo se refere à representação de símbolos 

Angi 

Doub 

Doub 

Pare 

P1: re 

Sing 

Squa 

_bracket: representa ouso dos símbolos <>. 

e_parenthesis: representa o uso dos símbolos (Q). 

e_quotation: representa o uso dos simbolos"". 

thesis: representa o uso dos símbolos ( ). 

resenta o plural. 

oquotation: representa o uso dos simbolos''. 

e_bracket: representa ouso dos símbolos []. 

5.6 Considera es finais 

Neste capítulo foi 

acordo com a des 

envolvendo agentes 

integração com lin!  

FIPA-ACL, derivada 

integração com lin 

SOA? (Simple O/ijed 

linguagens, especi 

mensagens na Tntern 

finida a linguagem de comunicação UCL. Ela pode ser situada, de 

ção apresentada no capítulo 3, entre as linguagens de comunicação 

e software (ACL). Por UCL ser uma linguagem derivada do XML, sua 

agens que suportam a comunicação entre agentes, como KQML e 

do Lisp fica mais difícil (mas não impossível). Por outro lado, a sua 

.gens de suporte a comunicação, específicas para Internet, como a 

ccess Pwtoco1, (SOM, 2000) derivada da XML, é muito facilitada. Essas 

ente a SOAP, estão se tornando o padrão para comunicação de 

t. 

A notação utilh'ada para especificar a linguagem UCL foi definida em função da meta-

linguagem XML: foi usado um documento no formato DTD para definir sua sintaxe. Na 

especificação da lingiagem UCL tentou-se manter o poder representativo herdado da UNL 

na expressão de sentenças ao mesmo tempo que se adicionou a portabilidade e a 

compatibilidade com padrões da Internet da linguagem XML 
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A linguagem UCL é compatíve1 com a linguagem UNL, desta forma, no futuro, mensagens 

codificadas na língua jm UNL poderão ser representadas em UCL e vice-versa. Utilizando-

se a especificação 4 linguagem UCL apresentada neste capítulo, implementou-se um 

protótipo que transfcfrma sentenças do inglês para UCL e de UCL para o inglês, que será 

descrito no próximo cpítulo. 
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6. UM ENCONVERTER-DECONVERTER UCL 

6.1 Consideraç 

Neste capítulo é mo 

Decorn'n-Ier. Esses 

significam, respectiv 

para uma interlíngua 

No caso desse trab 

como linguagem na 

es iniciais 

trada a implementação de um protótipo de um programa Encontn'er-

os, ençorn'nler e deconverter, vieram do projeto da UNL (tichida, 1999) e 

ente, um programa que converte sentenças de uma linguagem natural 

um programa que converte de uma interlíngua para linguagem natural. 

o a interlíngua é a UCL e o protótipo trabalha com a língua inglesa 

(ele também trabalha com o francês). 

O detalhamento do 

especificação e dos r 

arquitetura de um sis 

desenvolvimento da linguagem está baseado na descrição da sua 

cursos apresentados nos capítulos anteriores. Também é mostrada uma 

que utilizaria a linguagem UCL. 

6.2 Gramática 

Para discutir a imilementação do protótipo, será necessário situar alguns conceitos 

manipulados pela imjjdementação. 

A linguagem UCL é 

O conjunto destas 

mensagem UCL é fe 

especificada através de regras que descrevem a estrutura da mensagem. 

egras compõe a gramática da linguagem. O reconhecimento de urna 

to pelo interpretador JAXP da Sun (Sun, 2001). A leitura de cada item, 

denominado "k'k&',I é feita pelo analisador léxico do JAXP. 

A seguir, na Tabela 

 

6.1, são mostradas as principais etiquetas que representam a estrutura de 

uma mensagem UCL que contem informações sobre a sentença, conceitos (UWs) e relações. 
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Tabela 6 1 Principais etiquetas para a construção de mensagens UCL 

  

   

Etiqueta Descrição 

<sentence> Inicio da mensagem 

</sentence> Fim ca mensagem. 

<uw> Inicio de um conceito/objeto. 

</uw> Fim de um conceito/objeto. 

<relation> Definição de uma relação envolvendo dois conceitos previamente definidos. 

</relation> Fim de uma relação que envolve dois conceitos 

Além das etiquetas 

relação que foram es 

linguagem UCL defii  

ostradas acima, temos também: os rótulos de atributo e rótulos de 

ecificados no capítulo 5. O Apêndice B mostra a gramática completa da 

da em um documento DTD. 

6.3 Implement ndo o protótipo 

O protótipo é impler  

ser resumidas em: a) 

de fácil utilização; c) 

UCL está baseada n 

XML com o DTD, 

que usa a API DOM 

Para a representação 

conceitos envolvido 

ThoughtTreasure. Ela 

ontologia, realizar co 

entado seguindo as características mostradas no capitulo 5. Elas podem 

permitir que a linguagem seja de fácil integração à rede Internet; b) ser 

permitir sua escalabilidade e estensibilidade. A estrutura das mensagens 

DTD definida e descrita no capitulo 5. Para validar os documentos 

recisou-se de um interpretador de documentos XML, no caso o JAXP 

semântica da linguagem, precisa-se de uma ontologia que represente os 

na mensagem. Neste ponto, adotou-se a ontologia usada no programa 

clui a wilinção de bibliotecas que permitem manipular os conceitos da 

sultas na rede de conceitos, e analisar a hierarquia. 
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ccl nte ifac o» 
UciLanguage 

4uw: String 
%head String 
41d String 

toIation String 
bol String 

.id1 String 
4id2 String 

4understoodo 
4sotSentonceTTQ 
4sotSontonceLNo 
4takeAlt02anceptQ 
'canvorttflcUCLo 
'canvertTTtoucLwriteo 
4deconveitUCLtoTTO 
'deconvortTrtoLNo 

ThoughtTreasure 

4flConnoctiano 
4conceptTaLoxEntrioso 
4gonorateo 
4phras oToConcepteO 
'semanticParseo 
4syntacticParse0 

Além disso, implementou-se em Java uma API UCL que permite gerar e manipular as 

mensagens UCL Na Figura 6.1 são mostradas as classes que foram utilizadas e a interface 

que foi implementada no protótipo. 

DOM 

4newnstenceO 
4newoocumentauildor0 
4nowDDcurnento 
4createElomoitQ 
• appendChildQ 
4parsero 

Figura 6.1 Classes e interface do protótipo. 

Na Figura 6.2 é mostrado o diagrama de classes da implementação do protótipo, este 

diagrama mostra qua$ são as relações entre a Interface Man guage com as Classes. 

Ag o nt 
.ucI_message UclLanguago 

trunO 

<cinterface» 
U a ILan gua go  

	e e- 

DOM 
4newinston000 

~Doeume r tBui Id ero 
4newDocumerto 
4crootoElemento 
4appendChild4 
4parserO 

4uw: String 
4head String 
%id String 

'relation String 
.Iabel String 

%idl String 
4id2 Stririg 

4understoodQ 
4setSontenc&TTØ 
'setSontencoLNO 
4takeAttofconceptØ 
'convertlTtoUCLO 
4c onvertTTta U CLwritoQ 
4deconvertUCLtoflQ 
4deconverflTtoLNQ 

ThoughtTreasuro  
4rrconnactiono 
tco ncoptto LoxEntri estj 
4generateo 
4ph raseToCon a ept e (3 
4semanticPeree(3 

syntacticParceO 

Figura 6.2 Diagrama de Classes. 
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Protótipo 

6.3.1 O enconveri 

O processo de codifi 

diagrama da Figura 

mensagens UCL. O 

interface UciLanguage, 

retomadas várias in 

entendidas pelo pro 

mais adequada. A p 

para a linguagem 

manipulada e/ou en 

r 

ação, feito pelo enconverter, segue a seqüência de eventos mostrada no 

6.3. Nele o protótipo faz uso da interface UciLanguage para gerar 

rocesso começa quando o encorn'erler chama o método underslood da 

desta forma se interpreta a sentença em linguagem natural e são 

erpretações desta sentença (dependendo de como a sentença foi 

ThougbtTreasure). Na continuação, o usuário escolhe a interpretação 

desta interpretação escolhida é realizado um processo de codificação 

L, resultando numa mensagem UCL. Esta mensagem pode ser 

ada a outro agente. 

U cl Lan q ua g e 

ri understod(sentença) 

L interpretaçóes 

—escolhe() 

takeAttofconcept(interp escolhida) 

Ia.  

convertTTtoUCL (interp. escolhida) 
.1  

árvore 

convertTTtoUcLwrite (árvore) 

documento UCL/XML e 

Figura 6.3 Diagrama de seqüência de eventos. 

Segue uma descriçã • mais detalhada do processo de geração das mensagens UCL e uma 

descrição do funcio amento de cada método no processo. 
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Interpretando uma 

O método Underslood 

natural, e retoma um 

da aplicação deste mé 

caso, o resultado pod 

ontologia e, por isso 

caso, o resultado p0. 

como enteada têm v 

entendidas). Neste ú1 

muito do contexto - 

das interpretações é a 

tença em linguagem natural 

- chamado para realizar a interpretação de uma sentença em linguagem 

lista de sentenças que expressam a mensagem inicial. Como resultado 

odo, pode-se obter dois tipos de resultados (Figura 6.4). No primeiro 

ser nulo, significando que alguma entrada léxica não está cadastrada na 

não foi conseguida nenhuma representação conceitual. No segundo 

e ser uma lista de alternativas, significando que a sentença que se deu 

1 • representações semânticas (ou várias representações que podem ser 

o caso o sistema não pode optar por uma delas, pois isso depende 

que se trabalha. Neste caso, deixa-se para o usuário a escolha de qual 

ais apropriada. 

Para poder avaliar 

natural, são criadas 

representando a av 

avaliação semântica. 

taticamente e semanticamente a sentença, que está em linguagem 

ternamente duas estruturas. A primeira refere-se a uma árvore de nós 

ção sintática e a segunda é outra árvore de nós representando a 

Sentença em 

Linguagem Nura 

cmvetLt'LoTT( 

sentença a validar 

sna1kSrse() 	 SE- 

áror9 semantica 
[lista de conceitos 

-í  Qatf(') 

ymerme(i+ 

-i 	 yaiere(k2) 

aaierte( +n) 

Lista de sentenças 

Fig4ra 6.4 Interpretando uma sentença em linguagem natural 

Cadastrara lista d 

Este método (setSet 

conceitos foi obtida 

conceitos 

wceTl) cadastra a lista de conceitos dentro do enconvefler. Esta lista de 

.o método understood apresentado anteriormente. 

Obter os atributos!de cada conceito 
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Este método (takdAhOJConcept) procura todos os atributos gramaticais das entradas léxicas 

que pertencem aos co 

são posteriormente in 

se descrever com nt 

ceitos que foram cadastrados no enconverter. Estes atributos gramaticais 

eridos em cada conceito da mensagem UCL Em conseqüência, pode-

r precisão o significado de cada conceito. 

Considerando a árvo - semântica, que contém os conceitos envolvidos na mensagem, extrai- 

se cada conceito p 	posteriormente procurar na ontologia as entradas léxicas e seus 

atributos gramaticais. 

Transfonnar alista 

Este método (Conto 

cadastrados no encon 

nós que representará 

na gramática da lin 

processo se realiza 

e conceitos na mensagem UCL 

IoUCL) cria a mensagem UCL baseado nos conceitos anteriormente 

ter. Este método utili7a a API DOM do JAXP para criar a árvore de 

posteriormente a mensagem UCL A construção desta árvore baseia-se 

agem UCL especificada no capítulo S. A Figura 6.5 mostra que este 

duas etapas. 

1 Usta de Concebo 

árvore de nós 
(conceos) 

ccnvertffloUOd*d() 

árvore de nós 
(conctos + relações) 

Fi' 	. 6.5 Transforma a lista de conceitos na mensagem UCL 

Na primeira etapa s o gerados os conceitos na forma de UWs. Além disso, é inserido um 

identificador único ara cada conceito. Como é mostrado na Figura 6.6, a entrada inicial é a 

lista de conceitos, a partir dela se verifica a existência de cada conceito na ontologia e se 

obtém o conceito ai de cada um (desta forma se descobre a que hierarquia o conceito 

pertence). É usada a W ici para indicar o conceito pai de cada um. 

Na segunda etapa, as relações existentes entre os conceitos são determinadas e elas são 

explicitadas através âa tag reJ.ation. Este processo dá forma e estrutura à mensagem. Para 
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Lista de Conceitos 

sMnToCt*dQ 

Usta de objetos 

-[  convtTTtoU2buUdEM()  ]_ 
/s 

o 
o 

     

     

  

atiemer1Q 

 

     

      

	

-{ 	setAfltde() 

E 

	

ir 	 
- -(  apperdCtIdQ 

edSterd() 

árvore do nós 

(conceitos) 

Fi 	ra 6.6 Criação de árvore de nós de um documento UCL. 

percrtfl 

explicitar estas relações, são utilizados os identificadores definidos na primeira etapa Cada 

conceito definido anteriormente é referenciado. 

O resultado da prime.ra etapa mais o resultado da segunda etapa formam uma única árvore 

de nós que representa a mensagem UCL. 

Criar fisicamente a 

Este método (cornv 

pode ser enviado a 

árvore de nós criad 

suas relações. Para 

API DOM do J 

linguagem UCL 

 

mensagem UCL como documento XML 

oUU Mi(s) escreve fisicamente a mensagem UCL em um arquivo que 

outro agente. Inicialmente, tem-se a estrutura da mensagem em uma 

pela API DOM, onde estão embutidos os conceitos da mensagem e 

ar o documento XJvIL, a partir desta árvore, chama-se o método Mi/e da 

obtendo-se desta forma um documento contendo a mensagem na 

  

6.3.2 O deconveijter 

O processo decodiflcação é iniciado com a recepção de uma mensagem codificada em UCL, 

para posteriormente ser transformada em uma sentença em linguagem natural equivalente. 

Transformar ame sagem UCL na lista de conceitos 
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Este método (decotwetUCIJoTl),  como mostrado na Figura 6.7, decodifica a mensagem 

UCL transformando-a em uma lista de conceitos. Para se obter esta lista de conceitos, 

primeiro precisa-se extrair da mensagem UCL as relações existentes, estas relações são as que 

indicam a seqüência e prioridade dos conceitos. Após a obtenção destas relações, se constrói 

a lista de conceitos percorrendo o conjunto de relações. Neste processo, utiliza-se o 

identificador (atributo id) de cada conceito para obter seus nomes. 

Messagem UCL VML) 

par() 

árvore de nós DOM 

getEnrtTagrtmeQ 

Elemento raiz 

decmvertUU.toT1hiÍidstrk() 

a 6.7 Transforma a mensagem UCL na lista de conceitos 

Transformar a lista de conceitos em uma sentença em linguagem natural 

Como pode ser obswrvado na Figura 6.8, este método (deornw1erTFt4LN) transforma a lista 

de conceitos em uma sentença em linguagem natural, que representa a sentença UCL 

original. A sentença em linguagem natural, obtida deste método, pode ser em Inglês ou em 

francês, isto porque a. ontologia utilizada contém entradas léxicas para as duas línguas. 

Figu 

[Lista de Conceitos]  

sfrigToOtiedQ 

Lista de objetos 

eenerde() 
Sentença em 

Linguagem NaturS 

Figura 6.8 T nsformar a lista de conceitos numa sentença em linguagem natural 
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   Input Nat ral Language 
Example: Monkey e;ts bananas. 

   Chooe Option 
<0>An ape eats a 

Option: O 
Mess.ge DCL 

<?xml version="l .0" encoding="UTF-8"?> 

<sentence> 
<uw id="uw2" htad="present.-indicative"> 

<icl directi.n="to"> 
<uw head=" • resent-tense" 1> 

</icl> 
<focus attri.ute="entry" 1> 

</uw> 
<uw id="uw4" h-ad="eat"> 

<icl directi n="to"> 
<uw head=" ngest" 1> 

</icl> 
</uw> 
<uw id="uwS" hrad"ape"> 

<icl directjorp="to"> 
<uw heacl=" arumal" /> 

</icl> 
<Juw> 
<uw id="uw7" head="banane"> 

<icl direct±on="to"> 
<uw head="fruit-tropical" 1> 

</icl> 

<relation id="uwl" label="icl" idl="uw2" id2="uwG" /> 
<relation id="Qw6" iabel="icl" idl="uw3" id2="uw7" /> 
<relation id="uw3" label="agt" idl="uw4" id2="uw5" /> 

</sentence> 

   De 
=>Debug : [pres 

onverter Message DCL 

 

 

nt-indicative [eat ape banane ]] 

English: An ape eats a banana. 
French : Un sin.e croque la banane. 

Figura 6.9 Exemplo: Monkey eats bananas 
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label="icl" 
label="iel" 
labei"agt" 

idi="uw2" id2"uw6" 1> 
idi="uw3" id2"uw7" 1> 
id1"uw4" id2="uw5" 7> 

iguta 6.10 Exemplo Who directed Rendezvous in Paris? 

84 

	

   Input Natu 
Example: Who dir 

	

   Cho 
<O>Who directs R 
<1>Who directs R 
<2>The Who direc 
<3>The Who direc 

	

1 Language  	
cted Rendezvous in Paris? 

	

se Option  	
ndezvous in Paris.? 
ndezvous in Paris.? 
5 Rendezvous in Paris. 
s Rendezvous in Paris. 

Option: 1 
   Mes 
<?xnl version="1 

age UCL 

  

  

O" encoding="UTF-8"?> 

 

<sentence> 
<uw id="uw2" h ad="preterit-indicative"> 
<ic1 directi 

<uw head="i reterit" 1> 
</icl> 

</uw> 
<uw id="uw4" ead="director-of"> 
<ic1 direct on="to"> 

<uw head& nedia-object-relation" 1> 
<hei> 

</uw> 
<uw id="uw5" ead="RDP"> 

<lei direct on="to"> 
<uw head='feature-filn" 7> 

<hidl> 
</uw> 
<11w id=uw7" ead="huntan-interrogative-pronoun"> 
<ic1 diree.ion="to"> 

<uw heaci-(huivan-pronoun" 1> 
</idl> 

</UW> 
<relation id "uwl" 
<relation idt"uw6" 
<relation i&4-"uw3" 

</sentence> 

D-converter Message UCL 

=>Debug : [p eterit-indicative [director-of RDP human-interrogative-
pronoun ]J 

English: Who .irects Rendezvous in Paris.? 
French Qui :st une relation de des Rendez-Vous de Paris.? 



conceitos 

LN 

conceitos 

LN 

6.4 Arquitetura de um sistema de comunicação em UCL 

A utili7ação da lingi tagem UCL, entre dois agentes de software, pode ser implementada 

através da arquitetura mostrada na Figura 6.9. 

Figura 6.11 Arquitetura de um sistema que utiliza a linguagem UCL 

No caso em que o agente A precisa se comunicar com o agente B, existem as seguintes 

possibilidades de comunicação: 

• O usuário quer se comunicar com o Agente A: O fluxo inicia-se quando o usuário 

cria, em linguagem natural, uma mensagem que vai ser dirigida ao Agente A. Esta 

mensagem é a entrada para o enconz'erter (dentro da interface de usuário), que inicia a 

comunicação com o servidor ri' (ThougbiTreasure) para efetivar o parser da sentença. A 

seguir, obtém-se do servidor TI' a lista de conceitos da sentença. Com  esta lista de 

conceitos, é construída a mensagem UCL, para finalmente ser enviada ao Agente A. 

O Agente A, em função da mensagem, pode efetuar alguma ação. 

• O usuário quer se comunicar com o Agente B por meio do Agente A: De forma 

similar ao ca5 o anterior, o fluxo inicia-se quando o usuário cria, em linguagem natural, 

uma mensagem que vai ser dirigida ao Agente E. A Interface realiza a comunicação 

com o servidor Ti', para obter a lista de conceitos, e posteriormente gera a 
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mensagem UL que será enviada ao Agente A. Este envia a mensagem ao Agente B 

que o procesa. 

• O usuário • ber se comunicar com outro usuário: Neste caso, a entrada para a 

aplicação é ma sentença em linguagem natural sobre a qual o encornierler realiza o 

processo de odificação para UCL. Desta forma; o Agente A envia a mensagem 

codificada a. Agente B, este último rrali7a a comunicação com o servidor Ti' e por 

meio do &co rier gera a sentença em linguagem natural para o segundo usuário. 

• O Agente A . e quer comunicar com o Agente B: Neste caso, o Agente A, que é pro-

ativo, inicia ma requisição ou consulta ao Agente B por meio de mensagens UCL. 

Não é precis. nenhuma codificação ou decodificação para linguagem natural, pois os 

agentes se co unicam com mensagens baseadas em UCL. 

6.5 Considera 'ões Finais 

Este capítulo mostro a implementação de= programa encorn*rn'er-deconverier usando UCL A 

implementação cons derou as características requeridas para ser de fácil integração na rede 

Internet, ser legível, 	bém como permitir sua escalabilidade e estensibilidade. 

Foi feito uma des 'ção da API UCL implementada em Java que auxilia a geração de 

mensagens UCL. ém disso, foi considerada uma arquitetura de sistema utilizando a 

linguagem UCL 

Ficou demonstrado • ue a linguagem UCL atende os requisitos exigidos para atuar como 

interlingua e como guagem de comunicação entre agentes de software. O protótipo de 

encorn'erler-decorn'erter, feito em Java e usando a versão de servidor do programa 

ThoughtTreasure, • i usado para testar a viabilidade da UCL como linguagem de 

comunicação. 
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7. CONCLUSÃO 

7.1. Considera ões iniciais 

Neste capítulo é feit. a síntese dos resultados deste trabalho. Ressaltam-se algumas decisões 

de projeto, contribui ões e sugestões de futuras pesquisas que podem vir a ser desenvolvidas 

a partir deste trabalho. 

7.2. Decisões e Projeto 

  

Neste item são feitas as descrições de algumas das decisões de projeto assumidas durante este 

trabalho, de forma 

foram anteriormente 

Durante a definiçã 

abranger todos os 

(Universal Neiworking 

representativo desta 

Os vários requisitos 

linguagem com ênfa 

com as linguagens 

linguagem XMI, o 

ressaltar aquelas já descritas no texto e complementar outras que não 

tadas. 

da linguagem UCL (Universal Communicaiion Language) procurou-se 

onceitos teóricos da linguagem modelo, que neste caso foi a UNL 

Language) (Uchida, 1999). Desta forma se tentou preservar o poder 

guagem. 

de uma linguagem para comunicação entre agentes, tais como: uma 

e na semântica da mensagem, facilidade de utilização, e compatibilidade 

adas na Internet, dentre outros, levaram a optar por recursos como a 

o de ontologias e a base teórica derivada da UNL. 

Sendo a linguagem 

importante ressaltar 

caso optou-se por u 

dados ontológicas q 

1995), ThoughlTn' 

UCL definida para ser utilizada na comunicação entre agentes, foi 

como as mensagens iriam representar conceitos do mundo real, neste 

ar ontologias como meio de representação. Existiam algumas bases de 

e poderiam ser usadas, tais como WordNet (Miller, 1995b), Cyc (Lenat, 

, (TI') (Mueiler, 1998). Algumas destas bases ontológicas eram 
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proprietárias, o que . ficultava a utilização das mesmas, em outras não existia uma forma 

clara de acessar os .dos (por exemplo através de uma API). Neste sentido a única que 

cumpria os requisito' de disponibilidade (não proprietária) e oferecia uma API para acesso à 

base de dados ontoló .'ca foi a base do programa Tbou,ghffreasun. 

Uma outra razão p.  a utilização da base ontológica do ThotíghtTreasure, foi porque o 

programa continh-, juntamente com os conceitos ontológicos, vários atributos para 

representar linguag - natural que pode ser processada através da sua API Ti' em Java. Desta 

forma foi possível n'o só a especificação da linguagem proposta (UCL), como a escrita de 

um programa enconve er-de&vnverter para sentenças em linguagem natural (em inglês e francês). 

7.3. Contribuiçes 

As pesquisas em lin 

dos sistemas multia 

si para resolver um p 

agens de comunicação entre agentes vêm acompanhando a evolução 

entes, na medida que permitem aos agentes comunicar e cooperar entre 

oblema. 

Em tal sentido, este 

considera a importâ 

facilita a representaç. 

para reduzir confusã 

da sentença. Além . 

entre diferentes aplic 

tendo as vantagens d 

trabalho contribui com a especificação de uma linguagem, a UCL, que 

cia da semântica nas mensagens a serem representadas. Esta linguagem 

o de sentenças (mensagens) em linguagem natural, utilizando ontologias 

-s conceituais e terminológicas que por ventura existirem na construção 

.so, a utilização de ontologias na linguagem auxilia na interoperabilidade 

• ções que trocam mensagens. A UCL é uma concorrente direta da UNL, 

 

  

1. Ser um sof are aberto, usando a GNU Public hicense. 

2. Ser baseada uma linguagem padrão, a XML, já amplamente difundida na Internet, o 

que facilita s a integração em browsers (que já trabalham com XML ou HTML). 

3. Ter como vo não só o papel de interlingua, mas também o de linguagem de 

comunicaçã e programação (Smfrng de agentes de software. 

O protótipo de enctnverter-deconverter, descrito no capítulo 6, serve como ferramenta para 

experimentação e este da proposta de linguagem apresentada. Esse protótipo usou 
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ferramentas e pro 

Pubüc Licetre) para fia 

as abertos, estando disponível para uso de todos sob a GPL (GNU 

os aprimoramentos 

7.4. Sugestões para Trabalhos Futuros 

Neste item apresent 

desta pesquisa. 

-se sugestões de outros estudos que podem ser motivados a partir 

Uma extensão dest 

agentes de softwar 

programação (snipb'n 

efetuando algum tip 

de aplicação, o protó 

trabalhos futuros d 

trabalho é implementar um interpretador da linguagem UCL para 

Desta forma a UCL poderá operar como uma linguagem de 

permitindo aos agentes de software executar as semânticas das ações 

de tarefa. Apesar da UCL ter sido especificada também para esse tipo 

ipo implementado não testou esta faceta da linguagem, deixando-a para 

o do grupo. 

O protótipo do nico 

comunicação entre 

UNU (United Natio 

partindo para soluç 

desenvolvimento no 

vernr-deconwder pode ser melhorado para se tornar uma ferramenta para 

essoas de línguas diferentes. Reusando material do projeto UNL da 

Universiy), a medida que este se tome disponível publicamente, ou 

es próprias, baseadas ou não no Tboughífreasure, no processo de 

ai de um software aberto. 

7.5. Considera 

O objetivo deste 

Lan,guage (UCL), que 

semântico e com su 

na Internet. 

ões Finais 

alho foi a especificação de uma nova ACL, a Universal Communication 

e preocupa com a descrição da estrutura das mensagens, com o modelo 

orte a protocolos para interação entre agentes (de software ou humanos) 

Este capítulo apres 

comunidade e sugest 

ou as conclusões deste trabalho, bem como suas contribuições para a 

es para a sua continuação. 

A principal contrib 

funcionamento afta 

ção deste trabalho foi a especificação da UCL e a demonstração de seu 

de um protótipo de enconverter-deconverter. 
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APÊNDI' E A - DESCRIÇÃO DA LINGUAGEM 
UNIVERS L NETWORKING LANGUAGE (UNL) 

(UCHIDA, 1999) 

Notação utilizada • ara descrever a sintaxe da UNL: 

< > 	 símbolos não terminais / variáveis 
cadeia de caracteres 
-. . é definido como 
disjunção, "ou". 
elemento opcional 
elemento alternativo 
repete-se mais de zero vezes. 

Estrutura Interna d- relações binárias 

<Binary relati.n> 	<Relational Label> (":'<Compound OW-ID>) 

(<UW1>I":'<Compound tJW-ID1>} 11,11 

{<UW2>I":"<Compound UW-1D2>} 

Formato de UNL 

A estrutura de um d • cumento UNL é expresso usando as seguintes etiquetas: 

(D) 	Inicio do •ocumento 

[ID] Fim do doc ento 

[P] 	Inicio do .arágrafo 

[IP] Fim do pargrafo 

[5] 	Inicio da Sentença 

[IS] Fim da se ença 

Um documento UN é construído da seguinte forma: 

[D] Início do documento 
[P1 Início do parágrafo 
[SI Início da sentença 

expressão UNL 
[IS] Fim da sentença 

Repetição de [SI... [IS] 
[IP] Fim do parágrafo 
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• Repetição de [P].. .[/P] 
[ID] Fim do documento 

Repetição de [D]... [/D] 

Uma expressão é id tificada com as seguintes etiquetas: 

{mil} Inicio da expressão IJNL 
{/unl} Fim da expressão UNI, 

Em uma expressão NL existem três tipos de informação como, relações binárias, Uws, 

relações binárias co-'ficadas. Na continuação, mostra-se as etiquetas que são usadas para 

diferenciar esta info. ação: 

[W] 	Inicio das rJWs 
[1W] 	Fim das UWs t 
[RI 	Inicio das relações binárias 
[IR] 	Fim das relações binárias 

A sintaxe das relaçõ -. binárias, Uws e relações binárias codificadas são as seguintes: 

<Binary relatian> ::= <Relation Label> [":"<Compound UW-ID>] 
15(51 (<UW1>I":"<Compound UW-ID1>) 

(<UW2>I ":"<Compound UW-1D2>) fl)S 

<UW> ::= <Hed Word> [<Constraint List>] [ 	<UW-ID>) 

<Attribute List>] 

<Encoded Binary lelation> 	{<UW-ID> 1 <Compound UW-ID>) 

<Relation Labl> 	 [":" <Compound UW-ID>] {<UW-ID> 

<Compound UW-ID>) 

Exemplos de expresses UNI, 

Exe plo.l) Monkey eats bananas. 

[S] 
{unl} 
[W] 
eat(icl>do) .@present.@entry:00 
monkey(icl>animal) .@generic: 01 
banana (icl>food) . @generic:02 
[1W] 
[R] 
OOagtOl 
O0obj 02 
[/R] 
[IS] 
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Exe ii pto.2) UNL is a cominon language that would be used for 
netw' rk communications. 

[S) 
{unl} 
[W] 
language (ici>abstract thing) @present. @entry: 00 
UNL (ici>ianguage) @topic:01 
common (aoj>thing) :02 
use (ici>do) . @present: 03 
ianguage (icl>abstract thing) @present. @entry: 04 
cornrnunication (icl>action) . @pl :05 
network(ici>thing) :06 
[1W] 

Universal Words 	s) 

Uma LJW (Universal Worc) representa um conceito simples ou um conceito composto. Os 

simples são conceitos unitários chamados de Uws (Universal Words). Na continuação se 

mostra a sintaxe de a 13W. 

«3W> ::= <Head W.rd> [<Constraint List>] [ ":" <I(JW-ID>) 
<'ttribute List>j 

<Head Word> ::= character>... 
<Constraint List 	: "(" <Constraint> 

<Constraint>]... 
<Attribute List> ::= <Attribute Label> [ "." 1... 
<UW-ID> ::= (<up.er  case aiphabetical character> 

1 <dig t> 
{<upp-r case aiphabetical character> l<digit>} 

<Constraint> :: <Relation Label> { > 1 "<" } <UW> 
[<Co traint List>] 1 
<Rei- ion Label> ( 11<111 !I>U } <13W> 
[<Co straint List>] 

1 	1 <UW> [<Constraint List>] 
<Attribute Labei ::= "@voiitional" 1 "@reason"  1  "@past" 
<Reiation Label ::= "agt" 1  and"  1 ao]•t  1 "obj"  1 "id" 
<digit>::0I1I2I ...19 
<upper case aip abeticai character> ::= "A" 1 •.. 1 
<character> ::= "a" 1 •.. 1 'z'' 1 11 11 

	

1"" 	1 	"#'' 	1 	''! " 
1 "%" 1 "=" 	

'IA'! 1 "" 1 "1" 1 "1?' 1 
1 ''" 1 "<" 1 	'7" 

Na continuação se ostra a sintaxe de uma UW composta. 

<Compound UW> 

<Compound tJW-ID 

<Attribute List 

<Attribute Labe 
<digit> ::= O I 
<upper case aip 

= ":" <Coiapound 0W-lO> ["."<Attribute 
List>] 

{<upper case alphabetical character> 
I<digit>} {<upper case alphabeticai 
character> 1  <digit> 

<Attribute Label> ["." <Attribute 
Label>] 

> :: "@imperative"l"@may"I"@past" 1 
1121... 19 
abetical character> ::= "A" 1 ... j 
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ci 

APEIJDICE B - DTD DA UNIVERSAL 
CÕMMUNICATION LANGUAGE 

<?xml vorsion=1 .0 encocing="UTF-8"?> 

Entities .--.-------- 	 > 
cIENTITY % label "(id 1 at  1 and  1 aoj 1 bas 1 ben  1 cag  1 mo  1 cnt j cob 1 con 1 coo 1 dur 1 fint 

fim 1dol 1 ins  1 man  1 meti mod j nem j obj 1 api  1 ar  1 por  1 pio pif 1 pit j pof 1 
pos i $n 1 pur qua 1 rsn san 1 soq 1 src 1 Um  1 Imf j tmt 1 to 1 via)">  

<!ENT1TY % directiondir$ctlon (to i fiam) .....> 
sion LJ$ c1ENT1TY % exten, (%Iabel;)? 

	 Beginning a  sontence 
-CIELEMENT sentonco (S+, relationi> 

<1—Beginning af UW set— 
<IELEMENT uw ((° labet)*, (tenso 1 aspect  i reference 1 focus 1 attitudes 1 vlewpoint j conventjon)*)> 
<IA1TLiST uw 

Id iD #IMPLiEO 
hoad CDATA#REQU REO> 

cl 	 T 	Beginning af binary relations ------------ 	> 
<!ELEMENT relation EMPjTY> 
<!ATTLiST reiation 

id ID #iMPLIED 
abel %iabei; #REQUi RED 
uw-idl IDREF #REM IRED 
uw-id2 IDREF#REQL iRED> 

cl  	 reiation label ------ 
<IELEMENT ici (%extensin;)+> 
c!ATTLiST ci %directio'ç> 

<!ELEMENT agt (%oxten lan;)> 
<!ATTLiST agt %directio i¼> 

<IELEMENT and (%exten ion;)> 
<IATTLIST and %directio ;> 

<IELEMENT aoj (%exten-ion;)> 
c!ATTLiST aoj %directio ;> 

<!ELEMENT bas (%exten-ion;)> 
<!ATTLiST bas %directio ;> 

<IELEMENT ben (%exten..ion;)> 
cIATTLIST bem %directi.n;> 

c!ELEMENT cag (%exten ion9> 
<!A1TLiST cag %directio ;> 

<IELEMENTcao (%exten ion;)> 
cIA11t1ST cao %directio ;> 

<!ELEMENT cnt (%oxten lan;)> 
<!ATrLiST cnt %directio ;> 

CIELEMENTcob (%exte -lan;)> 
<!ATTLIST cob %directio ;> 

c!ELEMENT con (%exte .ion;)> 
<IA1TL1ST com %directi.n;> 

c!ELEMENT coo (%oxte sion;)> 
cIATTLIST coo %directi' ;> 
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<IELEMENT dur (%oxtenon;)> 
<!ATTLIST dur %directior$;> 

c!ELEMENT frnt (%extenon;)> 
<!ATTLIST fmt %directioij;> 

<IELEMENT fim (%o)tonion3> 
<IATTLIST frrn %directiorj;> 

<IELEMENT gol (%extens on;)> 
<!ATTLIST gol %directio ;> 

<IELEMENT ins (%extens on;)> 
<!ATTLIST ins %directio ;> 

<!ELEMENT man (%exte sion;)> 
c!ATTLIST man %dlrectio ;> 

<!ELEMENT met (%exten ion;)> 
<!ATTLIST mel %directio ;> 

<IELEMENT mod (%exte sicn3> 
<IATTLIST mod %directio ;> 

<IELEMENT nem (%exte 51cm)> 
<IATTLIST nem %directio ;> 

<IELEMENT obj (%exten-!on;)> 
<!ATTLIST obj %direction > 

c1ELEMENT opl (%oxten- on;)> 
<!ATTLIST opi %directlon > 

<IELEMENT or (%extensi.n;)> 
<!ATTLIST or %directio ;> 

<IELEMENT por (%extenion;)> 
<!ATTLIST por %directio 
> 
<IELEMENT pio (%oxten-ion;)> 
<!ATTLIST pIo %diroction 
> 
<IELEMENT pif (%extens on;)> 
<!ATTLIST pif %direotion;> 

<IELEMENT plt (%extens on;)> 
<!ATTLIST plt %direction;> 

<IELEMENT pof (%exten ion;)> 
<IATTLIST pof %directio > 

<IELEMENT pos (%exten-ion;)> 
<!ATTLIST pos %directio ;> 

<IELEMENT ptn (%exten - ion;)> 
<IATTLIST ptn %directioq;> 

<IELEMENT pur (%extenion;)> 
<!ATTLIST pur %directiorj:> 

c!ELEMENT qua (%extersion;)> 
<!ATTLIST que %dírectiot> 

<IELEMENT rsn (%extenion;)> 
<!ATTLIST rsn %directiorj;> 

c!ELEMENT son (%extersion;)> 
<!ATTLIST sco %direotic$,;> 
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t 

<IELEMENT seq (%oxton4ion;)> 
<IATTLIST seq %diroctio1;> 

<IELEMENT src (%extens 
<!ATTLIST src %diroction: 

<IELEMENT tim (%extons 
<!ATTLIST tim %direction 

on9> 
> 

on3> 
> 

lono> 
> 

ion3> 
> 

<!ELEMENT tmf (%exten 
<IATTLIST tmf %diroction 

 

<IELEMENT tmt (%oxton5 
<IATTLIST tmt %direction 

 

<IELEMENT to (%extensi 
<IATTLIST to %directlon; 

<IELEMENT via (%oxtensonO> 
<!ATTLIST via %dlrectlon> 

	  attribute Iist 	 > 
c!ELEMENT tenso EMP > 
<!ATTLIST tenso 

attzibuto ast 1 prese 1 futuro) #REQUIRED> 

<!ELEMENT aspoct EMP > 
<!ATTLIST aspect 

attribute (begin-soon 1 - ' inJust 1 progress  1 end-soon 1 end-ust 1 complete  1 
stato 1 repeat) #REQUIRED> 

<!ELEMENT roforonce E . P1)'> 
<!ATTLIST roforonce 

attribute (genorie 1 def  1 indof 1 not 1 ordor) #REQUIRED> 

c!ELEMENTfocus EMP > 
<!ATTLIST focus 

attribute (ornphasis j try 1 qfocus  1 thomo  1 titio  1 topic) #REQUIRED> 

<IELEMENT atitudes EMTY> 
<!ATTLIST attitudes 

attribute (afiinnative 1 •.nlirmation j oxclamation 1 imperativo  1 interrogativo  1 
invitation 1 poi eness 1 respoct 1 vocativo) #REQUIRED> 

<!ELEMENTviewpoint E P1)'> 
<IATTLIST viowpoint 

attribute (ability j abiE -past j apodosis-real 1 apodosis-unroal  1 apodosis-cond  1 
conciusion 1 stom 1 expectation 1 grant j grant-not 1 insistonce  1 intention  1 
inovitabiiity 1 ay  1 obligation 1 obligation-not 1 possibility  1 probability j should 
unoxpected-p osumption 1 unexpocted-consoquenco  1 will) #REQUIRED> 

<IELEMENT convention MPTY> 
<IATTLIST convention 

attribute (angle_brackt 1 doubiojarenthosis  1 doublo_quotation  1 parenthosis  1 p11 
singlo_quotat on 1 square_bracket) #REQUIRED> 
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