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RESUMO
A modelação de aplicações de língua natural que permitem às pessoas conversarem com
máquinas/computadores, da mesma forma que conversam entre si, é materializada sob a
forma de um sistema de diálogo, constituindo uma interface natural, onde o uso da fala é
privilegiado.
Esta dissertação descreve um processo, ao nível do conhecimento, que permite a integração
dinâmica de artefactos no domínio de aplicação de um sistema de diálogo. Neste cenário,
considera-se que o domínio do sistema de diálogo é constituído por um conjunto de
artefactos heterogéneos, com cardinalidade variável em tempo de execução. Estes artefactos,
dispersos num ambiente inteligente, rodeiam os utilizadores na sua vida quotidiana. Cada
artefacto é visto como um recurso computacional cuja gestão é atribuída, em tempo de
execução, ao sistema de diálogo.
O processo de integração bilateral proposto permite de forma robusta balancear e agilizar
estratégias de concepção dos sistemas de diálogo, flexibilizando a sua concepção e adaptação
ao domínio de aplicação. Atendendo a que a modelação de conhecimento tem custos
significativos, este trabalho também é uma contribuição para reduzir os custos de
desenvolvimento e de manutenção dos actuais sistemas de diálogo.
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ABSTRACT
The design of natural language applications that allow people to talk with
machines/computers, in the same way as they talk one another, is materialized under the
form of a dialogue system, making up a natural interface, where the use of speech is
privileged.
This thesis describes a process, at knowledge level, that allows the dynamic integration of
artifacts in the application domain of a dialogue system. In this picture, it is considered that
the domain of the dialogue system is composed by a set of heterogeneous artifacts, with
variable cardinality at runtime. These artifacts, spread on an intelligent environment,
surround the users in their everyday life. Each artifact is seen as a computational resource
whose management is attributed, at runtime, to the dialogue system.
The considered bilateral integration process allows a robust form to balance and to speed
conception strategies of the dialogue systems, becoming flexible their conception and
adaptation to the application domain. Nevertheless, knowledge modeling has significant
costs, this work is also a contribution to reduce the development and maintenance costs of
the current dialogue systems.
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1 PRÓLOGO
Os computadores, cada vez mais baratos e mais potentes, estão a tornar-se omnipresentes nas
nossas vidas. Eles despertam interesses crescentes nos seus utilizadores que pretendem
aceder a informação a qualquer hora, a partir de qualquer lugar e na sua língua nativa.
A concepção de interfaces com língua falada é uma área de investigação activa desde há
mais de 5 décadas. Durante os últimos anos foram desenvolvidos vários protótipos de
investigação relativamente sofisticados, por exemplo, no âmbito do projecto DARPA
Communicator [Pellom et al., 2001] [Rudnicky et al., 1999] [Seneff e Polifroni, 2000].
Foram igualmente desenvolvidos sistemas comerciais, tipicamente usados para acesso a
informação, como por exemplo o TellMe [TellMe, 2004].
Devido à língua, na sua forma escrita ou falada, ser o modo de comunicação mais habitual
entre as pessoas, esta não pode deixar de ser considerada como um importante requisito a
integrar na concepção de uma interface inteligente [Maybury e Wahlster, 1998]. A definição
de interface inteligente, foi enunciada por Mark Maybury e Wolfgang Wahlster como sendo
a interface entre a pessoa e a máquina/computador que tem como objectivo melhorar a
eficiência, a eficácia e a naturalidade da interacção, raciocinando e actuando sobre modelos
do domínio, do discurso, das tarefas e do utilizador.
Relativamente à definição de interface inteligente destacam-se as características seguintes:
• Interacção eficiente: permite a conclusão de tarefas mais rapidamente e com menos
esforço;
• Interacção eficaz: realiza a acção certa no momento certo, seleccionando o conteúdo
e a forma de interagir aplicável ao contexto de utilização, à tarefa e ao diálogo;
• Interacção natural: suporta língua falada, escrita e/ou interacção gestual.
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CAPÍTULO 1
A investigação na área das interfaces inteligentes pode ser vista segundo duas perspectivas.
A primeira baseia-se no conceito de agente de software, considerando os computadores ou
módulos de software como indivíduos de uma sociedade, com os quais as pessoas podem
conversar e executar tarefas cooperativamente. A segunda baseia-se no princípio de
interacção directa com o mundo real, onde os computadores estão embutidos no ambiente
que rodeia as pessoas no seu dia a dia.

1.1

Importância dos sistemas de diálogo
Frequentemente, as pessoas são treinadas para interagir com os computadores. Rejeitando
esta forma de actuar, emerge uma das tecnologias por detrás da noção de interface
inteligente1, designada por Sistema de Diálogo2 (SD).
As vantagens da utilização de fala na interface de um sistema computacional são diversas.
Enumeram-se as mais relevantes: diminuição do tempo de formação e adaptação do
utilizador, aumento de produtividade devido às pessoas falarem mais rápido do que escrevem
e alargamento do universo de utilização a pessoas menos especializadas ou com
necessidades especiais. Contudo, a utilização restrita de fala pode ser demasiado limitativa
exigindo, em alguns casos, o recurso a complementos do diálogo falado.
Essencialmente, um SD emprega a fala para estruturar as interacções. Esta metáfora permite
a criação de um contexto partilhado [Hayes e Reddy, 1983], atenuando o esforço do
utilizador para se adaptar a interfaces gráficas complexas ou para aprender linguagens
(artificiais), como por exemplo o Structured Query Language (SQL).
Um dos objectivos sempre presente na concepção de um SD é conseguir, atendendo às
limitações impostas, o maior grau de liberdade na interacção com o utilizador. Neste
contexto, os SDs actuais podem ser encarados como uma evolução das interfaces em língua
natural para bases de dados, onde a interacção é reduzida a uma sequência do tipo pergunta e
resposta [Androutsopoulos et al., 1995] [Coheur, 1997] [Filipe, 1999].
A Figura 1 apresenta um diagrama de blocos da arquitectura típica de um SD
[Zue e Glass, 2000]. Nesta arquitectura, a fala é inicialmente processada pelo módulo de
reconhecimento de fala, que funciona em conjunto com o módulo de compreensão da língua,
para gerar uma representação do significado da entrada.
1
2

2

Do inglês: intelligent user interface.
Do inglês: conversational interfaces, conversational systems ou spoken dialogue systems.
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Figura 1 – Arquitectura típica de um sistema de diálogo.

A representação da entrada é usada para extrair a informação da base de dados que pode ser
apresentada sob a forma de texto, gráficos ou tabelas. Quando existe na entrada informação
ambígua ou insuficiente, o sistema faz um pedido de clarificação ao utilizador. Se houver
interesse em que a resposta seja falada, o módulo de geração da resposta e o módulo de
síntese de fala são utilizados para a produzirem.
O módulo gestor do diálogo supervisiona a interacção entre o utilizador e o mecanismo de
extracção de informação (sistema de gestão da base de dados). Este módulo recorre sempre
que necessário ao contexto do diálogo.
Os SDs mais comuns facultam ao utilizador a execução de tarefas. Nos sistemas mais
sofisticados podem existir múltiplas interacções com o utilizador para planear as tarefas a
serem executadas autonomamente, existindo em alguns casos entradas e saídas multimodais.
Em aplicações onde se deseja obter informação a partir de uma base de dados, tais como a
que é ilustrada na Figura 1, não é comum dar relevo a situações onde a fala é complementada
com outras formas de comunicação como, por exemplo, gestos e expressões faciais na
entrada e/ou gráficos e animações na saída.
Espera-se que durante as próximas décadas os SDs vejam o seu papel acrescido na
interacção entre as pessoas e os computadores. De facto, muitas das tecnologias envolvidas
na sua concepção, tais como o reconhecimento e a síntese de fala e a compreensão da língua
têm vindo a ser alvos de investigação desde há vários anos.
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A importância dos SDs cresce na proporção em que as tecnologias de informação são
integradas em objectos de uso diário, diluindo o conceito de computador e de aplicação no
ambiente físico que envolve o utilizador [Disappearing Computer, 2004].
Muitas aplicações reais, que usam actualmente SDs, apresentam limitações, funcionando em
domínios reduzidos, onde as interacções normalmente são suportadas por comandos de voz,
associados a palavras-chave, sem existir grande capacidade de manter o diálogo. Todavia, na
opinião do autor, estas limitações não impedem o uso de SDs, pelo contrário, motivam o
interesse e despertam a curiosidade dos utilizadores em acompanhar os progressos traduzidos
em sucessivos melhoramentos. Este interesse dos utilizadores move a investigação e os
interesses comerciais, sendo motivo de inovação até noutras áreas de investigação que
esperam vir a usufruir dos progressos alcançados.
Atendendo às inúmeras possibilidades de aplicação, sem restrições de tempo ou lugar, parece
razoável admitir que o emprego de SDs constitui uma mais valia essencial para os sistemas
computacionais actuais e do futuro. O estilo natural dos SDs está a mudar o paradigma da
comunicação entre a pessoa e o computador, aumentando o universo cognitivo humano de
uma forma excepcional.

1.2

Perspectiva do domínio de aplicação
Nos últimos anos, o desenvolvimento de materiais nomeadamente: semicondutores
magnéticos e ópticos conduziu a uma escala de integração, que vai tornar possível, num
futuro próximo, a construção de dispositivos a partir de moléculas. Estes avanços
reflectem-se directamente na produção de artefactos com capacidade de computação
[Dertouzos, 2001].
Atendendo a que um computador também pode ser visto como um artefacto interactivo
[Suchman, 1987] e que a noção de serviço esconde detalhes que podem ser relevantes para
interpretar o conhecimento que lhe está associado, usa-se no âmbito desta dissertação, a
designação “artefacto” para nomear de forma abrangente “aplicação”, “serviço” ou
“dispositivo”.
A utilização da designação “artefacto” coloca o ênfase no ambiente que rodeia o utilizador e
não na infra-estrutura computacional, tornando mais natural a referência às características
físicas dos artefactos, como por exemplo a “cor” ou a “forma”.
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A utilização de sensores embutidos no mundo físico real, permite estender as capacidades
cognitivas dos actuais sistemas computacionais, diminuindo a distância entre a realidade e as
clássicas representações de conhecimento estático. A pulverização de aplicações em contacto
com o mundo real, vai possibilitar a execução de micro-tarefas em micro-contextos. Nesta
perspectiva, a fala emerge como um facilitador de acesso a micro-actividades.
Está a surgir uma nova geração de artefactos que são a evolução/extensão natural dos
artefactos usados no dia-a-dia. Estes artefactos estão a adquirir capacidades de comunicação
e de processamento, constituindo micro-sistemas que interagem, através de sensores e
actuadores, com o mundo real. Conforme os artefactos se tornam mais sofisticados e mais
vulgares, o utilizador é obrigado a fazer sucessivos esforços de adaptação ao seu
manuseamento, consumindo periodicamente quantidades de tempo apreciáveis. Por isso, o
recurso a uma interface inteligente é um requisito essencial para que estes artefactos sejam
mais bem aceites como parceiros no trabalho, em casa ou no lazer.
Os artefactos, tipicamente responsáveis por tarefas especializadas, devem poder ser
combinados, de uma forma flexível e dinâmica, para constituírem sistemas com
funcionalidades adequadas às necessidades dos utilizadores. A utilização de modelos
baseados em conhecimento, que se auto-configuram e que estabelecem dinamicamente os
parâmetros das tarefas disponibilizadas, permitem traçar o caminho para a reconfiguração ou
manutenção automática.
A convergência do poder de computação distribuído e da capacidade de comunicação vão
levar a um futuro próximo, onde todos os computadores comunicarão e todos os artefactos
empregues na comunicação terão poder computacional. Nesta óptica, a computação
distribuída [Satyanarayanan, 2001] tem como sucessores naturais a computação móvel e a
computação ubíqua3 [Weiser, 1991, 1993a, 1993b], onde a utilização de língua falada, na
interacção entre a pessoa e os vários artefactos que a rodeiam, surge como uma necessidade
quotidiana.
No âmbito desta dissertação, considera-se que o domínio de aplicação do SD é
genericamente um ambiente de computação ubíqua de onde emergiu recentemente a noção
de Ambiente Inteligente 4 (AmI) [AmI, 2001], sendo a concepção do SD baseada no
princípio de interacção directa com o mundo real e não no conceito de agente de software.

3
4

Do inglês: ubiquitous computing, mais recentemente também designada por: pervasive computing.
Do inglês: ambient intelligence.
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1.3

Os sistemas de diálogo em foco
Os SDs em foco nesta dissertação são de uso geral, sendo orientados para a execução de
tarefas, no âmbito de um domínio real (parte do mundo), onde a fala desempenha um papel
importante na interacção.
Os SDs são vulgarmente referidos como baseados em tarefas devido a facultarem aos seus
utilizadores a execução de tarefas. São normalmente referidas tarefas, sem distinguir entre as
tarefas disponibilizadas directamente ao utilizador (tarefa do utilizador) e as tarefas que o SD
chama comunicando com o exterior (tarefa do sistema).
Uma tarefa do utilizador tem lugar no mundo real, envolve a representação dos seus
objectivos, a forma como podem ser atingidos e pode invocar a execução de outras tarefas
mais elementares. A execução de uma tarefa do utilizador envolve a chamada/execução de
uma ou mais tarefas do sistema.
Uma tarefa do sistema (ou primitiva) não pode ser decomposta em tarefas mais elementares
e envolve sempre comunicação com o exterior.
A Figura 2 esquematiza a interacção, suportada por sensores e actuadores, entre um SD e o
mundo real.

Sistema de Diálogo

Sensores

Actuadores

Mundo Real

Figura 2 – Interacção do SD com o mundo real.

Esta dissertação refere principalmente investigação relacionada com a concepção de SDs
baseados em tarefas, admitindo que a competência para estabelecer um diálogo prático
[Allen et al., 2001a], embora com alguma complexidade associada, é significativamente
mais simples de conseguir do que a competência para estabelecer um diálogo idêntico ao que
ocorre entre humanos.
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Resumidamente, no âmbito desta dissertação, um SD é descrito da seguinte forma:
• Definição: é uma entidade computacional, com a qual um utilizador móvel interage,
onde a fala desempenha um papel importante na interacção;
• Noção de domínio: realiza tarefas (acções e aquisições) no contexto de um ambiente
inteligente, suportadas por um conjunto (com cardinalidade variável em tempo
de execução) de artefactos (serviços, aplicações ou dispositivos) com
características heterogéneas;
• Supervisão: assume uma atitude de supervisão (tomando a iniciativa quando é
conveniente), fazendo sugestões oportunas;
• Reactividade: assume uma atitude reactiva face aos acontecimentos do mundo real
(tomando a iniciativa quando é conveniente), fazendo avisos ou alertas que
solicitam a intervenção do utilizador;
• Perspectiva do utilizador: providencia acesso natural (intuitivo) a artefactos, com o
objectivo de facultar a execução de tarefas úteis ao utilizador;
• Integração: pode ser integrado numa interface multimodal.
O facto de se considerar que o utilizador do SD é móvel pressupõe que ele pode não estar
presente no local onde as tarefas são realmente executadas. Devido ao SD não poder contar
com a intervenção do utilizador no local de execução das tarefas, para detectar e
eventualmente corrigir falhas de execução acidentais, é exigido que seja mais robusto, que
tenha um conhecimento mais completo sobre o estado do mundo e que estabeleça diálogos
de clarificação e confirmação eficazes.
Quando acontece uma falha de execução numa tarefa, o SD deve ter a capacidade de a
detectar e de a descrever (idealmente até de fazer sugestões) de forma a possibilitar ao
utilizador avaliar a situação e decidir o que fazer mesmo que não esteja presente no local.
Finalmente, com o propósito de concluir a caracterização dos SDs em foco nesta dissertação,
enunciam-se algumas características achadas importantes:
• Situação do diálogo: tratamento de estados e eventos relacionados com o mundo real
como parte do contexto do diálogo;
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• Arquitectura multi-nível: integração de percepção e controlo de baixo nível com a
gestão do diálogo que faz sugestões de alto nível;
• Personalidade: o diálogo pode ser desenhado para exibir características de
personalidade tomando a iniciativa, alterando a entoação das respostas faladas e
fazendo sugestões sobre os assuntos em foco;
• Adaptabilidade: o SD deve ter a capacidade de planear as acções seguintes, caso o
utilizador forneça indicações inesperadas ou ocorram acontecimentos no mundo
real que o obriguem a isso, deve conhecer as preferências do utilizador e as
estratégias de diálogo mais adequadas;
• Múltiplos tópicos: os diálogos devem permitir a execução de tarefas síncronas ou
assíncronas intercaladas (em paralelo) contemplando a dinâmica imprevisível
das situações do mundo real;
• Gestão do SD: deve ser possível, a um utilizador autorizado, usar a fala para
modificar os critérios de segurança e privacidade associados a cada utilizador
ou outros comportamentos padrão associados a cenários como, por exemplo
dormir, ler, férias, etc.

1.4

Desafios
Conforme as tecnologias aplicadas no desenho de SDs vão ficando consolidadas, os esforços
de investigação vão sendo dirigidos para desafios de investigação com elas relacionados que
ainda requerem atenção. O problema da portabilidade entre domínios, com o objectivo
subjacente de alcançar a reconfiguração, adaptação, ou manutenção automáticas pertence ao
conjunto de desafios que ainda requerem atenção e que têm persistido como alvos de
investigação activa [Zue e Glass, 2000] [Allen et al., 2001b] [McTear, 2002]
[Polifroni e Chung, 2002] [Burke et al., 2003] [Glass e Seneff, 2003].
Actualmente, existe um interesse crescente na utilização de SDs em ambientes inteligentes.
Todavia, as contribuições relativas à aplicação de SDs em ambientes inteligentes manipulam
artefactos simples, como por exemplo lâmpadas [D’Homme, 2001] [Neto et al., 2003].
De uma forma geral, os requisitos de um sistema computacional devem especificar os seus
módulos (ou componentes) e as interacções entre eles.

8

PRÓLOGO
Raramente os requisitos especificam a forma como as interacções devem ser estruturadas,
conduzindo a soluções onde os módulos são fortemente acoplados. Nesta abordagem, os
problemas respeitantes à portabilidade (e à flexibilidade) são habitualmente descobertos em
fases tardias dos ciclos de desenvolvimento quando alterações de requisitos conduzem a
alterações de desenho significativas. Assim, o que devia ser uma simples alteração
propaga-se pela arquitectura devido ao forte acoplamento entre os seus constituintes.
Nesta linha de ideias, a necessidade de antecipar mudanças nas interacções obriga a um
desacoplamento (ligação fraca) entre o SD e os artefactos existentes no domínio. Por outro
lado, não é fácil reunir um conjunto completo de requisitos que descreva exaustivamente o
comportamento de um SD na sua fase de desenho. Esta constatação introduz um requisito
extra, obrigando o SD a ter a capacidade de identificar, em tempo de execução, os artefactos
disponíveis no domínio de aplicação.
A utilização de tecnologias, habitualmente reservadas aos meios empresariais, em ambientes
domésticos, cria um conjunto de requisitos adicionais. Por exemplo, a manutenção nos
ambientes domésticos é normalmente feita pelos proprietários que não são especializados.
Por isso, o ambiente doméstico é um domínio de aplicação com especial interesse, onde, o
emprego de um SD (facilidade de utilização) adaptado a artefactos auto-configuráveis 5
(facilidade de configuração) tem uma importância acrescida.

1.5

Contribuição
A contribuição original desta dissertação é um processo bilateral de integração dinâmica de
artefactos no domínio de aplicação de um SD. Este processo é sustentado por um modelo de
conhecimento produzido, em tempo de desenho, por uma abordagem híbrida que cobre duas
perspectivas: a global (genérica em relação ao domínio) e a local (particular em relação a
cada artefacto). Adicionalmente, é proposto um módulo de integração adaptativo para
comportar o processo de integração e o modelo de conhecimento que lhe está associado.
Destacam-se como contribuição marginal desta dissertação os recursos usados na
experimentação, designadamente o simulador do domínio desenvolvido propositadamente
para facilitar os ensaios, testes e avaliação do processo de integração no domínio doméstico.

5

Do inglês: plug and play.
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Genericamente, propõe-se uma contribuição para a resolução do problema da portabilidade
dos SDs, considerando os diversos domínios em relação aos quais se quer assegurar a
portabilidade, como um único domínio com características dinâmicas onde surgem,
naturalmente, problemas de interoperabilidade e reconfiguração.
Paralelamente esta dissertação também é uma contribuição para uma das principais linhas de
investigação do Laboratório de Sistemas de Língua Falada (L2F) dedicada à concepção de
SDs [L2F, 2006]. Concretamente, pretende-se contribuir para o aperfeiçoamento do SD em
desenvolvimento no L2F [Neto et al., 2003].

1.6

Organização da dissertação
Esta dissertação é organizada em oito capítulos e três apêndices.
O primeiro capítulo, o presente, faz uma introdução geral ao tema, apresenta as motivações
efectuando uma breve alusão ao estado da arte dos SDs, refere os desafios de investigação
actuais e a contribuição desta dissertação. A terminar este capítulo apresenta a estrutura
organizativa desta dissertação.
O segundo capítulo descreve o estado da arte, designadamente: tipos de SDs, estratégias de
gestão do diálogo, modelo do diálogo, domínios e módulos mais comuns das arquitecturas.
São apresentadas considerações sobre o desenvolvimento de SDs e sobre a descrição de
capacidades de artefactos. É igualmente descrito um conjunto de protocolos de procura e de
descoberta empregues em arquitecturas que suportam configuração espontânea. Por último,
são apresentados alguns projectos de investigação relacionados e são referidas direcções de
investigação futuras.
No terceiro capítulo, apresenta-se a motivação que conduziu ao desenho do modelo de
conhecimento do domínio na sequência da qual é proposta uma arquitectura para o realizar.
Neste capítulo são descritos detalhadamente os componentes do modelo de conhecimento
proposto, nomeadamente: modelo do discurso, modelo de tarefas, hierarquia de tipos e
mediador. Após a descrição dos componentes é focado o seu acoplamento. A finalizar são
tecidas considerações sobre a utilização do modelo proposto para organizar o conhecimento
manipulado pelo processo de integração.
O processo de integração dinâmica de artefactos, é descrito no quarto capítulo, expondo
detalhadamente: a abordagem adoptada, o processo de adaptação de um SD a um domínio e
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o processo de adaptação de artefactos para serem manipulados por um SD. É neste capítulo
que são apresentados os processos de activação e desactivação de artefactos que
implementam a integração dinâmica. Finalmente, são abordados aspectos de concepção do
módulo de integração proposto para suportar o processo de integração.
A apresentação dos exemplos sobre a adaptação do SD a um domínio de aplicação é feita no
quinto capítulo. Neste capítulo, o domínio doméstico é introduzido como domínio da
demonstração. São ainda descritos exemplos concretos de representação do conhecimento
associado ao SD em tempo de desenho, designado por conhecimento global.
Os exemplos relacionados com a adaptação dos artefactos para serem manipulados por um
SD são apresentados no sexto capítulo. Este capítulo descreve o grupo de artefactos,
representativo do domínio doméstico, usado como exemplo para demonstrar a modelação do
conhecimento que lhe está associado, designado por conhecimento local.
Constatando-se, no decorrer da investigação, ser pertinente e de relevante interesse a
generalização do processo de integração a outros domínios, descreve-se no sétimo capítulo, a
hipótese de empregar o processo de integração no domínio bilhética, relativo à venda de
bilhetes de ingresso em espectáculos artísticos ou desportivos.
Finalmente, esta dissertação encerra com o oitavo capítulo dedicado à avaliação
experimental (simulação do domínio e taxa de integração), à conclusão e à apresentação das
perspectivas de investigação futura.
Com a intenção de complementar a informação disponibilizada ao leitor são adicionados três
apêndices que salientam essencialmente aspectos ligados à realização prática.
No apêndice A descrevem-se os aspectos que focam a realização prática do modelo de
conhecimento proposto. Concretamente, são apresentados: um diagrama integral das classes,
uma ilustração relativa ao preenchimento do modelo, a estrutura de dados usada e as
respectivas instruções para criar o modelo físico.
Os aspectos associados à iniciação do modelo proposto são descritos no apêndice B. Em
particular, são apresentados os dados empregues na iniciação do modelo assim como as
respectivas instruções de manipulação.
O último apêndice, o apêndice C, é dedicado à concepção de extensões ao modelo de
conhecimento. Especificamente, são descritas as extensões empregues para representar o
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contexto de activação de um artefacto, para suportar o histórico dos pedidos e para
incorporar conhecimento sobre alimentos nos artefactos, designadamente: num congelador,
numa fritadeira e num forno de microondas. Na mesma perspectiva, mas no domínio
bilhética, são também descritos aspectos de concepção relativos à extensão do modelo de
conhecimento local de um recinto de espectáculo.
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Desde a criação dos primeiros SDs nos finais dos anos 80, desenvolvidos no âmbito do
programa Spoken Language Systems (SLS) da Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA) nos Estados Unidos e no contexto do projecto ESPRIT Speech Understanding
and DIALog (SUNDIAL) [Peckham, 1993] na Europa, que os investigadores se têm
dedicado a refinar aspectos relacionados com a concepção de módulos e com a sua
integração numa arquitectura flexível. Nesta linha, várias organizações desenvolvem
actividades, por exemplo, o Special Interest Group on Dialogue (SIGdial) [SIGdial, 2004]
da Association for Computational Linguistics (ACL) que tem como missão apoiar a
investigação na área dos SDs, em tópicos tais como portabilidade, avaliação, partilha de
recursos e estabelecimento de normas, entre outros.
A investigação aplicada aos SDs herdou competências principalmente de duas comunidades
científicas, designadamente: a comunidade de sistemas de língua falada (reconhecimento e
síntese de fala) e a comunidade de sistemas de língua escrita (linguística computacional e
inteligência artificial). No âmbito da Inteligência Artificial (IA), aparecem classicamente, o
processamento determinístico de língua natural, o processamento estatístico de língua natural
e, mais recentemente, surgiram influências da comunidade de agentes de software.
Historicamente, o reconhecimento e a síntese de fala são consideradas áreas de investigação
separadas da IA.
No âmbito da investigação das tecnologias ligadas à língua falada (reconhecimento e síntese
de fala, processamento de língua natural e gestão do diálogo), os SDs são frequentemente
vistos como plataformas de teste de módulos isolados, sendo habitual a implementação de
demonstradores com este propósito.
As capacidades dos SDs variam significativamente, desde os que empregam simplesmente
palavras isoladas, até aos que usam língua natural, apresentando diferentes graus de
13
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liberdade de interacção com os utilizadores. É comum, descrever os SDs conforme o papel
activo que desempenham na conversação. Nalguns o papel activo cabe ao utilizador, noutros
cabe ao próprio SD. Os mais interessantes, equilibraram os papéis do utilizador e do SD,
adoptando uma estratégia de iniciativa mista, contribuindo activamente para que os
objectivos do utilizador sejam atingidos com sucesso.
Neste capítulo é descrito o estado da arte, designadamente: tipos de SDs, estratégias de
gestão do diálogo, modelo do diálogo, domínios [Flycht-Eriksson, 1999] e módulos mais
comuns. São tecidas considerações sobre o desenvolvimento de SDs e sobre a descrição de
capacidades de artefactos. É também descrito um conjunto de protocolos de procura e de
descoberta empregues habitualmente em arquitecturas que suportam configuração
espontânea. A finalizar este capítulo, são apresentados projectos de investigação
relacionados e são referidas direcções de investigação futuras.

2.1

Introdução
Um SD é definido como um sistema computacional, com o qual os humanos interagem à
vez, onde a língua natural falada tem um papel importante na comunicação [Fraser, 1997].
Existe uma grande variedade de SDs que se encaixam nesta definição, desde os que
respondem a uma questão de cada vez, até aos que estabelecem um diálogo com o utilizador.
A comunicação pode ser falada ou escrita sendo válida a combinação de vários tipos de
comunicação. Por exemplo, as respostas podem ser imagens ou texto simples.
Um SD pode ser analisado tendo em conta diversas perspectivas, implicando, geralmente,
um sistema interactivo que opera no âmbito de um domínio, habitualmente materializado sob
a forma de um sistema de gestão de bases de dados. Os SDs são frequentemente vistos como
aplicações de tecnologia avançada, que empregam comunicação natural com um utilizador
pouco especializado. A comunicação natural é mais do que a compreensão da língua natural,
inclui estratégias de gestão do diálogo e técnicas de clarificação de situações.
Um dos aspectos de investigação interessantes dos SDs relaciona-se com o facto de ter de ser
possível integrar as tecnologias disponíveis num sistema que funcione aceitavelmente em
tempo real. Constata-se que as deficiências dos módulos isolados são menos importantes que
as deficiências do sistema completo, devido a ser possível, por exemplo, empregar
estratégias de gestão do diálogo que permitem colmatar deficiências de outros módulos (por
exemplo, recuperar erros do reconhecedor de fala).
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Um dos problemas mais difíceis de abordar, na concepção de SDs, é o de dar a conhecer as
capacidades do SD ao utilizador, incluindo o domínio de aplicação. Os utilizadores, muitas
vezes, não entendem o âmbito do domínio nem os detalhes nele representados, tendo
dificuldade em perceber o tipo de tarefas que o SD disponibiliza ou pode aceitar.
Utilizadores experimentados estão familiarizados pelo menos com um subconjunto de
capacidades, mas, um utilizador pouco experiente pode ficar desapontado quando o SD não
corresponder às suas expectativas. A utilização de diálogos curtos atenua este problema mas,
não são uma boa solução se existir iniciativa mista, porque limitam a interacção com o
utilizador. A concepção de um sistema de ajuda não é fácil porque complica a interacção
com o próprio SD. Neste sentido, parece mais razoável dar liberdade ao sistema para fazer
sugestões, atendendo ao contexto ou à ocorrência de determinados mal-entendidos.
Um SD robusto deve ter a capacidade de detectar e recuperar erros devidos a diversos
fenómenos, tais como, ruído ambiente ou palavras fora do vocabulário. Quando, por
exemplo, o sistema consegue detectar a partir do conhecimento que tem disponível que
determinada palavra não faz sentido, deve permitir através de um diálogo apropriado a
correcção dessa palavra, evitando repetir todo o processo de interacção, com os inerentes
novos erros que daí possam resultar. Alguns SDs implementam graus de confiança para
identificar problemas na entrada [Barnard et al., 1999] [Kellner et al., 1998].
Actualmente, a evolução dos SDs é condicionada por questões recorrentes. Por um lado,
existe falta de recursos linguísticos essenciais para o desenvolvimento e avaliação, por outro
lado as deficiências existentes nos actuais SDs também condicionam a criação dos referidos
recursos.

2.2

Aspectos relevantes do diálogo
A compreensão do modelo de comunicação usado pelas pessoas parece ser um factor chave
para o desenho de um SD com sucesso [Trower, 1997]. A capacidade de suportar fenómenos
presentes nos diálogos entre humanos, aumenta a facilidade de utilização, contribuindo para
a implementação de comportamentos mais elaborados [Flammia, 1998]. Os aspectos teóricos
relacionados com o estabelecimento de diálogos entre humanos são abordados, por exemplo,
em [Grosz e Sidner, 1990].
Tipicamente, os utilizadores não sabem exactamente o que dizer ao SD para indicarem o que
querem saber ou fazer, o que força o SD a assumir que o utilizador não é especializado.
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Neste contexto, a capacidade de diálogo destaca-se como essencial para não limitar a
interacção com o utilizador a uma sequência de acções predefinida.
Contudo, o emprego de diálogos que imitam a conversação entre humanos também parece
não ser a solução definitiva. Por um lado, o utilizador sente-se mais confortável com este
tipo de diálogos, por outro lado, se a interacção é mais estruturada (menos natural) a
probabilidade de ocorrerem mal-entendidos diminui. Uma forma de minimizar as possíveis
confusões, passa por limitar o diálogo, quando o sistema detecta que existem mal-entendidos
[Rosset et al., 1999] [Rudnicky et al., 1999].
Uma das principais características de um SD é a sua estratégia de gestão do diálogo,
implementada pelo módulo do SD, designado por Gestor do Diálogo (GD). É comum, a
estratégia de gestão do diálogo ser codificada manualmente por quem desenvolve o SD,
sendo frequente o recursos a linguagens de scripting [Carlson e Hunnicutt, 1996]
[Seneff et al., 1999] [Souvignier et al., 2000]. Esta forma monolítica de implementar o GD
consome muito tempo, principalmente nos SDs de iniciativa mista, onde a reutilização de
código se faz com dificuldade em novos domínios.
Existem sistemas, onde o fluxo do diálogo é representado por um grafo de objectos de
diálogo [Barnard et al., 1999] [Sutton et al., 1998], existe ainda investigação activa
sustentada por técnicas de aprendizagem automática, aplicadas para optimizar a gestão do
diálogo [Levin et al., 1998].

2.3

Estratégias de gestão do diálogo
Os SDs podem ser classificados como sendo de vários tipos: comerciais ou para
investigação, baseados em planos ou em regras gramaticais, de uso geral ou aplicados a um
domínio, só com língua natural ou integrados numa interface multimodal. Dependendo da
estratégia de gestão do diálogo os SDs também podem ser classificados em: baseados em
estados finitos, baseados em enquadramentos ou baseados em agentes [McTear, 2002]. Nesta
classificação, a facilidade de interacção com o utilizador vai sendo sucessivamente
melhorada à custa de complexidade crescente.
Os SDs baseados em estados finitos ou em grafos limitam a acção do utilizador a proferir
respostas curtas e objectivas. A iniciativa cabe unicamente ao SD sendo estabelecida, tal
como o nome indica, por uma sequência de estados predefinida. Este tipo de sistemas é o
mais usado comercialmente. Por exemplo, o sistema de acesso a contas bancárias Nuance
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[Nuance, 2004] usa diagramas de estados finitos, permitindo aos seus utilizadores pagarem
facturas, transferirem dinheiro entre contas ou simplesmente obterem o seu saldo,
reconhecendo e interpretando fala em inglês com um vocabulário relativamente restrito.
Os SDs baseados em enquadramentos conduzem o processo de interacção fazendo
perguntas, dando no entanto, alguma liberdade de iniciativa ao utilizador. Cada
enquadramento representa um objectivo do diálogo, ao qual corresponde tipicamente a
execução de uma tarefa, lançada após as facetas do enquadramento estarem preenchidas com
a informação indicada pelo utilizador. Por exemplo, o sistema Philips Train Timetable
[Aust et al., 1995], baseado em enquadramentos, é acedido através de telefone e
disponibiliza automaticamente informação sobre horários de comboio. Este SD cobre um
domínio de 1200 cidades alemãs sem grandes restrições de vocabulário (alemão).
Nos SDs desenhados com recurso a técnicas de IA ou baseados em agentes a sequência do
diálogo é complexa e dependente do estado corrente do diálogo. A capacidade de liderança
do processo de interacção é repartida entre o SD e o utilizador, sendo por isso a iniciativa
mista. O utilizador pode tomar o controlo do diálogo, introduzir novos tópicos, ou fazer
correcções devido a não existirem limitações impostas por mensagens previamente
codificadas. Estes SDs para efectuarem a gestão do diálogo recorrem, por exemplo, a
demonstradores de teoremas e a planeadores. Por exemplo, o sistema Circuit-Fix-It Shop
[Smith e Hipp, 1994] é baseado em agentes e ilustra um caso, onde existe colaboração entre
o SD e o seu utilizador para resolver avarias em circuitos, assumindo como princípio que
nenhum dos intervenientes no diálogo tem capacidade para resolver o problema sozinho.
Dependendo do nível de compreensão da língua que os SDs implementam, existem
diferentes

métodos

para

verificar

a

entrada

fornecida

pelo

utilizador

[Gerbino e Danielli, 1993]. O recurso a diálogos de clarificação, o uso de informação sobre a
prosódia e o emprego de mensagens que esclarecem atempadamente o que se está a passar,
durante por exemplo esperas inevitáveis, são importantes para obter uma interacção mais
natural.
Nos SDs menos complexos, que usam diagramas de estados, onde a entrada fornecida pelo
utilizador é restrita a palavras ou frases simples associadas a cada estado, a estratégia de
verificação mais elementar consiste em confirmar que o sistema fez um reconhecimento
correcto. A escolha mais difícil reside em optar por uma confirmação, estado a estado, ou
adiar a confirmação para uma altura posterior da transacção.
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A aceitação de entradas mais naturais, nos SDs baseados em enquadramentos, torna possível
uma estratégia de confirmação mais flexível, na qual, é possível verificar um valor que foi
indicado e efectuar simultaneamente a pergunta seguinte. Esta estratégia de verificação
implícita providencia um fluxo de diálogo mais natural e também potencialmente um diálogo
mais curto.
A Tabela 1 resume as características dos três tipos de estratégias de controlo ou gestão do
diálogo descritas anteriormente.
Característica /
Tipo Gestão

Baseados em Estados

Entrada

Palavras ou frases
muito simples

Baseados em
Enquadramentos
Língua natural com
detecção de tópicos.

Verificação

Explícita

Explícita e implícita.

Modelo do
Diálogo

Modelo do
Utilizador

Informação
representada pelos
estados do diálogo.
Controlo representado
explicitamente pelo
diagrama de estados
Preferências e
características muito
simples

Baseados em Agentes
Língua natural sem
restrições.
Métodos complexos que
envolvem decisões
sobre como a
verificação é realizada.

Informação de estado
representada
explicitamente.
Controlo representado
por um algoritmo.

História do diálogo,
contexto, modelo das
intenções, objectivos e
crenças do sistema.

Preferências e
características muito
simples

Modelo das intenções,
objectivos e crenças

Tabela 1 – Resumo das estratégias de gestão do diálogo.

Nos SDs baseados em agentes é comum a existência de métodos mais elaborados de
verificação que permitem decidir como e quando a verificação é efectuada.

2.4

Modelo do diálogo
De um modo geral, o GD tem associado um conjunto de fontes de conhecimento, designado
por modelo do diálogo. Estas fontes de conhecimento, normalmente desenhadas à medida
das necessidades de cada SD, são usadas de diferentes formas dependendo da estratégia de
gestão do diálogo permitindo, por exemplo, corrigir frases mal formadas sem ter de
interpelar o utilizador com pedidos de clarificação ou repetição.
Cada fonte de conhecimento tem um modelo de conhecimento específico representando
tipicamente: a história do diálogo, o registo da tarefa, o mundo, o domínio, a competência de
conversação e o utilizador.
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A história do diálogo envolve o registo do diálogo ocorrido até à altura. São registados os
conceitos discutidos mantendo um histórico das entidades referenciadas. Este conhecimento
é usado para garantir a coerência do diálogo e para resolver problemas típicos que requerem
uma representação do contexto.
O registo da tarefa mantém a informação, relativa à tarefa corrente, recolhida durante o
diálogo. Este registo é essencialmente usado para determinar a informação que ainda tem de
ser adquirida, funcionando como memória temporária quando o utilizador quer reformular a
informação entretanto fornecida [Aretoulaki e Ludwig, 1999].
O modelo do mundo contém conhecimento genérico sobre o mundo que serve de suporte ao
raciocínio de senso comum. Por exemplo, o Dia de Natal é sempre no dia 25 de Dezembro.
O modelo do domínio contém conhecimento específico sobre o domínio em questão.
A Tabela 2 apresenta, a título de exemplo, alguns dos domínios mais referenciados no
âmbito da comunidade científica.
Referência
[ARISE, 1996]
[ATIS, 1990]

Viagens de Comboio
Viagens de Avião

[August, 1998]

Acesso a Domínios Simples

[CommandTalk, 1997]
[MASK, 1995]
[SUNDIAL, 1989]

Domínio

Simulação de Campos de Batalha
Viagens de Comboio
Viagens de Avião e de Comboio

[TRAINS, 1991]

Viagens de Comboio

[Waxholm, 1992]

Viagens de Barco

[WebGalaxy, 1994]

Informações Meteorológicas, Guia de Cidade e Viagens de Avião
Tabela 2 – Domínios mais referenciados.

O modelo genérico da competência de conversação inclui conhecimento sobre os princípios
de uma conversação (por exemplo, só fala um de cada vez) e sobre as obrigações implícitas
(por exemplo, um pedido de informação deve ser respondido com informação relevante ou
deve ser dada uma justificação para não o poder atender).
O modelo do utilizador contém conhecimento relevante para o diálogo que se pode
considerar mais ou menos estável, tal como: data de nascimento (idade), género (masculino
ou feminino) ou preferências. Sobre o utilizador pode ainda ser representado conhecimento
que muda durante o curso do diálogo, relativo a: objectivos, crenças e intenções.
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Nos SDs baseados em estados finitos, se existirem todos os modelos referidos anteriormente,
estão representados implicitamente e se houver um modelo do utilizador é muito simples.
Nos SDs baseados em enquadramentos, existe a necessidade de ter um modelo explícito de
tarefas que é usado, no contexto da gestão do diálogo, para gerir as expectativas do
utilizador. Geralmente, o modelo do utilizador é tão simples como o dos sistemas baseados
em estados finitos.
Nos SDs baseados em agentes, o modelo do diálogo e o modelo do utilizador são
relativamente complexos, assim como o são os mecanismos que exploram estes modelos
como suporte à gestão do diálogo.

2.5

Arquitectura modular
As arquitecturas de SDs mais comuns integram um conjunto de módulos funcionais com
responsabilidades bem definidas, tais como: reconhecimento de fala, compreensão da língua,
gestor do diálogo, comunicação com o exterior, geração de respostas e geração de fala
[Wyard et al., 1996] [Jurafsky e Martin, 2000] [McTear, 2002].
A Figura 3 esquematiza uma arquitectura modular para SDs, onde o gestor do diálogo
assume o papel mais relevante.
Gestor do
Diálogo
Reconhecimento
de Fala

Geração
de Fala

Compreensão
da Língua

Geração de
Respostas
Comunicação
com o Exterior

Figura 3 – Arquitectura modular para SDs.

A concepção de SDs robustos e de iniciativa mista exige um esforço de desenvolvimento
significativo sendo por isso precioso assegurar a sua portabilidade para outros domínios. O
recurso a arquitecturas que integram módulos, mais ou menos independentes do domínio,
parece ser a tendência geral para viabilizar a portabilidade.
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2.5.1

Gestor do diálogo

O gestor do diálogo é o módulo mais importante de um SD. Este módulo é responsável por
gerir o fluxo do diálogo com o utilizador, o que envolve a execução de três processos:
descobrir qual é o objectivo do utilizador, comunicar com o exterior e reportar os resultados
ao utilizador.
O processo que descobre qual é o objectivo do utilizador (o que ele quer saber ou fazer) pode
ser problemático quando o utilizador não fornece informação suficiente ou quando existem
erros de reconhecimento de fala ou de interpretação da língua. Neste contexto, são
tipicamente tomadas decisões, mesmo com informação insuficiente e com pouco tempo
disponível para processar todas as opções em aberto.
Essencialmente, a gestão do diálogo incide na forma como o SD trata a informação indicada
pelo utilizador e como recupera de erros. Uma estratégia simples para tratar informação
insuficiente ou incorrecta consiste em solicitar a intervenção do utilizador no sentido de
reformular o que disse. No entanto, esta estratégia não é muito adequada porque não permite
distinguir se a informação é insuficiente ou se ocorreu algum erro.
Para determinar se o utilizador indicou informação suficiente (para comunicar com o
exterior) o gestor do diálogo deve encontrar as interpretações possíveis, usando
conhecimento sobre: o contexto do discurso, os actos de discurso, a estrutura do diálogo ou o
utilizador.
A resolução de anáforas (por exemplo, interpretação do significado de pronomes) ou a
resolução de elipses (completar partes em falta na informação do utilizador) necessitam de
uma representação do contexto do discurso, indispensável para interpretar expressões cuja
interpretação não é possível fora de um contexto, por exemplo, a expressão “o voo seguinte”.
Um método simples para representar o contexto consiste em manter uma lista de entidades
que podem ser referidas usando pronomes. Uma abordagem mais elaborada envolve o
conceito de centering [Grosz et al., 1983]. A resolução de anáforas e de elipses requer uma
representação de contexto elaborada para manter um registo das estruturas sintácticas e
semânticas. Geralmente, nos SDs mais sofisticados existe um módulo (módulo de
pragmática) dedicado à resolução de questões associadas ao contexto.
A teoria dos actos de discurso é útil para reconhecer as intenções dos utilizadores
[Allen e Perrault, 1980] [Cohen e Levesque, 1990]. O conceito de acto de discurso foi
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introduzido por John Austin [Austin, 1962] tendo sido posteriormente desenvolvido por John
Searle [Searle, 1969]. Um acto de discurso é definido como sendo uma função de uma frase,
por exemplo: um pedido, uma promessa, um aviso ou uma informação. A análise de actos de
discurso envolve para além da análise sintáctica e semântica, conhecimento sobre o contexto
e sobre o utilizador. Por exemplo, a declaração “aqui está frio” num determinado contexto
pode funcionar como um pedido (para fechar uma janela ou para ligar o aquecimento). A
título de exemplo, refere-se o projecto TRAINS [Allen et al., 1995] onde a análise de actos
de discurso foi usada para interpretar frases mal-formadas.
O modelo do diálogo, e particularmente o modelo do domínio, possibilitam ao SD identificar
expectativas válidas no âmbito do domínio. O processamento de expectativas sobre o
domínio é baseado na noção de estado de atenção6 descrito na teoria da estrutura do discurso
[Grosz e Sidner, 1986]. Esta noção assume que em qualquer ponto do diálogo existe sempre
um assunto em discussão e que em cada ponto do diálogo, existem restrições face ao que
pode ser dito a seguir. Estas restrições são variadas e podem envolver diferentes módulos do
SD. Por exemplo, se for efectuada uma pergunta ao utilizador que só pode ser respondida
com as palavras “sim” ou “não” o SD deve considerar uma restrição de respostas válidas que
só aceite essas palavras.
Em particular, as restrições impostas pontualmente ao diálogo podem ser usadas para limitar
o vocabulário do reconhecedor de fala ou para determinar as regras gramáticas ou semânticas
que devem estar activas. Desta forma, o conhecimento sobre o domínio é importante para
reduzir o espaço de pesquisa, permitindo antever dinamicamente quais são os conceitos que
o utilizador pode referir a partir de um determinado ponto do diálogo. Assim, os objectivos
do utilizador podem ser previstos tirando partido do conhecimento sobre o domínio que, se
for necessário, pode ser complementado com conhecimento sobre o utilizador
[Wahlster e Kobsa, 1989].

2.5.2

Comunicação com o exterior

Um módulo de comunicação com o exterior (acesso a sistemas computacionais externos)
acede genericamente a serviços.
Na sequência de um pedido de informação ou processamento, realizado pelo GD, este
módulo devolve o resultado obtido pela execução de um serviço implementado por um
6
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sistema computacional externo ao SD. Genericamente, a dificuldade com a qual este módulo
se depara prende-se com a heterogeneidade dos vários sistemas externos, tradicionalmente:
bases de dados, sistemas periciais e sistemas de planeamento.
Os SDs mais comuns têm como sistema externo um sistema de gestão de bases de dados.
Vulgarmente, o acesso à bases de dados é feito numa perspectiva optimista, não existindo
nenhuma estratégia para evitar a geração de interrogações inválidas no contexto da base de
dados que é acedida. Existem problemas quando o vocabulário do diálogo não é
directamente transformado no vocabulário associado aos dados, ou quando a construção da
interrogação assume como verdadeiros factos que são falsos devido ao conteúdo da base de
dados ter sido entretanto alterado.
Embora, esta questão já tenha merecido atenção no âmbito da concepção de interfaces em
língua natural para bases de dados [Filipe e Mamede, 2000], os resultados obtidos ainda não
foram totalmente assimilados no âmbito dos SDs, devido ao actual esforço de investigação,
ainda ser dirigido, para problemas relacionados com o reconhecimento de fala e com o
tratamento de erros originados pelo processamento da língua [McTear, 2002].

2.5.3

Reconhecimento de fala

Um módulo de reconhecimento de fala efectua a conversão de fala para uma sequência de
unidades discretas, tais como fonemas (unidades sonoras) ou palavras.
Existem normalmente problemas relacionados com as variações linguísticas (por exemplo, a
co-articulação onde o mesmo fonema pode ter diferentes realizações acústicas dependentes
do contexto, determinado pelos fonemas precedentes e seguintes do som em questão),
dependência do orador (devido a, por exemplo: idade, género ou pronuncia), dependência do
canal (devido a, por exemplo: ruído de fundo constante/variável ou à transmissão), dimensão
do vocabulário, conversação espontânea (onde ocorrem, por exemplo: hesitações, pausas
preenchidas ou falsos inícios).

2.5.4

Compreensão da língua

Tipicamente, um módulo de compreensão da língua recebe como entrada uma cadeia de
caracteres produzida pelo reconhecedor de fala e produz à saída uma representação do seu
significado, por exemplo actos de discurso.
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A função deste módulo é dificultada pela necessidade de recuperar de erros gerados pelo
módulo reconhecedor de fala. A compreensão da língua pode ser orientada para a tarefa a
executar no âmbito de um determinado domínio ou pode ser realizada ao nível linguístico.
Desde que os SDs passaram a suportar entradas constituídas por mais do que uma palavra,
surgiu a necessidade de validar sintacticamente a sequência de palavras fornecidas na
entrada. De entre muitos métodos habituais empregues para efectuar a validação sintáctica,
salienta-se a utilização de gramáticas livres de contexto.
Um aspecto de investigação relevante, consiste em estudar os ganhos da utilização de regras
linguísticas (presentes nas gramáticas), quando estas são utilizadas o mais cedo possível, ou
seja, no processo de procura do módulo de reconhecimento de fala [Glass, 1999].
A compreensão da língua requer, normalmente, grande quantidade de informação linguística
disponibilizada sob várias formas, tais como léxicos e gramáticas. Presentemente, existe uma
tendência para implementar SDs que não efectuam uma análise sintáctica completa,
enveredando por realizar análises parciais que, após composição das várias partes, permitem
chegar a bons resultados [Jackson et al., 1991] [Seneff, 1992] [Stallard e Bobrow, 1992].

2.5.5

Geração de respostas

Um módulo de geração de respostas recebe como entrada a informação a enviar para o
utilizador e produz à saída uma mensagem que contém a informação referida.
A geração de respostas é actualmente alvo de investigação activa, em particular a construção
de parágrafos coerentes [McDonald e Bolc, 1998] [Reiter e Dale 2000].
Existem dificuldades em decidir qual a informação a enviar e como deve ser estruturada. A
geração de respostas é tipicamente estática recorrendo ao emprego de padrões7 de respostas
predefinidos.
A geração de respostas longas, que envolvem por exemplo listas extensas, obriga a decisões
quanto à forma de sumariar ou limitar a dimensão dessas listas. Surgem aqui, aspectos
interessantes de investigação, quando se tem de separar a informação mais relevante da
informação que não tem tanto interesse ou que está desactualizada.

7
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2.5.6

Geração de fala

Um módulo de geração de fala é normalmente chamado após a resposta ter sido produzida
pelo módulo de geração de respostas, recebendo como entrada a mensagem escrita que se
destina ao utilizador e produzindo como saída uma sequência de parâmetros acústicos e
fonéticos. Tipicamente, o módulo de geração de fala espera que lhe seja fornecido o texto e a
informação sobre a prosódia.
A geração de fala contínua e natural é um problema com difícil solução, no contexto do qual
é comum a utilização de duas técnicas: a síntese de fala a partir de texto ou a composição de
fala previamente gravada.
Para os SDs limitados à utilização de fala, acedidos por exemplo através de telefone, a
geração de fala é especialmente importante [Zue et al., 2000]. A geração de fala que pareça
natural é essencial, porque é um dos aspectos que mais marca a impressão que o utilizador
tem do sistema.
Tem vindo a ser realizada alguma investigação no sentido de o módulo de geração de fala
aceitar como entrada uma representação do conceito, sobre o qual tem de sintetizar a fala
[McKeown et al., 1997]. Esta abordagem permite melhorar a qualidade da saída devido a
possibilitar um controlo mais fino da prosódia.
Um aspecto que envolve interesses de investigação é a integração da síntese de fala com a
geração de respostas (texto), onde parece existir vantagem em definir um modelo de
conhecimento partilhado.
A síntese de fala requer ainda ser melhorada, principalmente na codificação da prosódia,
tendo em vista o objectivo final de incorporar conhecimento relativo às emoções
[Zue e Glass, 2000].

2.6

Sistema de Diálogo do L2F
O SD do L2F tem como propósito ser usado em domínios de aplicação substancialmente
diferentes, tais como: ambientes inteligentes ou acesso a bases de dados.
A Figura 4 ilustra a arquitectura modular do SD do L2F, que possui um módulo central
designado por Hub, herdado da infra-estrutura Galaxy II [Seneff et al., 1998].
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Figura 4 – Diagrama de blocos do SD do L2F.

A entrada de fala é implementada pelo módulo gestor de áudio (gestão de dispositivos de
entrada/saída) a partir de um dispositivo de entrada, sendo posteriormente reconhecida pelo
módulo Audimus 8 (reconhecedor de fala) [Neto et al., 1999]. A saída do Audimus é
posteriormente processada pelo módulo de interpretação de língua natural que gera os
correspondentes actos de discurso [Allen et al., 2001]. Seguidamente, o módulo STAR 9
(gestor do diálogo) trata os actos de discurso e, se for necessário, completa a informação em
falta [Madeira et al., 2003]. Quando existe informação suficiente para solicitar a intervenção
do módulo gestor de serviços (acesso aos dispositivos ou domínios disponíveis) o módulo
STAR desencadeia a execução do serviço. Se, após a execução do serviço, existir alguma
mensagem para o utilizador, esta é processada pelo módulo de geração de língua natural
sendo a fala posteriormente sintetizada pelo módulo DIXI+ 10 [Paulo e Oliveira, 2002].
Finalmente, o módulo gestor de áudio selecciona o dispositivo de saída adequado para
reproduzir a mensagem destinada ao utilizador. Os módulos gestor de áudio e gestor de
serviços são apresentados como não fazendo parte integrante da arquitectura do SD,
propriamente dita.
A gestão do diálogo implementada, no gestor do diálogo STAR, caracteriza o SD do L2F
como baseado em enquadramentos. Um enquadramento é uma estrutura de dados bem
definida que não pode ser alterada em tempo de execução. Por este motivo, um SD baseado
em enquadramentos apresenta limitações consideráveis quando o domínio é frequentemente
alterado devido a não ser exequível determinar, em tempo de desenho, todas as
configurações possíveis [McTear, 2002].

8

Do inglês: Automatic Speech Recognition (ASR).
Do inglês: Dialogue Manager (DM).
10
Do inglês: Text-To-Speech (TTS).
9
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Ainda no contexto do SD do L2F, salienta-se uma contribuição recente e significativa sob a
forma de uma tese de mestrado [Mourão, 2005]. Esta dissertação que foca essencialmente
aspectos relacionados com a gestão do diálogo, propõe uma extensão para o gestor de
serviços e realizada uma descrição, baseada em exemplos, das noções essenciais abordadas,
tais como: domínio, enquadramento, dispositivo, serviço, etc.
Numa apreciação global, não parece ainda estar clara a separação entre as noções que são
dependentes e independentes do domínio devido a não ser proposto nenhum modelo formal
que as organize, integre ou unifique. Não existe a especificação desacoplada de um suporte
conceptual (conjunto de unidades atómicas de conhecimento), o que não permite identificar
nitidamente quais/quantos são os conceitos envolvidos no âmbito do domínio, assim como a
cobertura linguística associada às múltiplas línguas, caso sejam ou venham a ser suportadas.
Não é explicitamente suportada a noção de hierarquia de tipos não existindo, por isso, uma
forma fácil de associar serviços a classes de dispositivos o que se traduz numa importante
limitação em termos de reutilização de conhecimento.
A interface entre o gestor do diálogo e o gestor de serviços está pouco elaborada/trabalhada,
a operação de reconhecimento de objectos é elementar, para além, de serem focadas com
detalhe excessivo questões ligadas à gestão dos perfis de utilização (tipicamente relacionadas
com o modelo do utilizador). Neste sentido, constata-se a necessidade de aperfeiçoar esta
interface para libertar o gestor do diálogo do processamento exaustivo e sistemático das
estruturas que representam o conhecimento do domínio.
A utilização de valores heurísticos, Valor Probabilístico de Reconhecimento (VPREC) e o
Valor Probabilístico de Resposta (VPRESP) no gestor de tarefas, proposto como módulo do
gestor do diálogo, podia ser incluída num gestor de serviços talhado para gerir todo o
conhecimento do domínio.
A concepção de um gestor do diálogo, com diversas estratégias de gestão do diálogo e que
permita ser facilmente configurado para outros domínios de aplicação, deve preocupar-se
apenas com aspectos estritamente relacionados com o diálogo estabelecido com o utilizador
[Flycht-Eriksson, 2000]. Por isso, devem ser usadas formas complementares (exteriores à
gestão do diálogo) de gestão de conhecimento do domínio. Partindo desta premissa e
atendendo ao que anteriormente foi mencionado, o SD do L2F ainda requer melhoramentos,
que permitam representar/manipular o conhecimento do domínio, de forma a viabilizarem a
concepção de um gestor do diálogo efectivamente independente do domínio.
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2.7

Desenvolvimento de sistemas de diálogo
Tendo como objectivo facilitar o acesso às tecnologias, necessárias para a concepção de SDs,
têm vindo a surgir pacotes de ferramentas para o desenvolvimento de protótipos, como por
exemplo: [CSLU, 2004] [CU Communicator, 2004] [Gulan, 2004] [ViaVoice, 2004]
[Nuance, 2004] [SpeechMania, 2004]. Algumas destas ferramentas são disponibilizadas sem
custos e têm vindo a ser aproveitadas, sobretudo por estudantes, para desenvolverem os seus
próprios sistemas [Sutton et al., 1997].
Tendo em vista não só a parte didáctica mas também o desenvolvimento de SDs existe
disponível (software open source) a Galaxy Communicator Software Infrastructure (GCSI)
[Seneff et al., 1998] [GCSI, 2004].
A infra-estrutura GCSI, definida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), é
modular e distribuída, apresentando como característica principal a concentração de todas as
interacções entre os vários módulos num único módulo, designado por Hub.
A GCSI serve de suporte ao CU Communicator [Ward e Pellom, 1999].
Na perspectiva do estudo das arquitecturas dos SDs, uma descrição da arquitectura tal como
é feita na GCSI, não é muito interessante devido a nada ser dito sobre a forma como os
módulos comunicam entre si.
Sendo assim, considera-se ser mais interessante estudar uma arquitectura lógica, como por
exemplo, a arquitectura do The Rochester Interactive Planning System (TRIPS)
[Allen et al., 2001a] [TRIPS, 2004], sobre a qual, se podem analisar conceitos mais
complexos, devido ao nível de abstracção ser mais elevado.
A arquitectura TRIPS é basicamente constituída por uma rede de agentes, que trocam entre
si, mensagens explicitadas na linguagem Knowledge Query Manipulation Language
(KQML). As mensagens são centralizadas, ao nível físico tal como na GCSI, num módulo
designado por facilitator ou Hub.
Porém, não existe nenhuma distribuição da arquitectura TRIPS e não foi publicado nenhum
padrão11 para as mensagens trocadas na comunicação entre os vários agentes.

11
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2.8

Descrição de capacidades de artefactos
Numa primeira aproximação podem ser analisados os progressos alcançados na configuração
de pequenos sistemas computacionais. Duas das especificações de capacidades de artefactos
sem fios mais conhecidas são a Composite Capability/Preference Profiles (CC/PP)
[W3C CC/PP, 2004]12 que é uma recomendação do World Wide Web Consortium (W3C) e a
User Agent Profiling Specification (UAProf) proposta pelo fórum WAP [WAP, 2004].
Na mesma linha, ainda existe a Device Ontology Specification [FIPA DOS, 2002] da
Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA).
A actividade do W3C designada por Device Independence [W3C DI, 2004] promete alguns
desenvolvimentos interessantes desde que ficou responsável por harmonizar a especificação
CC/PP com as suas próprias especificações.
Estas especificações de capacidades de artefactos concentram-se essencialmente na descrição
de capacidades associadas ao hardware, como por exemplo as capacidades de terminal, que
não são as mais relevantes para o SD. Ainda, o facto destas especificações serem vistas como
uma norma (para determinadas classes de sistemas/equipamentos) obriga os sistemas
computacionais que as adoptarem a assumirem compromissos que posteriormente vão
dificultar a sua evolução futura, diminuindo a sua flexibilidade e portabilidade.

2.9

Configuração espontânea
Existem actualmente diversas propostas de arquitecturas e/ou protocolos que têm como
objectivo a configuração espontânea e que, por isso, merecem ser analisados face ao seu
potencial interesse como suporte do processo de integração dinâmica de artefactos no
domínio de um SD.
As tendências recentes no âmbito da computação móvel e ubíqua criaram novos requisitos de
configuração e reconfiguração de artefactos ligados em rede. A vulgarização das redes de
artefactos em diversos ambientes reais (incluindo ambientes hostis como o doméstico)
aumentou a necessidade de simplificar a administração dessas redes. Em resposta a estes
requisitos é proposta uma gama de protocolos que tentam fornecer serviços de descoberta e
de configuração para esta estirpe de redes.

12

Grupo de trabalho encerrado.
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A terminologia nesta área não está normalizada. Contudo, existem quatro conceitos que
podem aparecer com diferentes nomes: “artefacto”

13

, “serviço”

14

, “procura”

15

e

16

“descoberta” . Os artefactos e serviços são entidades que participam na descoberta. Existe
alguma confusão quanto ao significado de “serviço” quando se admite que um artefacto
disponibiliza um ou mais serviços. Por exemplo, uma impressora pode disponibilizar o
serviço de “impressão” e o serviço de “fax”.
O termo “procura” refere-se ao processo de localização de um artefacto ou serviço. A
procura pode ser baseada no nome ou no endereço ou noutro critério julgado conveniente. A
procura é passiva, é iniciada por quem procura e requer a existência de uma directoria onde
reside a resposta. A procura pode ser feita num ambiente configurado estaticamente. O termo
“descoberta” é usado para referir um processo mais espontâneo, no qual os artefactos podem
descobrir outros artefactos. Um serviço de descoberta pode ser utilizado por um serviço de
procura. No entanto, um serviço de descoberta não pode ser estritamente suportado por
serviços de procura. As características mais importantes de um protocolo de descoberta são:
• Descoberta espontânea e configuração de artefactos ligados em rede;
• Selecção de tipos específicos de artefactos;
• Requisitos de administração baixos;
• Interoperabilidade entre fabricantes e plataformas.
Os protocolos clássicos usados na Internet, tais como o Domain Name Service (DNS)
[Mockapetris, 1987], não têm estas características porque:
• Usam informação estática;
• São mantidos por administradores privilegiados;
• Não garantem a disponibilidade dos artefactos registados;
• Têm uma semântica de procura limitada;
• Não geram eventos quando os artefactos são activados ou desactivados.
13

Referido originalmente como: device.
Referido originalmente como: service.
15
Referido originalmente como: lookup.
16
Referido originalmente como: discovery.
14
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Os serviços de directoria tais como o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
[Wahl et al., 1997] e o CORBA 17 Name and Trader Services [OMG, 1999] podem ser
usados para anunciar serviços e pedidos. Os protocolos de descoberta podem usufruir destas
facilidades.
Os protocolos de descoberta não devem limitar a escalabilidade, devem poder ser utilizados
em redes com alguns artefactos (em casa) ou em redes com milhares de artefactos (em
empresas).
A interoperabilidade levanta um conjunto de requisitos importantes. Um requisito
fundamental consiste em definir um conjunto aberto de normas que deve ser respeitado pelos
diversos fabricantes. Por exemplo, um fabricante de câmaras fotográficas digitais está
potencialmente interessado em que a sua câmara, possa utilizar qualquer rede, para encontrar
uma qualquer impressora que possa estar disponível.
O requisito chave, para atingir a configuração espontânea, consiste em assegurar a
interoperabilidade entre artefactos sem necessitar de ter conhecimento prévio sobre as suas
interfaces. Este requisito pode ser formulado através das seguintes perguntas:
(i) “Como é que um artefacto se apresenta a outro artefacto?”
(ii) “Como é que um artefacto reconhece a interface de outro artefacto?”

2.9.1

Protocolos de procura

Existem vários protocolos de procura. Apresentam-se seguidamente, a título de exemplo, três
protocolos de procura bastante conhecidos, com o intuito de demonstrar que o emprego
restrito destes protocolos não satisfaz os requisitos da configuração espontânea.

2.9.1.1 O protocolo domain name service
O protocolo DNS é usado para descobrir os endereços dos artefactos ligados em rede, mas é
pobre quanto à espontaneidade, porque usa mapas estáticos de pares nome-endereço
mantidos pelo administrador da rede [Mockapetris, 1987]. Existem extensões ao DNS que
suportam um conjunto limitado de tipos de serviços com alguns atributos que podem servir
de base aos critérios de procura [Gulbrandsen, 2000]. É difícil estender os tipos de
17

CORBA é a abreviatura de Common Object Request Broker Architecture. É a arquitectura padrão
proposta pelo Object Management Group (OMG) para estabelecer e simplificar a troca de
dados/objectos entre sistemas distribuídos heterogéneos.
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informação no DNS porque o acesso é restrito ao administrador da rede. O DNS é
organizado numa hierarquia de servidores, que se reflecte nos bem conhecidos domínios de
nomes da Internet.
O protocolo DNS já provou (na Internet) não ter problemas relativamente à escalabilidade.

2.9.1.2 O protocolo lightweight directory access
O protocolo Lightweight Directory Access (LDAP) é uma norma da Internet Engineering
Task Force (IETF) 18 , que suporta uma hierarquia escalável de espaços de nomes
[Fitzgerald et al., 1997].
As perguntas que podem ser formuladas são adequadas a muitos tipos de protocolos de
descoberta e podem ser limitadas a zonas particulares de uma hierarquia. Contudo, o LDAP
por si só não especifica protocolos de suporte à descoberta espontânea. Não permite fazer
anúncios por grupos (multicast) de artefactos e não verifica a existência dos artefactos
registados. Estes requisitos podem ser disponibilizados usando o LDAP como suporte (ver
abaixo o SLP).
À parte o seu nome, o protocolo LDAP é demasiado exigente computacionalmente ficando
por isso longe do ideal para ser usado numa rede de artefactos. As razões para a utilização do
protocolo LDAP estão na área da segurança, não sendo claras as vantagens da sua utilização
em serviços de descoberta com exigências de tempo real e com muitos artefactos.

2.9.1.3 O protocolo CORBA trader service
O CORBA Trader Service (TS) é um protocolo implementado como um serviço CORBA
standard. O TS fornece uma interface de publicação de serviços baseada em atributos.
Qualquer artefacto que possua uma implementação CORBA (proxy ou wrapper) pode
anunciar os seus atributos.
O TS é definido como uma interface CORBA e todos os anúncios, pedidos ou respostas são
objectos CORBA. Os pedidos podem conter expressões lógicas ou aritméticas com valores
de variáveis CORBA. O TS não garante que os artefactos registados estejam disponíveis não
fornecendo, por isso, qualquer notificação a esse respeito. No entanto, este requisito pode ser
implementado utilizando outras normas CORBA, tais como o CORBA Event Service.

18
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O TS suporta federações de serviços, com topologia arbitrária, mapeadas num único serviço
lógico. O TS, só por si, não encerra especificações de segurança, no entanto, a segurança
pode ser garantida no contexto da arquitectura CORBA (CORBA security). O TS depende
obviamente da arquitectura CORBA onde todos os participantes são objectos CORBA e
utilizam protocolos CORBA.
Face à complexidade da arquitectura CORBA, pode ser difícil implementar todos os
protocolos

necessários

num

pequeno

artefacto

que

é,

naturalmente,

limitado

computacionalmente. Apesar disso, a arquitectura CORBA é bastante utilizada para criar
objectos que servem como intermediários (proxy) com outros sistemas e, nesta perspectiva,
podem ser criados objectos CORBA para representar artefactos [Roman et al., 1999].

2.9.2

Protocolos de descoberta

Os protocolos de descoberta tentam colmatar algumas falhas nos protocolos de procura,
especialmente aquelas que relacionas directamente com a configuração espontânea e com os
custos de administração da rede. Descrevem-se seguidamente, a título de exemplo, cinco
protocolos de descoberta típicos, para demonstrar que a utilização destes protocolos também
não satisfaz, por si só, todos os requisitos da configuração espontânea, continuando a
manter-se a necessidade de ter conhecimento prévio sobre as interfaces dos artefactos.

2.9.2.1 O protocolo Salutation
O protocolo Salutation é uma especificação aberta que providencia configuração espontânea
de artefactos. Este protocolo é tipicamente usado por empresas19 que fabricam impressoras e
similares, designadamente: a HP, a IBM, a Xerox, e a AOL [Pascoe, 1999a]. A arquitectura
Salutation define um modelo abstracto com três componentes: o cliente, o servidor e o
Salutation Manager (SLM). O SLM gere todas as comunicações canalizando-as através de
diferentes meios de comunicação conforme as necessidades. O Salutation é baseado na
chamada de procedimentos remotos SunRPC20.
O modelo proposto pode ser instalado com ou sem SLM. Os vários SLMs podem ser
organizados hierarquicamente definindo um grafo de directorias cooperantes. Quando o
modelo é implementado sem SLM os clientes podem localizar os serviços directamente
usando difusão (broadcast) de pedidos na rede, o que permite ter uma rede sem qualquer tipo
19
20

Salutation Consortium, http://www.salutation.org.
Remote Procedure Call (RPC), da empresa Sun Microsystems.
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de administração. Este protocolo especifica um formato próprio para descrever artefactos.
Este formato refere, por exemplo, o tipo de artefacto (tal como “impressora”) e atributos (tal
como “cor”).
O recurso a SunRPCs parece impor limites ao Salutation porque força a utilização de
mecanismos de difusão na rede (broadcast RPC). A segurança também não está associada
directamente ao SunRPC. Se não considerarmos a utilização de SunRPC o protocolo
Salutation é neutro, porque pode ser implementado, por exemplo, com LDAP ou com outros
serviços de directoria. A perspectiva de concepção deste protocolo é ambiciosa, porque ele é
compatível com protocolos de descoberta usados em tecnologias sem fios, designadamente
com o Infrared Data Association (IrDA) [Pascoe, 1999b] e com o Bluetooth [Miller, 1999].

2.9.2.2 O protocolo service location
O protocolo Service Location (SLP), proposto pela empresa Sun Microsystems, é uma
norma IETF com vista a permitir a descoberta espontânea [Guttman, 1999]
[Guttman et al., 1999]. O SLP define uma arquitectura abstracta constituída por User Agents
(UA) (clientes), Service Agents (SA) (serviços ou artefactos) e Directory Agents (DA)
(directorias). O UA executa o serviço de descoberta a pedido dos clientes, o SA publica a
localização e os atributos dos artefactos e o DA agrega a informação. Podem ser usados
vários DAs como réplicas ou para definir uma hierarquia ou grafo de domínios.
O SLP pode ser instalado com várias configurações. Na configuração dita passiva, os DAs
fazem difusão periódica dentro do grupo (multicast) de anúncios de serviços. Os CAs e os
SAs também podem localizar os DAs, usando o Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) [Perkins, 1999]. O SLP também pode ser implementado sem qualquer DA o que
permite ao SLP funcionar sem administração. Quando não existe DA, os UAs e os SAs
implementam as funções do DA usando difusão dentro do grupo. Quando existe mais do que
um DA, o protocolo é mais eficiente porque o CA e o SA comunicam estritamente entre si
(unicast). O SLP define um Uniform Resource Identifier (URI) [Guttman et al., 1999], que
representa o endereço, o tipo e atributos do serviço.
Por exemplo, um serviço de impressão pode ser referido por “service:printer:lpr://hostname”.
A

compatibilidade

dos

atributos

é

especificada

por

um

padrão

(template)

[Guttman et al., 1999a] e por um predicado LDAPv3 [Wahl et al., 1997] constituindo uma
sintaxe poderosa. O SLP funciona bem com o protocolo LDAP, embora não seja obrigatória
a sua utilização. A segurança pode ser implementada por outros protocolos.
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2.9.2.3 A arquitectura JINI
A arquitectura JINI 21 é definida no contexto da linguagem Java e suporta descoberta
espontânea [Edwards, 1999]. Esta arquitectura é semelhante à usada no SLP e foi claramente
influenciado por ele, contudo, ela está muito ligada ao mundo Java. O protocolo definido na
infra-estrutura JINI é essencialmente uma troca de objectos Java transferidos via Java
Remote Method Invocation (RMI).
A instalação de uma arquitectura JINI obriga a ter pelo menos uma instância do JINI Lookup
Service (LS) que apresenta uma interface Java standard. Um programa cliente Java inicia o
processo de descoberta usando difusão dentro do grupo (multicast) para localizar as
instâncias do LS. Por outro lado, o LS pode também anunciar a sua disponibilidade usando
um mecanismo de comunicação idêntico. Como resposta, o programa cliente vai receber
uma interface de acesso a objectos Java remotos (stub RMI) que lhe vai permitir aceder ao
TS que lhe respondeu. Qualquer outro serviço de anúncio ou localização é realizado através
do TS. Os servidores registam no TS as interfaces de acesso (stub RMI) que os representam
remotamente e que podem ter uma lista de atributos. Os pedidos dos clientes referem
características dos serviços que procuram. Se não for considerado o uso de objectos Java, o
mecanismo de filtragem JINI é muito mais limitado do que o do LDAP (e SLP) ou do
CORBA Trader Service.
Essencialmente, a arquitectura JINI faculta aos clientes o carregamento de código em tempo
de execução que permite aceder a serviços remotos, “puxando” as interfaces desses serviços
para o lado dos clientes. Esta característica é muito potente, tornada possível no âmbito da
linguagem Java que garante a mobilidade do código.
A arquitectura JINI implementa a na noção de aluguer (leasing). Todos os anúncios e
registos são válidos durante um período de tempo curto. Os clientes e os servidores têm de
renovar as suas licenças de aluguer periodicamente. Os participantes na arquitectura JINI que
se comportem anormalmente (crash) são automaticamente removidos de todos os LSs
quando a sua licença expirar. A noção de aluguer permite recuperar de estados inconsistentes
e permite reconstruir a informação do LS no caso de este também falhar.
O esquema de renovação de licenças de aluguer torna a arquitectura JINI bastante robusta e
independente da intervenção humana.

21

Jini Is Not Initials (JINI) [não é um acrónimo].
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O LS também fornece notificações de chegadas e partidas de participantes. Estas
notificações possibilitam a composição de serviços em tempo de execução e a construção de
sofisticados serviços de gestão dinâmica da arquitectura. Vários LSs podem ser associados
para constituir federações com topologias arbitrárias, o que não limita a existência de
ambientes JINI com grandes dimensões.
Uma arquitectura JINI não pode ser instalada sem serviço de directoria e não consegue
interoperar directamente com outro protocolo ou linguagem, uma vez que depende da
utilização de interfaces (objectos Java) que acedem a objectos remotos, assim, um artefacto
tem de conter uma Java Virtual Machine (JVM), ou pelo menos, é obrigado a usar um
intermediário (proxy).
Atendendo a que a arquitectura JINI é suportada no contexto da linguagem Java ela herda as
suas fraquezas, providenciando uma segurança fraca. Em teoria, a segurança em JINI pode
ser implementada adaptando a JVM, no entanto, uma solução definitiva para a segurança
parece requerer modificações ao nível do RMI (ver abaixo, Ninja SSD).

2.9.2.4 O universal plug and play e o protocolo simple service discovery
O Universal Plug and Play (UPnP) é uma norma da empresa Microsoft que suporta
descoberta espontânea [UPnP, 2004] [Christensson e Larsson, 1999]. O UPnP suporta a
resolução de endereços de rede acoplado com o protocolo Simple Service Discovery (SSDP)
[Eustice et al., 1999], proposto pela IETF. O UPnP tem como referência uma arquitectura
similar ao Salutation e ao SLP e foi sem dúvida influenciado por eles. Esta norma usa a
linguagem eXtensible Markup Language (XML) [XML, 2004] para descrever os serviços
disponibilizados pelos artefactos.
Tal como na arquitectura JINI, o UPnP é um protocolo com múltiplos estados. Como
suporte, o UPnP fornece um serviço de descoberta simples com resolução de endereços de
rede. Os anúncios são feitos por difusão (broadcast) na rede local. Quando existe sucesso na
descoberta, é devolvido pelo serviço de descoberta um endereço de Internet (IP address22)
ou um URL e o tipo do artefacto (device type).
Os serviços disponibilizados pelos artefactos são descritos por URLs estendidos, similar
(mas completamente incompatível) com o SLP. O URL referencia um ficheiro com conteúdo
XML relativo a uma descrição elaborada do artefacto. Usando ainda o URL o SSDP utiliza
22
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um protocolo de descoberta baseado no protocolo HyperText Transfer Protocol (HTTP).
Sendo conhecido que o protocolo HTTP é bastante exigente computacionalmente, é
defendido por Christensson e Larsson que pode ser implementada uma versão mais ligeira
deste protocolo [Christensson e Larsson, 1999].
Um artefacto UPnP disponibiliza um ou mais serviços. A linguagem XML codifica a
descrição abstracta do tipo de serviço, a descrição da interface de uma instância concreta de
um serviço e até descrição do estado actual do artefacto. A descrição da interface e dos
estados facilita a implementação de interfaces personalizadas, efectuando o mapeamento de
terminais (displays) locais e operações no estado abstracto representado em XML.
A descrição efectuada em XML pode ser empregue para localizar artefactos particulares
filtrando etiquetas XML ou as suas combinações. A linguagem XML é flexível
possibilitando a escrita de descrições de interfaces que vão muito mais longe do que o que é
disponibilizado pelo SLP/LDAP, Salutation ou JINI.
A utilização de UPnP requer a atribuição de um endereço de Internet e um serviço de HTTP
disponível. As redes que não tenham endereços de Internet podem ser interligadas usando
pontes. O UPnP não estabelece nada quanto à segurança ficando dependente da segurança da
rede ou da infra-estrutura Web23.

2.9.2.5 O protocolo secure service discovery
O protocolo Secure Service Discovery (SSD) está integrado no projecto de investigação
Ninja da Universidade da Califórnia [Ninja, 2000]. Este projecto influenciou o projecto
Universal Information Appliance (UIA) da empresa International Business Machines
Corporation (IBM) [Eustice et al., 1999].
As características do SSD são similares às de outros protocolos de descoberta onde foram
introduzidos melhoramentos relativamente à fiabilidade, escalabilidade e segurança. Porém,
este protocolo é suportado pela linguagem Java e utiliza a linguagem XML para descrever
serviços em vez de objectos Java tal como acontece na arquitectura JINI.
O SSD adopta uma arquitectura onde figuram clientes, serviços e servidores. O serviço SSD
é anunciado periodicamente através da difusão (autenticada) dentro do grupo (multicast). Os
anúncios contêm os URLs dos servidores disponíveis.

23

Abreviatura de World Wide Web.
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O estado do sistema pode ser inteiramente reconstruído a partir das mensagens difundidas.
As chamadas do SSD são implementadas sob a forma de métodos remotos Java (RMI). O
protocolo é desenhado como uma troca de documentos XML e a localização de serviços é
efectuada encontrando as etiquetas XML correspondentes. Este modelo é logicamente
equivalente ao UPnP o que torna possível, pelo menos teoricamente, a interoperabilidade
entre os dois formatos de documentos XML adoptados. Este tipo de interoperabilidade é de
extrema importância para a configuração espontânea de artefactos heterogéneos.
Uma característica que distingue este protocolo de todos os outros referidos anteriormente é
a implementação de uma segurança forte baseada na autenticação dos participantes e na troca
de mensagens cifradas. A autenticação e a comunicação cifrada são suportadas por uma
implementação personalizada do protocolo RMI [Czerwinski et al., 1999] [NinjaRMI, 1999].
Os servidores são organizados numa hierarquia onde podem ser adicionados dinamicamente
mais servidores, quando existir necessidade de balancear a carga de processamento.

2.9.3

Considerações finais

Muitas das abordagens, que visam a configuração espontânea, são logicamente compatíveis e
poderão com maior ou menor facilidade ser convertidas umas nas outras, pelo menos
teoricamente.
Tipicamente cada uma das abordagens funciona satisfatoriamente nos seus próprios
ambientes, no entanto, a interoperabilidade entre elas exige um acordo explícito. Face ao que
foi mencionado anteriormente conclui-se que ainda existe um longo caminho a percorrer no
sentido da adopção de normas que facilitem realmente a interoperabilidade.
Efectivamente os requisitos impostos pela configuração espontânea são universais pelo que
não deveria ser necessário implementar um conjunto de protocolos “equivalentes” para
contemplar todas as possíveis variantes. A situação agrava-se se considerarmos a existência
de pequenos artefactos, com capacidades computacionais reduzidas, que terão dificuldades
em suportar um pacote de múltiplos protocolos.
As tecnologias Web, tipicamente vocacionadas para comércio electrónico, diferem
substancialmente das tecnologias utilizadas nas redes de artefactos. Por exemplo, os serviços
Web não têm limitações físicas associadas à localização. Além disso, as arquitecturas Web
actuais, propostas pelo W3C, que especificam serviços Web usando Web Service Description

38

ESTADO DA ARTE
Language (WSDL) 24 e Simple Object Access Protocol (SOAP) 25 com o protocolo de
descoberta e configuração Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI)26 têm
administração humana e usam estruturas de dados que focam necessidades particulares do
comércio electrónico que, por isso, não podem ser directamente extrapoladas para uma rede
espontânea de artefactos [Zhu et al., 2005].
Os ambientes computacionais povoados com artefactos são mais dinâmicos e heterogéneos
do que as infra-estruturas computacionais das empresas. Os sistemas empresariais têm
administradores humanos e ocupam redes bem definidas e protegidas (firewall). Por
exemplo, se considerarmos como situação mais desfavorável o emprego de um serviço de
descoberta no escritório de uma empresa ele tem normalmente um alvo bem definido, que é
a infra-estrutura computacional dessa empresa.
Mais importante do que analisar a diversidade intrínseca dos vários protocolos, arquitecturas
e tecnologias, é indispensável constatar, que as perguntas (i) e (ii) formuladas na introdução
desta secção não têm respostas claras e definitivas, mesmo considerando um ambiente
computacional tecnologicamente homogéneo.

2.10 Projectos de investigação relacionados
Desde 1984, que têm vindo a ser financiados pela Comissão Europeia (CE) projectos de
investigação relacionados com o processamento de língua natural no âmbito de vários
programas, nomeadamente: ESPRIT, ESPRIT-BRA e TELEMATICS-LANGUAGE
ENGINEERING.
No âmbito do quinto e do sexto programas quadro, são mantidos tópicos relacionados com o
processamento de língua falada e escrita especialmente relacionados com interfaces pessoa
máquina.

2.10.1 O projecto D’HOMME
O projecto Dialogues in the Home Machine Environment (D’HOMME) [D’HOMME, 2001]
tem resultados interessantes sobre o emprego de SDs para controlar e interrogar artefactos,
reais e simulados, ligados em rede num contexto de utilização doméstico.
24

http://www.w3.org/TR/2005/WD-wsdl20-20050510/.
http://www.w3.org/TR/2003/REC-soap12-part1-20030624/.
26
http://www.uddi.org/.
25
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Foram elaborados pelos vários parceiros envolvidos no projecto cinco demonstradores que
operam essencialmente um conjunto (core) de artefactos binários (com dois estados, ligado e
desligado) ou reguláveis (controlados por um número escalar).
Os demonstradores foram avaliados quanto à facilidade de auto-configuração (plug and play)
dos seus componentes e quanto à portabilidade em relação à língua.
O demonstrador da Universidade de Sevilha é o único que tem um gestor de artefactos
(device manager) e que usou para os descrever uma norma proposta pelo fórum UPnP27.

2.10.2 O projecto SIRIDUS
O objectivo principal do projecto Specification, Interaction and Reconfiguration in Dialogue
Understanding Systems (SIRIDUS) [SIRIDUS, 2002] foi melhorar as ferramentas
computacionais para permitirem o desenvolvimento de SDs robustos, funcionais e fáceis de
utilizar.
O resultado mais relevante deste projecto foi a actualização, para a versão 3.0, do pacote de
ferramentas TrindiKit que tinha sido desenvolvido no âmbito do projecto Task Oriented
Instructional Dialogue (TRINDI) [TRINDI, 1999].

2.10.3 O projecto INSPIRE
O domínio de aplicação do projecto INfotainment management with SPeech interaction via
REmote-microphones and telephone interfaces (INSPIRE) [INSPIRE, 2004] é o ambiente
doméstico.
O seu objectivo principal é o desenvolvimento de um assistente com capacidades de diálogo
de iniciativa mista que providencie acesso a serviços e a artefactos instalados num ambiente
doméstico inteligente.
A ênfase deste projecto situa-se na utilização de entradas e saídas sem fios, admitindo por
exemplo, que os microfones podem estar embutidos em qualquer artefacto disperso no
ambiente inteligente [AmI, 2001].

27
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2.10.4 O projecto TALK
No encadeamento dos projectos D’HOMME e SIRIDUS, surge no âmbito do sexto programa
quadro da CE, o projecto Talk and Look, Tools for Ambient Linguistic Knowledge (TALK)
[TALK, 2006].
O foco deste projecto é o desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser aplicadas na
concepção de SDs multimodais e multilingues. Este projecto enquadra-se no contexto de
uma visão futurista onde os utilizadores interagem naturalmente com os artefactos e serviços,
em casa ou no carro, usando fala, interfaces gráficas ou a combinação de ambas as coisas.
O projecto TALK está representado em diversos consórcios com iniciativas de normalização
e tem fortes parceiros industriais (Linguamatics, BMW Forschung und Technik e Robert
Bosch) que estão a apoiar actualmente o desenvolvimento de demonstradores.

2.10.5 O projecto IBROW
No contexto do quinto programa quadro da CE, refere-se ainda, o projecto An Intelligent
Brokering Service for Knowledge-Component Reuse on the World Wide Web (IBROW)
[IBROW, 2003].
O objectivo original deste projecto é a concepção de um serviço de pesquisa para a Internet
que permita a configuração automática de componentes de software. A pesquisa é baseada
numa especificação geral (fornecida pelo utilizador) que é usada para encontrar e configurar
o acesso aos componentes. A especificação das competências dos componentes é modelada,
com anotações, usando a arquitectura/linguagem Unified Problem solving method Modelling
Language (UPML) [Fensel et al., 1999]. As ontologias [Gruber, 1993] são importantes para
definir a terminologia da UPML [Studer et al., 1996].
Embora este projecto não se enquadre directamente no âmbito da investigação relacionada
com a concepção de SDs, consideram-se relevantes as ideias subjacentes ao desenho da sua
arquitectura (que também pode ser vista como uma linguagem de representação) para a
definição do modelo do domínio proposto (ver o terceiro capítulo).
A arquitectura/linguagem UPML está presentemente a ser aplicada no âmbito de outros
projectos, designadamente no projecto do sexto programa quadro Paving the Way for
Knowledgeable Grid Services and Systems (ONTOGRID) [ONTOGRID, 2006].
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2.11 Direcções de investigação futuras
A vulgarização das tecnologias de suporte à Internet está a criar um conjunto de potenciais
domínios para aplicações que usam fala, designadamente em ambientes domésticos. Estas
aplicações permitirão, por exemplo, fazer compras on-line ou controlar artefactos
[Chan et al., 2005] de forma transparente e integrada.
Os domínios de aplicação ligados à Internet estão a ser alvo da utilização de Voice eXtensible
Markup Language (VoiceXML) [VoiceXML, 2004] que é baseada na linguagem XML. A
linguagem VoiceXML já foi aceite como norma do W3C [W3C, 2004] e permite, de uma
forma simples, criar aplicações de fala distribuídas. As tendências de desenvolvimento
apontam para que, num futuro próximo, os actuais servidores de VoiceXML (proprietários)
sejam substituídos por plataformas de desenvolvimento de sistemas de diálogo como, por
exemplo, a plataforma JAPIS2 [Turunen e Hakulinen, 2003].
A tecnologia baseada em VoiceXML requer ainda muitos progressos, designadamente
quanto à integração de capacidades de diálogo mais elaboradas. Os diálogos actuais são
especificados sob a forma de uma sequência de estados onde figura um vocabulário muito
restrito. As limitações desta abordagem são bem conhecidas, no contexto do
desenvolvimento de SDs, que recorrem a estratégias de gestão do diálogo baseadas em
diagramas de estados finitos.
A gestão de vários diálogos distribuídos, especificados em VoiceXML, com o objectivo de
estabelecerem um diálogo coerente que cubra um domínio, por exemplo um ambiente
doméstico, aparenta ter uma solução difícil atendendo ao estado actual da tecnologia.
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Provavelmente, nos próximos dez anos, cada artefacto que nos rodeia terá virtualmente um
computador embutido. Para as pessoas poderem comunicar com os artefactos e para os
artefactos poderem comunicar entre si, de forma flexível, é necessário definir uma estrutura
conceptual comum para desempenhar o papel de interlocutor [SRI Artifactory, 2005].
Mesmo um utilizador pouco especializado tem expectativas em relação a um SD. Então, o
SD deve ser concebido para corresponder a essas expectativas e, quando por alguma razão
elas não forem satisfeitas, deve ser possível identificar os motivos para o sucedido. Caso
contrário, o utilizador vai ficar confuso e vai perder a confiança no sistema. Nesta
perspectiva, a representação do conhecimento do domínio é fundamental para apoiar a gestão
de um diálogo natural e eficaz, definindo o centro do diálogo, acoplando de forma flexível e
simultaneamente robusta o SD ao domínio de aplicação.
É prática comum, os SDs recorrerem a representações de conhecimento estático que só pode
ser alterado manualmente por peritos [Glass e Seneff, 2003]. De acordo com esta prática,
constata-se que a maioria dos SDs comerciais ou experimentais têm o conhecimento do
domínio representado de forma que não facilita a sua adaptação a ambientes inteligentes cuja
natureza é intrinsecamente dinâmica.
Neste capítulo apresenta-se a motivação que conduziu à concepção do modelo do domínio,
na sequência da qual é descrita, na Unified Modeling Language (UML), uma arquitectura
para a sua concretização. Este modelo, com princípios de concepção inspirados na arquitecta
UPML, vai servir para organizar o conhecimento manipulado pelo processo de integração
dinâmica de artefactos (ver o quarto capítulo). No fecho deste capítulo são tecidas
considerações sobre a adaptação do modelo do domínio proposto, para organizar o
conhecimento centralizado no contexto do SD e no contexto de cada um dos artefactos
pertencentes ao domínio.
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3.1

Fontes de conhecimento
O conhecimento representado no SD (explicitamente ou implicitamente) reflecte as suas
competências. A noção de fonte de conhecimento surge associada à separação (isolamento
das dependências) entre os possíveis tipos de conhecimento que podem ser analisados na
concepção de um SD e, em particular, no contexto de cada um dos seus módulos.
É comum referir-se com significado análogo a designação modelo de conhecimento, quando
se quer dar ênfase a aspectos de organização/estruturação/modelação do conhecimento.
Os modelos de conhecimento podem ser em maior ou menor número, mais ou menos
detalhados, conforme as características específicas de cada SD ou as opções particulares de
implementação.
Neste enquadramento, aparecem usualmente várias fontes de conhecimento associadas ao
GD, nomeadamente sobre: o domínio, o utilizador, o contexto do diálogo e a história do
diálogo. A representação do vocabulário (dicionário) e de outras estruturas de dados
relacionadas com necessidades específicas dos módulos, também podem, conforme a sua
relevância, ser consideradas fontes de conhecimento dos módulos que as partilham.
É habitual, nos SDs mais simples, não estar prevista a existência explícita de fontes de
conhecimento. Isto não significa que não exista conhecimento representado, significa que o
conhecimento está implicitamente representado e disseminado pelo sistema.
Porém, mesmo nos SDs mais simples, a detecção o mais cedo possível de prováveis causas
de redesenho e a modelação explícita do conhecimento que lhe está associado, é essencial
para assegurar a portabilidade e a interoperabilidade.
No âmbito da concepção de SDs o modelo do domínio e do utilizador, que podem ser
bastante complexos, são considerados os mais importantes podendo o modelo do utilizador
ter dependências em relação ao modelo do domínio.

3.2

Modelo do domínio
O modelo do domínio tem representado o conhecimento sobre o mundo do qual se fala. Este
conhecimento, classicamente estático, representa a organização da porção do mundo que
constitui o domínio, incluindo naturalmente algum conhecimento geral.
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O conhecimento representado no modelo do domínio é importante para guiar a interpretação
semântica sobre o que é dito pelo utilizador, permitindo determinar os aspectos relevantes do
diálogo e os valores por omissão.
Tipicamente, o modelo do domínio é articulado com um sistema computacional exterior ao
SD que efectivamente desempenha as tarefas que o utilizador solicita. Sendo assim, o
modelo do domínio cumpre também um papel adicional, que consiste em apoiar a
transformação dos pedidos de execução efectuados pelo GD em chamadas de tarefas
suportadas pelo sistema computacional exterior ao SD.
O conhecimento necessário ao bom funcionamento do SD (para poder cumprir o seu
objectivo de concepção) varia substancialmente, dependendo do domínio e das tarefas
disponibilizadas. Isto significa que o modelo do domínio pode variar desde um simples
modelo conceptual até um modelo bastante detalhado do mundo, capaz de suportar
mecanismos de inferência sofisticados.
Normalmente, um modelo conceptual só contém conhecimento geral sobre relações entre
entidades existentes num domínio particular [Dahlbäck e Jönsson, 1997].
No âmbito desta dissertação, considera-se que o modelo do domínio é uma
infra-estrutura que organiza o conhecimento sobre as tarefas disponibilizadas por um
conjunto (dinâmico, com cardinalidade variável) de artefactos, com capacidades de
computação e comunicação, distribuídos num espaço físico (ambiente inteligente), por
exemplo, uma habitação.

3.3

Descrição do modelo do domínio
O modelo do domínio é composto por três componentes principais: o modelo do discurso, o
modelo do mundo e o modelo de tarefas.
Os componentes do modelo do domínio são desacoplados entre si e encapsulam o acesso a
descritores de entidades que podem ser referidas no diálogo estabelecido entre o utilizador e
o SD.
A infra-estrutura ou arquitectura do modelo do domínio, ilustrada no diagrama de classes da
Figura 5, também pode ser vista como uma linguagem de representação de conhecimento.
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Figura 5 – Representação dos componentes principais do modelo do domínio.

3.3.1

Modelo do discurso

O conhecimento representado no modelo do domínio referencia exclusivamente conceitos
representados no modelo do discurso. Por isso, pode-se dizer que o modelo do discurso é o
suporte conceptual do modelo do domínio. Isto é, a representação de conhecimento sobre o
conjunto de artefactos existentes no domínio, sobre as suas classes e sobre as tarefas por eles
disponibilizadas referem apenas conceitos previamente declarados no modelo do discurso.

3.3.1.1 Representação de conceitos
A Figura 6 mostra o diagrama das classes envolvidas na representação de um conceito no
modelo do discurso.

Figura 6 – Representação de um conceito.

O conceito (classe “Conceito”), referido univocamente por um identificador (classe “ID”), é
a unidade atómica de representação de conhecimento do modelo do domínio e simboliza
genericamente uma entidade pertencente ao domínio que pode ser referida no diálogo
estabelecido entre o utilizador e o SD. O modelo do domínio não deve incluir a declaração
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de conceitos complexos a não ser que seja absolutamente necessário. Quer isto dizer, por
exemplo, que para representar uma “caneta verde” se deve considerar uma instância da
classe “caneta” com a propriedade “verde”.
Embora já exista trabalho relevante na construção de bases de dados lexicais, tais como a
WordNet [Fellbaum, 1998], continuam a existir problemas de cobertura linguística quando
se consideram domínios específicos ou múltiplas línguas.
Tendo como objectivo definir a cobertura linguística, para o utilizador do SD poder referir os
conceitos pertencentes ao domínio, optou-se por incluir nas declarações dos conceitos
descritores linguísticos. Esta opção de desenho tenta resolver os problemas criados pela
natureza ubíqua da língua natural.
A estratégia de associar conhecimento linguístico aos conceitos representados no modelo do
domínio tem vindo a ser empregue na concepção de SDs desde há alguns anos
[Seneff, 1992a] [Dzikovska et al., 2003].
Um conceito pode ter vários descritores linguísticos (classe “Descritor Linguistico”) que
explicitam a terminologia (classes “Termo Composto” e “Termo”) empregue para o designar,
nomeadamente: sinónimos, acrónimos e antónimos. O conjunto de todos os termos (lema ou
raiz da palavra), associados a todas as declarações de conceitos, constitui o vocabulário do
domínio (léxico ou cobertura linguística). Cada termo (simples) está associado às
características linguísticas julgadas importantes para o definir, tais como: categoria
gramatical (por exemplo, substantivo, verbo, adjectivo ou advérbio) e transcrições fonéticas,
codificadas usando o Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet (SAMPA)
[Wells, 1997]. A terminologia associada a um conceito também é organizada por língua (por
exemplo, “pt”, “br”, “uk”,“us”), o que possibilita a inclusão de múltiplas línguas.
À semelhança do que foi referido para os descritores linguísticos, um conceito também pode
ser declarado com vários descritores semânticos que referenciam fontes de conhecimento
(tipicamente externas), onde esse conceito figura, tais como uma base de dados lexical ou
uma ontologia.
Genericamente,

um

descritor

semântico

comporta

uma

referência

(ou

nome)

preferencialmente concretizada sob a forma de um Uniform Resource Identifier (URI)
[Berners-Lee et al., 2005]. Em particular, pode ser usado como referência um Uniform
Resource Locator (URL) ou um Uniform Resource Name (URN).
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Por exemplo, a declaração do conceito “dispositivo” pode ter um descritor semântico com a
referência (URN) “WordNet21:device:noun:1”, para indicar que está associado ao primeiro
significado do nome representado na fonte de conhecimento WordNet, onde é descrito por:
“An instrumentality invented for a particular purpose” (este nome tem cinco significados).
Por exemplo, a declaração do conceito “mesa” pode ter um descritor semântico com a
referência (URL) “http://ontologias.l2f.pt/artefactos#mesa” para indicar que está associado
ao conceito representado na fonte de conhecimento “artefactos” disponível em
“http://ontologias.l2f.pt/”.
As referências para as fontes de conhecimento, associadas aos descritores semânticos, devem
ser codificadas usando o mesmo formato ou sintaxe para conduzirem à identificação
inequívoca do conceito em cada uma dessas fontes. No entanto, o formato da referência não
necessita de ser universal, sendo suficiente que seja o mesmo no contexto de cada uma das
fontes.
Num mesmo modelo do domínio não podem existir referências para fontes de conhecimento
duplicadas. Note-se que pode ser empregue qualquer língua para descrever os conceitos no
contexto das correspondentes fontes de conhecimento, porque a comparação entre os
conceitos também pode ser realizada confrontando as referências mantidas nos respectivos
descritores semânticos.
A circunstância de o SD facultar ao utilizador a execução de tarefas disponibilizadas por
artefactos leva à identificação das duas classes de conceitos mais relevantes que são:
“Tarefa” e “Artefacto”.
O modelo do discurso organiza os conceitos em classes e subclasses tal como é ilustrado na
Figura 7.

Figura 7 – Representação das classes de conceitos.
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3.3.1.2 Representação de tarefas e artefactos
Um conceito que representa o nome de uma tarefa pode pertencer a duas subclasses da classe
“Tarefa”. Pertence à classe “Aquisicao” quando a tarefa, à qual dá o nome, nunca altera o
estado do artefacto que a disponibiliza e pertence à classe “Accao” quando a tarefa o pode
alterar. Por isso, pode-se dizer que uma tarefa da classe “Aquisicao” só efectua consultas.
De forma idêntica à classificação de tarefas, um artefacto também pode pertencer a duas
subclasses da classe “Artefacto”. Pertence à classe “Activo” quando disponibiliza pelo menos
uma tarefa da classe “Accao” ou à classe “Passivo” quando disponibiliza apenas tarefas da
classe “Aquisicao”. Por exemplo, um forno é “Activo” enquanto um termómetro é “Passivo”.
Esta divisão dos conceitos em classes e subclasses é importante, por exemplo, para prevenir
conflitos na execução de tarefas. Por exemplo, uma tarefa da classe “Accao” deve ser
chamada em exclusão. Enquanto, caso seja necessário, um artefacto da classe “Passivo”
pode suportar a chamada de todas as tarefas que disponibiliza em simultâneo, porque todas
elas são obrigatoriamente da classe “Aquisicao”.
Por exemplo, se existir no domínio do SD uma lâmpada que disponibiliza a tarefa “ligar”, a
definição do conceito que dá o nome a esta tarefa vai pertencer à classe “Accao” e o seu
descritor linguístico vai conter os sinónimos de “ligar” aplicáveis ao artefacto “lâmpada”,
tais como: “acender”, “activar” ou “conectar”.

3.3.1.3 Representação de argumentos de tarefas
O facto das tarefas terem argumentos requer que estes sejam representados no modelo do
discurso, assim como os valores que os instanciam. Os conceitos da classe “Categoria”
caracterizam genericamente um argumento de uma tarefa que pode pertencer a duas
subclasses, designadas por “Unidade” e “Coleccao”.
A classe “Unidade” representa argumentos associados a grandezas físicas, tais como:
temperatura, potência e tempo. Concretamente um conceito da classe “Unidade” representa
uma unidade de medida, com por exemplo: “grau Kelvin”, “watt” ou “segundo”. Um
argumento descrito por um conceito da classe “Unidade” é instanciado com um valor
numérico expresso na unidade de medida representada por esse conceito.
A classe “Coleccao” permite representar argumentos com valores de instanciação
enumeráveis, tais como: “cor”, “forma” e “textura”. Um conceito da classe “Coleccao”, que
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representa o nome da colecção, tem associado membros ou elementos representados por
conceitos que são, nos casos mais frequentes, da classe “Atributo”.
Por exemplo, o conceito “corRGB” da classe “Colecção” tem como membros as cores
“vermelho”, “verde” e “azul” representadas por conceitos da classe “Atributo”.
Isto significa que um argumento descrito pelo conceito “corRGB” só pode ser instanciado
por um conceito escolhido de entre os três anteriormente enumerados que representam cada
uma das três cores possíveis.

3.3.1.4 Representação de valores
A classe “Valor” representa genericamente valores que podem ser passados nos argumentos
das tarefas e tem como subclasses “Quantidade”, “Atributo” e “Nome”.
Os conceitos da classe “Quantidade” representam números usados para atribuir valores por
omissão, tais como: zero ou um.
Os conceitos que pertencem à classe “Atributo” também podem ser usados da mesma forma
que os conceitos pertencentes à classe “Quantidade”, para atribuir valores por omissão a
parâmetros não especificados (não preenchidos ou vazios) quando a tarefa é chamada.
Os conceitos da classe “Nome” representam nomes próprios de artefactos que, embora
também possam ser usados para instanciar argumentos de tarefas, são normalmente usados
para designar artefactos existentes no domínio. Sugere-se que os nomes atribuídos aos
artefactos combinem o nome da classe do artefacto com uma característica que o distinga
dos restantes.
São exemplos de nomes de artefactos “janela da cozinha”, “forno de microondas ABK” ou
“mesa de mármore”. Nestes exemplos os nomes incluem características particulares dos
artefactos. Concretamente, a “janela da cozinha” inclui a divisão, o “forno de microondas
ABK” inclui a marca e “mesa de mármore” inclui o material.
A atribuição de nomes aos artefactos tem como único objectivo simplificar o diálogo,
evitando que o SD tenha de entrar num diálogo de clarificação que pode envolver várias
interacções com o utilizador. Salienta-se que o nome não identifica univocamente o
artefacto, no entanto, este propósito está subjacente à sua atribuição. A probabilidade de
poderem ocorrer nomes de artefactos duplicados, faz com que o GD tenha de recorrer
inevitavelmente a diálogos de clarificação.
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3.3.1.5 Representação de eventos
A classe “Evento” permite representar um evento, acontecimento ou ocorrência que tem
lugar no mundo real. A representação de eventos tem como objectivo a notificação do GD
sobre alterações do estado do mundo ou sobre acontecimentos inesperados.
Por exemplo, a falha nos mecanismos de comunicação ou a indisponibilidade temporária
pode originar a notificação de um evento.
Na sequência da notificação de um evento podem ser averiguadas as suas causas e podem até
ser produzidas explicações para o sucedido, o que pode envolve estratégias de gestão do
diálogo sofisticadas.

3.3.1.6 Compatibilização de unidades de medida
A validação de unidades compatíveis e a conversão dos valores associados merece atenção
especial porque é bastante comum as interfaces físicas serem parametrizadas com valores
expressos em unidades de medida.
Quando o utilizador refere no diálogo um valor (quantidade) o SD deve ter a capacidade de
aceitar esse valor expresso numa unidade compatível, ou seja, o valor é aceite desde que
exista a capacidade de proceder à sua conversão considerando, em última instância, a
unidade associada à interface física.
Quer isto dizer que o utilizador deve ter liberdade para indicar valores expressos nas
unidades que lhe são mais familiares atendendo por exemplo à língua que está a falar.
Citam-se alguns casos comuns de conversão, tais como, milhas para quilómetros, polegadas
para metros ou quilogramas para gramas.
A existência de múltiplas unidades associadas à mesma interface física obriga ao
desdobramento de tarefas, cada uma com os argumentos expressos nas várias unidades que
se pretende compatibilizar.
Para evitar o desdobramento de tarefas deve ser implementado, numa linguagem com
capacidade de representação numérica adequada (precisão), um módulo de conversão com o
objectivo de validar as unidades compatíveis e proceder à conversão dos valores indicados.
Se for possível, fazer a conversão das unidades de forma declarativa tanto melhor.
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3.3.2

Modelo de tarefas

O modelo de tarefas representa o conjunto de tarefas disponíveis no âmbito do domínio.
Quando um utilizador do SD solicita a execução de uma tarefa, espera que seja realizado um
trabalho durante um determinado tempo. Tipicamente, antes da tarefa ser chamada são
indicados parâmetros que estabelecem condições de execução relativas ao trabalho
solicitado. Os valores que podem ser indicados como parâmetros têm de estar representados
no modelo do discurso.
O modelo de tarefas, para além de descrever tarefas, permite também verificar, antes da
chamada de uma tarefa, se o estado do mundo permite a sua execução, assim como verificar
quando ela termina, se o estado do artefacto que a disponibilizou foi alterado conforme era
esperado.
A composição de tarefas (por exemplo, compor a tarefa “piscar” a partir das tarefas “ligar” e
“desligar”) e o refinamento de tarefas (por exemplo, indicar “cozinhar” como uma
generalização de “assar” e/ou de “cozer”) não são abordadas no modelo de tarefas que se
está a descrever.

3.3.2.1 Considerações sobre o estado do mundo
O estado do mundo é constituído pelo estado dos artefactos presentes no domínio. O estado
de cada artefacto é determinado chamando as tarefas da classe “Aquisicao” desse artefacto,
consideradas relevantes em cada situação concreta. Cada uma das tarefas “Aquisicao” pode
ser chamada referindo um artefacto concreto ou referindo os artefactos de uma determinada
classe.
Por exemplo, se o utilizador solicitar ao SD a execução da tarefa “ligar” a lâmpada, é
possível verificar, antes da execução desta tarefa, se a lâmpada ainda não está ligada e, após
a execução, se passou a estar ligada.
Noutra situação, se estiver uma janela aberta e a tarefa for “ligar” o ar condicionado o SD
não deve executar o que lhe foi solicitado, devendo limitar-se a produzir um aviso em
conformidade com o estado actual do mundo, uma vez que, o ar condicionado não pode ser
ligado com janelas abertas. Para o efeito, uma regra associada à tarefa “ligar” vai referir a
classe dos artefactos, neste exemplo “janela”, sobre a qual vai ser chamada a tarefa de
aquisição disponibilizada para consultar o estado (aberto/fechado) das janelas.
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Atendendo a que podem existir no domínio janelas que não influenciam o funcionamento do
ar condicionado (por exemplo, pertencem a outra divisão da habitação), é necessário
ponderar essa situação quando se indica a regra associada à tarefa “ligar” enumerando se
necessário quais são as janelas que efectivamente condicionam o funcionamento do ar
condicionado.

3.3.2.2 Descritor de tarefa
Uma tarefa é representada no modelo de tarefas pelo descritor de tarefa ilustrado na Figura 8.

Figura 8 – Representação do descritor de uma tarefa.

Um descritor de tarefa é composto por um identificador (classe “ID”), um nome de tarefa
(classe “Accao” ou “Aquisicao”), duas listas opcionais de papéis (classe “Lista Entrada” ou
“Lista Saída”) que descrevem a lista de parâmetros de entrada e a lista de parâmetros de
saída e ainda duas regras opcionais (classe “Regra”) aplicáveis ao estado do mundo.
Uma regra pode incluir os operadores relacionais (‘<’, ‘>’, ‘=’, ‘<>’, ‘<=’ e ‘>=’) e os operadores
lógicos (‘Or’ e ‘And’) para relacionar expressões. Quando for necessário referir um argumento
no contexto de uma expressão, isso pode ser feito indicando o identificador, do conceito que
representa o nome do argumento, entre parêntesis rectos.
Por exemplo, se se quiser representar o facto do conceito “azul” (identificador K1) não poder
ser usado para instanciar o argumento “cor” (identificador K2) usa-se a regra: “[K2] < > K1”.
A regra “Inicial” é avaliada antes da chamada da tarefa e deve produzir o valor lógico
verdadeiro antes de a tarefa ser executada. Se a avaliação da regra “Inicial” produzir o valor
lógico falso significa que a tarefa não pôde ser executada (falha) ou que é necessário a
confirmação explícita do utilizador para executar a tarefa (aviso).
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Por exemplo, se durante a execução de uma tarefa assíncrona for solicitado ao SD a
execução de outra tarefa que afecta a execução da primeira deve ser pedida confirmação
explícita ao utilizador. Mais concretamente, pressupondo que existe no domínio do SD um
forno de microondas, se o utilizador solicitar a execução da tarefa “cozer” batatas no forno
de microondas e, antes de o tempo de cozedura terminar, solicitar “abrir” a porta do forno de
microondas deve ser pedida uma confirmação explícita para a execução da tarefa “abrir”,
considerando que não é normal abrir a porta do forno de microondas quando ele está ligado.
A regra “Final” é avaliada após a execução com sucesso da tarefa e produz o valor lógico
verdadeiro em consequência de o artefacto que disponibiliza a tarefa ter ficado, após a
execução, no estado que era esperado. A regra “Final” também pode ser avaliada antes da
execução da tarefa para verificar se o estado do artefacto já é o esperado após a execução.
Por exemplo, se for solicitada ao SD a execução da tarefa “abrir” porta do forno de
microondas, a regra “Final” que permite verificar se a porta está aberta (estado esperado
após a execução) é avaliada antes da execução da tarefa “abrir” para verificar se realmente
esta tarefa tem de ser executada.
Um argumento de uma tarefa é representado no descritor dessa tarefa por um “Papel” que
está relacionado com outras classes da forma que é ilustrada na Figura 9.

Figura 9 – Representação dos papéis de uma tarefa.

Um papel (classe “Papel Entrada” ou “Papel Saida”) descreve os possíveis valores (ou
parâmetros) que podem ser empregues para instanciar um argumento.
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Um “Papel Entrada” descreve valores que podem ser fornecidos pelo GD para preencherem
um argumento. Um “Papel Saida” descreve valores relacionados com um argumento e que
podem ser devolvidos ao GD.
Cada papel tem um “Nome” (classe “Atributo”) e um “Alcance” (classe “Coleccao” ou
“Unidade”). Um papel tem opcionalmente uma regra “Restricao” (classe “Regra”) aplicável
ao valor passado no argumento, por exemplo, o valor tem de ser positivo. Quando um papel
descreve um parâmetro de entrada (classe “Papel Entrada”) pode ter indicado,
opcionalmente, um valor por omissão representado por um conceito da classe “Conceito”.
Os papéis associados a uma tarefa são organizados em duas listas conforme os argumentos
que representam admitem parâmetros de entrada (classe “Papel Entrada”) ou parâmetros de
saída (classe “Papel Saida”). Uma lista de papéis tem uma regra “Validacao” (classe
“Regra”) aplicável aos valores dos argumentos descritos pelos papéis que figuram nessa
lista. A regra “Validacao” pode ser usada, por exemplo, para indicar que os valores passados
num determinado argumento devem ser maiores do que os valores passados noutro
argumento.
No caso da lista de papéis ser de entrada, a regra “Validacao” deve ser aplicada aos
parâmetros antes da chamada da tarefa. No caso da lista de papéis ser de saída, a regra
“Validacao” deve ser aplicada aos valores devolvidos, após a execução com sucesso da
tarefa, tendo como objectivo verificar se não foi devolvido nenhum valor inesperado.

3.3.2.3 Exemplos de representação de tarefas
Tendo como objectivo exemplificar a declaração e chamada de uma tarefa, assume-se que se
pretende representar, no modelo de tarefas, a tarefa “pintar” que admite um argumento
“tinta” com cores escolhidas de uma “paleta”. As cores disponíveis na “paleta” são:
“vermelho”, “verde”, “azul”, “branco” e “preto”. Quando não for indicado nenhum
argumento assume-se que se quer pintar com “branco”, a cor por omissão. Considera-se
ainda que independentemente das cores disponíveis na paleta, a tarefa “pintar” nunca admite
“preto” como cor da “tinta”.
A Tabela 3 descreve os conceitos necessários para preencher o descritor da tarefa “pintar”
que devem ser previamente definidos no modelo do discurso.
Cada linha da Tabela 3 descreve um conceito referindo o seu identificador, a sua classe, a
colecção à qual pertence e a lista de termos usados para o designar.
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ID
C1
O1
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Classe
“Coleccao”
“Accao”
“Atributo”
“Atributo”
“Atributo”
“Atributo”
“Atributo”
“Atributo”

Colecção
C1
C1
C1
C1
C1

Lista de Termos
paleta
pintar, colorir
tinta
vermelho, encarnado
verde
azul, anil
branco
preto

Tabela 3 – Conceitos envolvidos na representação da tarefa “pintar”.

Assumindo que à tarefa “pintar” é atribuído o identificador T1 o respectivo descritor de
tarefa vai ser preenchido tal como se mostra na Tabela 4.
“I D ”
“Nome”
“Papel
“Lista

Entrada”

Entrada”
“Validacao”

T1
O1
“Nome”
“Alcance”
“Restricao”
“Omissao”
…

A1
C1
<> A6
A5
-

Tabela 4 – Preenchimento do descritor da tarefa “pintar”.

O descritor da tarefa “pintar” vai ter um único argumento de entrada caracterizado por um
papel com o nome “tinta”, com o alcance enumerado pela colecção “paleta” e com a
restrição “tinta” diferente de “preto”.
O argumento “tinta” não é obrigatório uma vez que é indicado um valor por omissão. A
restrição “<> A6” indica que o valor do parâmetro passado vai ser validado comparando-o
com A6.
Quando, por exemplo, o utilizador solicita ao SD a execução da tarefa “pintar” com tinta de
cor “azul” ou “anil” esse pedido é representado referindo o identificador da tarefa T1, o
identificador do conceito A1 relativo ao nome do argumento cor e o identificador do conceito
A4 para instanciar esse argumento.

Ainda, a título de exemplo de representação de tarefas, pressupõe-se que se pretende
representar a tarefa “alterar” que admite um argumento “temperatura”. Esta tarefa pode ser
associada, por exemplo, a um equipamento de ar condicionado. O argumento “temperatura”
pode ser expresso em: graus Celsius (°C), em graus Fahrenheit (ºF) ou em graus Kelvin (K).
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Eventualmente podem ainda ser consideradas outras unidades de temperatura bem como os
respectivos múltiplos e submúltiplos.
ID

Classe

O2
A7
U1
U2
U3

“Accao”
“Atributo”
“Unidade”
“Unidade”
“Unidade”

Lista de Termos
alterar, modificar, mudar
temperatura
grau Kelvin, K
grau Celsius, °C
grau Fahrenheit, ºF

Tabela 5 – Conceitos associados à representação da tarefa “alterar”.

A Tabela 5 apresenta a definição, a realizar no modelo do discurso, relativa aos conceitos
associados à tarefa “alterar”.
A tarefa “alterar” vai ter um único argumento, representado por um papel com o nome
“temperatura”, descrito pelo conceito A7 e um alcance, descrito pelo conceito U1, relativo a
grau Kelvin usado como referência (unidade de temperatura do sistema internacional).
A escala de temperatura em graus Kelvin é absoluta, por isso, o valor da temperatura não
pode ser negativo o que acrescenta uma restrição “>= 0” ao papel designado pelo conceito
A7. Posto isto, o descritor da tarefa “alterar”, com identificador T2, vai ser preenchido tal
como é apresentado na Tabela 6.
“ID”
“Nome”
“Papel
“Lista

Entrada”

Entrada”
“Validacao”

T2
O2
“Nome”
“Alcance”
“Restricao”
“Omissao”
…

A7
U1
>= 0
-

Tabela 6 – Preenchimento do descritor da tarefa “alterar”.

Tendo em vista disponibilizar o uso de graus Celsius e de graus Fahrenheit para além de
graus Kelvin é necessário considerar a existência de dois conversores (disponibilizados pelo
módulo de conversão): grau Celsius para grau Kelvin “Celsius2Kelvin”28 e grau Fahrenheit
para grau Kelvin “Fahrenheit2Kelvin”29.

28
29

K Celsius2Kelvin(ºC valor) { return (valor + 273,15) }
K Fahrenheit2Kelvin(ºF valor) { return ((valor – 32) / 1,80 + 273,15) }
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Quando, por exemplo, um utilizador solicita ao SD a execução da tarefa “alterar” indicando
o nome do argumento “temperatura”, o valor 25 e a unidade ºC, o conversor
“Celsius2Kelvin” é usado para proceder à conversão de 25 ºC para 298,15 K, após a qual, o
pedido é representado referindo o identificador T1, o identificador A7 relativo ao argumento
“temperatura” e o valor 298,15 que instancia esse argumento (expresso em graus Kelvin).

3.3.3

Modelo do mundo

O modelo do mundo descreve o conjunto de artefactos (instâncias e respectivas classes) que
constituem o domínio, parte do mundo. Este modelo integra dois componentes desacoplados
entre si: hierarquia de tipos e mediador, representados no diagrama de classes da Figura 10.

Figura 10 – Representação dos componentes do modelo do mundo.

3.3.3.1 Hierarquia de tipos
A hierarquia de tipos (classe “Hierarquia Tipos”) agrega os descritores das classes dos
artefactos (classe “Descritor Classe”) tal como é ilustrado na Figura 11.

Figura 11 – Representação do descritor de uma classe.
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Uma classe refere, de um modo geral, um grupo de artefactos idênticos. São exemplos de
classes: artefacto, dispositivo, equipamento, electrodoméstico, móvel ou sistema multimédia.
Cada descritor de classe (classe “Descritor Classe”) é referido univocamente por um
identificador (classe “ID”) e mantém uma lista de referências (mantém os IDs) para os
descritores das suas super-classes. Caso seja necessário, esta lista de referências pode
suportar a noção de herança múltipla.

3.3.3.2 Mediador
O mediador (classe “Mediador”) agrega os descritores dos artefactos (instâncias de classes
de artefactos) pertencentes ao domínio, tal como é ilustrado na Figura 12.

Figura 12 – Representação do descritor de um artefacto.

Um descritor de artefacto (classe “Descritor Artefacto”) refere, em particular, um artefacto
existente no mundo. São exemplos de artefactos: uma lâmpada, um forno, um termómetro,
uma janela ou uma mesa.
Cada descritor de artefacto é referido univocamente por um identificador (classe “ID”) e
mantém a informação necessária para efectuar o encapsulamento da interface física do
artefacto que representa.
Tendo como objectivo facilitar o controlo do artefacto, podem ser mantidos associados ao
seu descritor diversos dados (estrutura de dados adicional) sobre, por exemplo, as tarefas que
se encontram em execução.
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Os dados que podem ser associados aos descritores de artefactos podem ser substancialmente
diferentes dependendo das particularidades dos protocolos adoptados (ver secção 2.9), da
interface física e até de detalhes concretos da implementação.
Por exemplo, se a comunicação com o artefacto for simplesmente baseada numa troca de
mensagens sobre Transmission Control Protocol (TCP), o endereço de Internet e o porto
que descrevem o acesso físico ao artefacto vão ser representados na estrutura de dados
associada ao seu descritor.
O descritor do artefacto também pode manter conhecimento sobre o estado de
indisponibilidade temporária do artefacto (flag adicional), detectada por consulta do estado
de execução ou por notificação explícita do administrador do SD. Quando um artefacto é
desactivado temporariamente (bloqueado), o seu descritor é conservado para posterior
reutilização. Neste cenário, caso seja feita alguma referência a um artefacto desactivado
temporariamente, o SD produzirá uma resposta em conformidade com o seu estado de
indisponibilidade, por exemplo, respondendo que se encontra em manutenção.
O descritor de um artefacto também pode manter uma cópia dos atributos estáticos (que não
mudam em tempo de execução). No entanto, os atributos de estado dinâmicos (que podem
mudar em tempo de execução) de cada artefacto não devem ser mantidos no respectivo
descritor, devem ser obtidos em tempo de execução a partir do próprio artefacto, quando as
circunstâncias o exigirem, com o objectivo de evitar inconsistências entre o estado real do
artefacto e a sua réplica.

3.3.4

Acoplamento dos componentes

O modelo do domínio é instanciado efectuando o preenchendo dos descritores de classes
(classe “Descritor Classe”), dos descritores de tarefas (classe “Descritor Tarefa”) e dos
descritores de artefactos (classe “Descritor Artefacto”). O preenchimento destes descritores é
independente, não obrigando por isso, a respeitar qualquer ordem de preenchimento. No
entanto, todos os conceitos usados no seu preenchimento devem ser previamente declarados
no modelo do discurso.
O modelo do discurso fica automaticamente acoplado ao modelo de tarefas e ao modelo do
mundo logo que os descritores de artefactos, de classes e de tarefas passem a referir os
conceitos nele declarados.
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Após os descritores estarem preenchidos são estabelecidas ligações (classe “Ponte”) que os
unem, tal como é mostrado na Figura 13.

Figura 13 – Representação do acoplamento usando pontes.

O mediador é acoplado à hierarquia de tipos estabelecendo ligações (classe “Ponte AC”)
entre os descritores dos artefactos presentes no domínio e os respectivos descritores de
classe. Desta forma, é representada a instância do artefacto fazendo a ligação à respectiva
classe que por sua vez está ligada a outras super-classes no contexto da hierarquia de tipos.
O modelo de tarefas fica acoplado ao mediador através das ligações (classe “Ponte AT”)
estabelecidas entre os descritores de tarefas e os respectivos descritores de artefactos (que
representam os artefactos que disponibilizam essas tarefas). Com estas ligações fica definido
o conjunto de tarefas disponibilizado por um determinado artefacto existente no domínio.
O modelo de tarefas também pode ser acoplado à hierarquia de tipos através de ligações
(classe “Ponte CT”) estabelecidas entre descritores de tarefas e descritores de classes. Estas
ligações permitem definir as tarefas que devem ser obrigatoriamente disponibilizadas pelos
artefactos da classe à qual foram ligados os respectivos descritores de tarefas.

3.4

Considerações finais
Neste capítulo descreveu-se o modelo do domínio. Este modelo é proposto, tal como o nome
indica, com o intuito de servir de suporte à representação centralizada do conhecimento do
domínio. Por isso, considera-se que este modelo é apropriado para comportar, em tempo de
desenho, o conhecimento sobre o domínio de aplicação de um SD.
No entanto, como se quer suportar um processo de integração dinâmica de artefactos (ver o
quarto capítulo), assume-se que, tanto o SD como cada um dos artefactos vão ter os seus
próprios modelos de conhecimento, essencialmente iguais ao modelo do domínio proposto
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neste capítulo. Sendo assim, vão ser manipulados pelo processo de integração m modelos de
conhecimento (m = n + 1, sendo n igual à cardinalidade do conjunto de artefactos
pertencentes ao domínio).
Neste panorama, o processo de integração dinâmica de artefactos vai ter a responsabilidade
de manter actualizado o modelo de conhecimento centralizado no SD. Essa actualização é
realizada, em tempo de execução, a partir do conhecimento representado nos modelos de
conhecimento próprios de cada um dos artefactos.
Uma vez que, o modelo de conhecimento centralizado no SD tem de suportar actualizações,
propõe-se então, que o modelo descrito neste capítulo seja adaptado para esse efeito. Este
requisito não obriga a nenhuma modificação na arquitectura já definida, obriga no entanto, a
contemplar a gestão de actualizações conforme são adicionados, removidos ou modificados
os artefactos pertencentes ao domínio. Mais concretamente, o modelo de conhecimento
proposto tem de ser estendido, dotando-o com a capacidade de representar o contexto de
activação de cada um dos artefactos. A partir do contexto de activação é possível saber, em
relação a um determinado artefacto, como são referidos no contexto do seu modelo de
conhecimento, os conceitos e as tarefas por ele disponibilizadas (ver o quarto capítulo).
Quando um artefacto é desactivado, o conhecimento sobre o seu contexto de activação é
utilizado para determinar quais são as actualizações a realizar no modelo de conhecimento
do SD, com o objectivo de manter a consistência em relação ao estado do domínio/mundo.
Embora o contexto de activação de um artefacto possa ser reconstruído a partir do modelo de
conhecimento desse artefacto, é necessário manter uma réplica desse contexto no modelo do
SD, por questões de optimização, mas principalmente, para poder forçar a desactivação do
artefacto mesmo que exista uma falha de comunicação, ou seja, mesmo quando não é
possível aceder ao modelo de conhecimento do artefacto.
À semelhança do que foi proposto para o modelo de conhecimento centralizado do SD,
também se propõe que o modelo apresentado neste capítulo seja adaptado para poder ser
utilizado como modelo de conhecimento próprio de cada artefacto. O modelo de
conhecimento de um artefacto é apenas consultado pelo processo de integração dinâmica,
por isso, não necessita de ser adaptado, tal como o do SD, para gerir as suas alterações.
As diferenças entre o modelo do domínio apresentado neste capítulo, e o modelo de
conhecimento próprio de cada artefacto manifestam-se essencialmente na cardinalidade das
quatro relações, assinaladas, na Figura 14, com a), b), c) e d).
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Figura 14 – Representação de relações no modelo de um artefacto.

A relação assinalada, na Figura 14 com a), que tinha cardinalidade zero ou mais (ver
Figura 12), passa a ter cardinalidade um, porque o modelo de conhecimento de um artefacto
vai ter exclusivamente conhecimento sobre um único artefacto, ou seja, o próprio artefacto.
O descritor do artefacto poderá ter opcionalmente associados dados, por exemplo, para
descreverem as capacidades do próprio artefacto, designadamente em termos do seu
hardware.
A relação assinalada com b), que tinha cardinalidade zero ou mais (ver Figura 8), passa a ter
cardinalidade um ou mais, porque um artefacto tem de disponibilizar pelo menos uma tarefa,
caso contrário, não faz sentido a sua utilização.
A relação assinalada, na Figura 14 com c), que tinha cardinalidade um ou mais (ver
Figura 6), passa a ter cardinalidade zero ou mais, porque, no modelo de conhecimento de um
artefacto, um conceito (dito intermédio, ver Figura 16) pode ser representado simplesmente
pelo seu identificador, obtido antecipadamente, por consulta prévia da declaração desse
conceito no modelo de conhecimento centralizado do SD.
A relação assinalada, na Figura 14 com d), que tinha cardinalidade um ou mais (ver
Figura 7), passa a ter cardinalidade zero ou mais, porque no modelo de conhecimento de um
artefacto uma colecção pode ser referida sem membros. Neste caso, são considerados os
membros da colecção definidos no modelo de conhecimento centralizado do SD.
Face ao que anteriormente foi referido, pode-se assumir que o modelo do domínio, descrito
neste capítulo, pode ser generalizado para ser empregue como modelo de conhecimento
centralizado do SD e como modelo de conhecimento próprio de cada um dos artefactos
pertencentes ao domínio de aplicação [Filipe e Mamede, 2006a] [Filipe e Mamede, 2006b]
[Filipe e Mamede, 2006c] [Filipe e Mamede, 2006d].
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De uma forma geral, o problema da portabilidade dos SDs em relação ao domínio, também é
visto como um problema de adaptação de um SD para operar um conjunto de artefactos
heterogéneos e auto-configuráveis, ou seja, artefactos cujas as características não são
completamente conhecidas em tempo de desenho do SD, ou ainda, cujas características
podem ser alteradas em tempo de execução.
O problema da adaptação/configuração espontânea não é específico dos SDs nem das
arquitecturas auto-configuráveis, é um problema mais geral de interoperabilidade comum a
muitos sistemas computacionais da actualidade. A solução para este problema exige o
estabelecimento de um acordo prévio para criar um entendimento partilhado em relação aos
aspectos envolvidos na interacção.
Parece que em casos simples podem ser estabelecidos acordos que facilitem a
interoperabilidade, definindo pontualmente normas (standards). Contudo, as necessidades
gerais e especiais de alguns sistemas computacionais, como por exemplo os SDs, não podem
ser satisfeitas com especificações universais que, devido a serem limitadas por razões
práticas, apresentam normalmente deficiências em aspectos considerados fundamentais.
O processo de integração dinâmica, descrito neste capítulo, é bilateral, ou seja, um SD tem
de ser adaptado para operar num domínio constituído por um conjunto de artefactos e cada
artefacto tem de ser adaptado para ser manipulado pelo SD.
O principal objectivo de concepção do processo de integração é realizar a actualização (em
tempo de execução) do Conhecimento do Domínio (CD) centralizado em cada instante no
SD, a partir do conhecimento existente nos modelos de conhecimento próprios dos artefactos
pertencentes ao domínio.
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Pode-se assim dizer que o CD é composto por Conhecimento Global (CG) associado
originalmente 30 ao SD e por Conhecimento Local (CL) associado originalmente a cada
artefacto. Salienta-se que a integração é dinâmica porque, no contexto desta dissertação, se
pressupõe que as características e/ou funcionalidades dos artefactos, face à sua diversidade e
à própria dinâmica do mundo real, não podem ser totalmente conhecidas em tempo de
desenho do SD, ou seja, só são conhecidas em tempo de execução.
Neste capítulo descreve-se o processo de integração dinâmica de artefactos no domínio de
um SD, referindo concretamente: a abordagem adoptada, o processo de adaptação de um SD
ao domínio e o processo de adaptação de um artefacto para ser manipulado por um SD. A
integração dinâmica é apresentada descrevendo a activação e desactivação de artefactos. Por
último, são abordados aspectos de concepção do módulo do SD proposto para suportar o
processo de integração. Este capítulo não contém exemplos detalhados, uma vez que, o
quinto e o sexto capítulos são dedicados à exposição dos casos julgados como bons
exemplos deste mesmo capítulo.

4.1

Abordagem
Numa perspectiva teórica, algumas das contribuições historicamente mais importantes para a
evolução

da

representação

de

conhecimento

são

apresentadas

por

Brachman

[Brachman, 1979] e por Newell [Newell, 1982] referindo modelos de camadas.
A modelação de conhecimento é um processo criativo, por isso, não existe uma forma única
de representar o conhecimento de um domínio. A melhor solução depende quase sempre da
aplicação que se tem em mente e das extensões que se querem antecipar. É importante saber
antecipadamente qual é o objectivo da utilização do conhecimento representado, e
consequentemente, qual é o nível de detalhe mais adequado (granulosidade).
A avaliação das várias hipóteses de modelação deve ter em consideração aspectos que
simplifiquem os algoritmos, que sejam mais intuitivos, mais extensíveis e que facilitem a
manutenção.
As necessidades do SD devem ser escalonadas, ou seja, deve-se contemplar primeiro o que é
mais importante minimizando o conhecimento ao indispensável, desde que não sejam
comprometidos os objectivos de concepção do próprio SD.
30
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A estratégia de integração que se propõe admite, como princípio, que o CD é determinado
em tempo de execução através da composição do CG com o CL. Para isso, é necessário que
o CG e o CL estejam definidos, no âmbito do SD e no âmbito de cada um dos artefactos
respectivamente. Neste sentido, propõe-se uma abordagem híbrida para ser aplicada em
tempo de desenho, ou seja, o CG é determinado usando uma abordagem top-down e o CL é
determinado usando uma abordagem bottom-up.
A aplicação da abordagem bottom-up pressupõe, caso seja necessário, que as capacidades
e/ou funcionalidades de um artefacto foram estendidas (com hardware e software), para
tornarem o artefacto mais apto para ser manipulado por um SD.
A adaptação, ilustrada na Figura 15, permite aos artefactos terem a sua própria representação
de conhecimento e também uma interface de operação mais adequada. A adaptação de um
artefacto é abordada mais detalhadamente na secção 4.3.
Modelo de Conhecimento

Conceitos Intermédios

Conceitos Novos

Adaptação de Software

Adaptação de Hardware

Artefacto Original

Xn

Figura 15 – Esquema da adaptação de um artefacto.

A aplicação da abordagem híbrida proposta é esquematizada na Figura 16, onde cada tipo de
preenchimento tem o respectivo rótulo, sendo os artefactos pertencentes ao domínio
representados por X1, X2, ..., Xn.
CD

Top-down
CG

CL

Conceitos Intermédios

X1

X2

...

Xn

Bottom-up

Figura 16 – Diagrama ilustrativo da aplicação da abordagem híbrida.

Os conceitos intermédios são definidos, em tempo de desenho, no CG com o objectivo de
serem partilhados no contexto dos modelos do discurso próprios dos artefactos. Não é
obrigatório referir apenas conceitos intermédios no modelo do discurso de um artefacto,
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porque também é possível declarar conceito novos à semelhança do que é feito originalmente
para o CG usando a abordagem top-down. Contudo, o emprego de conceitos intermédios
optimiza o processo de integração do artefacto, porque estabelece implicitamente um acordo
quanto ao significado dos conceitos envolvidos na integração, anulando trivialmente a
ambiguidade.
Por exemplo, se o conceito relativo à cor “verde” for definido no CG com o identificador A3
e se no contexto do CL for referido o identificador A3, este identifica igualmente o conceito
relativo à cor “verde”.
Numa perspectiva prática, pode-se abreviar, dizendo que um conceito intermédio é um
conceito declarado globalmente (no CG) que pode ser reutilizado localmente (no CL). O
conceito com o identificador A3, referido anteriormente, também é um exemplo de um
conceito intermédio.
A reutilização de um conceito é efectuada, no modelo do discurso do artefacto, referindo o
identificador (indicado previamente na declaração do conceito no contexto do modelo de
conhecimento dedicado ao SD) e os respectivos descritores linguísticos ou semânticos que
forem conhecidos no momento da reutilização. Quando não for conhecido nenhum descritor
pode ser referido, naturalmente, apenas o identificador do conceito.

4.1.1

Abordagem top-down

A abordagem top-down é aplicada genericamente ao domínio em tempo de desenho, e tem
como objectivo definir o conjunto de conceitos globais (achados mais relevantes) no âmbito
desse domínio. Esta abordagem define o CG que deve ser analisado numa perspectiva
abrangente do domínio, ou seja, sem ter grande preocupação em considerar detalhes
particulares.
Aplicando a abordagem top-down, a partir de uma perspectiva geral, deve-se considerar
como foco inicial de modelação do CG o conhecimento do mundo, procurando encontrar as
classes dos artefactos mais relevantes no âmbito do domínio concreto de aplicação.
Após terem sido identificadas as classes, os conceitos que as representam devem ser
adicionados ao modelo do discurso. Depois de representar as classes na hierarquia de tipos,
devem ser adicionados ao modelo do discurso os conceitos necessários para representar o
conjunto das tarefas mais comuns disponibilizadas pelos artefactos dessas classes.

68

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO
A título de exemplo, apresenta-se na Figura 17 um diagrama de classes de uma taxonomia,
que eventualmente, pode ser empregue para definir o topo da hierarquia de tipos de um
modelo do domínio doméstico.

Figura 17 – Exemplo de uma hierarquia de tipos.

O conjunto de tarefas (e os respectivos papéis) deve ser representado no modelo de tarefas,
logo que o suporte conceptual apropriado esteja definido no modelo do discurso. Por último,
é necessário fazer o acoplamento do modelo de tarefas à hierarquia de tipos, usando para o
efeito as pontes (“Ponte CT”) achadas convenientes para ligar as tarefas (obrigatórias) a cada
classe de artefactos.
Na modelação do CG, não são empregues pontes (classe “Ponte AC”) para ligar os artefactos
às respectivas classes nem pontes (classe “Ponte AT”) para ligar os artefactos às respectivas
tarefas, porque se admite que os artefactos só vão estar representados no modelo de
conhecimento do SD em tempo de execução.

4.1.2

Abordagem bottom-up

A abordagem bottom-up é aplicada a cada artefacto em tempo de desenho, e tem como
objectivo definir ou reutilizar no modelo de conhecimento próprio do artefacto um conjunto
de conceitos que representam, por exemplo: características visuais do artefacto (por
exemplo: cor e forma) ou conceitos utilizados na representação e instanciação das tarefas
disponibilizadas (por exemplo: nomes das tarefas, respectivos papéis e valores por omissão).
Por oposição à abordagem top-down, a abordagem bottom-up incide sobre a modelação dos
detalhes particulares de cada artefacto julgados relevantes para cobrir as necessidades
específicas do SD. Mais concretamente, devem ser ponderados aspectos relacionados com o
estabelecimento de diálogos de clarificação ou confirmação e com a avaliação de condições
de execução associadas às tarefas (verificação do estado do mundo).
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Na modelação do CL não podem ser definidas novas pontes (classe “Ponte CT”), ou seja, só
podem ser reutilizadas as que forem previamente declaradas no CG, que definem as tarefas
obrigatórias para os artefactos de uma classe. Não faz sentido introduzir no contexto de um
artefacto uma nova ponte (classe “Ponte CT”), porque ela iria impor a todos os artefactos da
sua classe que disponibilizassem a tarefa referida nessa ponte, o que é uma impossibilidade,
devido aos outros artefactos não poderem ser adaptados em tempo de execução para
disponibilizarem uma tarefa para a qual não foram preparados em tempo de desenho.

4.2

Adaptação de um SD ao domínio
A Figura 18 ilustra a adaptação de um SD para manipular um conjunto de artefactos
heterogéneos (X1, X2, ..., Xn) pertencentes ao domínio. A arquitectura, apresentada na
Figura 18, é uma generalização/adaptação da arquitectura modular esquematizada na
Figura 3, onde os módulos assinalados com A, B, C e D estão instanciados.

SD

GD

A
B

C
D

MI

X1

X2

...

Xn

Figura 18 – Ilustração da adaptação de um SD ao domínio.

A adaptação do SD (composto originalmente pelos módulos A, B, C, D e GD) é realizada
pelo Módulo de Integração31 (MI) que serve de interlocutor com o mundo exterior, ou seja,
com os artefactos do domínio.
O SD acede ao domínio, centralizando as acções de gestão do diálogo no GD que acede, por
sua vez e quando necessário, ao MI que, por último, interage com os artefactos
desempenhando o seu papel de interlocutor.
A conversão de identificadores constitui um aspecto importante que assegura a correcta
interacção com os artefactos do domínio. Para o efeito, o MI recorre ao contexto de
activação dos artefactos (ver secção 4.4.1).
31
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O conhecimento sobre o domínio é suportado internamente pelo MI que assume as seguintes
responsabilidades:
• Realiza a gestão dos artefactos activos mantendo actualizado o conhecimento sobre o
domínio;
• Responde a pedidos efectuados pelo GD para identificar e descrever as entidades
presentes no domínio;
• Solicita aos artefactos presentes no domínio a execução das tarefas pedidas pelo GD,
monitoriza a sua execução e devolve, oportunamente ao GD, os resultados
obtidos.
A Figura 19 apresenta o diagrama de sequência que ilustra as acções inerentes à
comunicação entre o utilizador, o GD, o MI e X que representa um artefacto genérico.

Figura 19 – Diagrama de atendimento de um pedido.

Os outros módulos da arquitectura do SD e algumas acções menos importantes foram
propositadamente omitidos com o objectivo de melhorar a legibilidade do diagrama.
Num cenário simplificado, a recepção de um pedido do utilizador faz com que o GD solicite
ao MI a identificação dos conceitos que figuram nesse pedido. O MI recorre ao seu modelo
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de conhecimento para determinar os identificadores dos conceitos envolvidos no pedido e
envia-os ao GD. O GD usa esses identificadores para solicitar novamente ao MI a sugestão
de pares tarefa/artefacto adequados para satisfazerem o pedido. Atendendo a que o pedido
pode estar incompleto (faltam valores para os argumentos da tarefa) ou pode conter
ambiguidade (podem existir vários pares tarefa/artefacto que satisfaçam o pedido) o GD
pode ter de dialogar com o utilizador para obter os valores em falta, para clarificar possíveis
ambiguidades ou para confirmar simplesmente o pedido.
Após ter sido determinado o par tarefa/artefacto julgado adequado para satisfazer o pedido
assim como os respectivos valores dos argumentos da tarefa (caso existam), o GD solicita ao
MI que prepare a execução da tarefa convertendo os identificadores da tarefa e dos conceitos
usados como seus parâmetros (caso existam) para identificadores conhecidos no âmbito do
artefacto e verifica se a regra “Inicial” se aplica.
Neste encadeamento, o MI acede ao artefacto (referido no par) para lhe solicitar a execução
da tarefa. Assincronamente, o artefacto responde ao MI retornando o estado de execução da
tarefa, que contém, em caso de sucesso, os valores dos eventuais parâmetros de saída. Na
sequência, o MI depois de verificar que a regra “Final” se aplica desconverte os
identificadores dos conceitos indicados como parâmetros de saída (caso existam) e envia
para o GD os dados achados convenientes para constituírem a resposta ao pedido. Por
último, o GD usa os dados obtidos do MI para enviar a resposta. A resposta pode ser apenas
uma confirmação que indica ao utilizador que a tarefa foi executada com sucesso ou pode
ser, por exemplo, o valor da temperatura ambiente expressa nas unidades de medida
adequadas se o artefacto for um termómetro.
A comunicação entre o MI e o conjunto de artefactos pertencentes ao domínio é suportada
pelos protocolos achados convenientes (ver secção 2.9). É importante realçar que a
concepção do MI não limita a adopção de múltiplos protocolos em simultâneo, ou seja, o MI
pode suportar um pacote/pilha de protocolos. No entanto, a opção de disponibilizar múltiplos
protocolos em cada artefacto é aceite com relutância, face às naturais limitações dos sistemas
computacionais embutidos nos próprios artefactos.

4.2.1

Princípios de concepção

Tendo como ideia subjacente a adequação das características dos SDs ao âmbito desta
dissertação, propõe-se que seja tido em consideração um conjunto de boas práticas
explicitadas através dos seguintes seis princípios de concepção:
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• P1 – Diálogo prático [Allen et al., 2001a]: “No âmbito de um domínio existe uma
necessidade de conversação específica, designada por diálogo prático”.
O princípio P1 salienta a importância de tratar obrigatoriamente os aspectos eminentemente
práticos destacando-os como essenciais para atingir os objectivos de concepção de um SD.
• P2 – Separação

de

conhecimento

[Clancey,

1992]:

“A

representação

de

conhecimento do domínio deve estar separada dos outros módulos, em
particular do GD”.
A ideia expressa no princípio P2 defende a atribuição clara de responsabilidades a cada um
dos módulos do SD. A representação do conhecimento do domínio deve estar separada dos
mecanismos usados para o controlar, designadamente do controlo/gestão do diálogo.
• P3 – Desacoplamento dos componentes [Fensel et al., 1999]: “Os componentes que
constituem o modelo do domínio devem ser desacoplados em si”.
No princípio P3 é sugerido que se tratem isoladamente os aspectos intrínsecos dos vários
componentes do modelo do domínio garantido que eles são independentes.
• P4 – Noção de suporte e limite: “As competências do SD são suportadas e limitadas
pelas tarefas disponibilizadas pelos artefactos pertencentes ao domínio”.
O princípio P4 estende o princípio P1 na medida em que, numa perspectiva prática, o SD só
poderá responder aos pedidos que lhe são dirigidos se os artefactos pertencentes ao domínio
disponibilizarem as tarefas necessárias para os satisfazerem.
• P5 – Conhecimento mínimo: “Só deve ser representado o conhecimento necessário e
suficiente para o SD atingir os seus objectivos de concepção”.
O emprego do princípio P5 visa a optimização da representação de conhecimento defendendo
que deve ser apenas contemplado o conhecimento estritamente necessário.
• P6 – Detecção de intenções: “As intenções do utilizador devem ser confrontadas com
a representação de conhecimento do domínio”.
Segundo o princípio P6, o conhecimento do domínio deve ser usado de forma pragmática
para determinar como é que as intenções do utilizador do SD podem ou não ser
concretizadas no âmbito de um determinado domínio.
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4.2.2

Gestão do diálogo

A gestão do diálogo reveste-se de aspectos complexos e interdependentes. O controlo do
diálogo pode ser assumido pelo SD (via GD), pelo utilizador ou indistintamente por ambos
(iniciativa mista).
A implementação de uma gestão de diálogo com iniciativa mista, maximiza a flexibilidade
do diálogo, no entanto, requer que o GD deduza o que fazer, basicamente, a partir do
conhecimento que tem disponível sobre: a situação do mundo, o contexto do diálogo, as
preferências do utilizador, etc.
Tendo em conta que o SD opera num ambiente de computação ubíqua, a dinâmica intrínseca
ao mundo real afecta directamente o seu comportamento, exigindo que ele tenha
características reactivas.
Posto isto, sugere-se que o GD tenha uma arquitectura de três camadas [Gat et al. 1998],
associadas aos seguintes comportamentos:
• 1ª Camada (gestão do contexto) – Gestão de avisos/alertas;
• 2ª Camada (gestão dos objectivos) – Atendimento do utilizador;
• 3ª Camada (supervisão/deliberação) – Sugestões e conselhos.
O GD organizado por comportamentos concorrentes, deve ter características que lhe
permitam hierarquizar as prioridades de cada comportamento. O comportamento da 1ª
camada é o mais prioritário e o da 3ª camada é o menos prioritário. A 1ª camada está
associada ao tratamento de acontecimentos que exigem acções rápidas por parte do SD. A 2ª
camada trata do atendimento dos pedidos do utilizador. A 3ª camada está associada ao
processamento mais robusto, por isso mais demorado, que reforça e se sobrepõe ao
funcionamento das outras camadas.

4.3

Adaptação de um artefacto a um SD
Um artefacto é visto, pelo SD, como um componente de software (ou um objecto) acedido
por uma interface de operação. Esta interface encapsula indistintamente o acesso a serviços,
a aplicações ou a dispositivos, independentemente do protocolo de comunicação ou da sua
natureza física.
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A adaptação de um artefacto para ser manipulado por um SD envolve duas vertentes, uma
relacionada com o hardware e outra com o software. A modelação do conhecimento
associado localmente ao artefacto está directamente associada à adaptação de software.

4.3.1

Adaptação de hardware

A adaptação de hardware destina-se a garantir que o artefacto tem as capacidades de
processamento e de comunicação necessárias para ser manipulado pelo SD. Se, por razões
diversas, não for possível efectuar a adaptação do hardware de um artefacto deve-se
considerar, em última instância, a hipótese de virtualizar ou simular o comportamento desse
artefacto, utilizando um sistema computacional (proxy) que fica responsável por o
representar perante o SD.
É importante prever a incorporação nos artefactos dos sensores (hardware adicional)
necessários para permitirem a obtenção, em tempo de execução, dos valores de atributos de
estado, considerados relevantes para a gestão do diálogo (verificação do estado do mundo).
O acesso a valores de atributos deve ser disponibilizado por um conjunto de tarefas da classe
“Aquisicao” especificadas com esse propósito na adaptação de software.
Por exemplo, para um SD manipular uma lâmpada, para além de ser necessário garantir a
comunicação com a lâmpada, deve ser instalado um sensor para detectar se a lâmpada está
ou não acesa. Este sensor implementa fisicamente um atributo de estado (ou dinâmico), ou
seja, um atributo da lâmpada que pode mudar em tempo de execução.

4.3.2

Adaptação de software

A adaptação de software tem como objectivo disponibilizar uma interface de operação
adequada às necessidades do SD, tendo sempre em vista apoiar a gestão do diálogo. Esta
adaptação, baseada numa abordagem bottom-up, tem como referência um modelo de três
camadas: comunicação, adaptação e operação.
Cada camada possui estruturas de dados e algoritmos próprios que a caracterizam.
Genericamente uma camada é vista como uma interface funcional que expande/enriquece a
camada que lhe é inferior e que é acedida pela camada imediatamente superior.
A adaptação de um artefacto é efectuada conforme é ilustrado na Figura 20, onde X
representa um artefacto genérico.
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Figura 20 – Esquema das camadas de adaptação.

A camada de comunicação implementa uma abstracção elementar do artefacto isolando os
detalhes de implementação da sua interface física. A camada de adaptação apresenta a
interface funcional que caracteriza vulgarmente o tipo ou classe do artefacto. A camada de
operação integra conhecimento específico sobre o artefacto, que normalmente depende de
variações pontuais do modelo de fabrico. É esta última camada que disponibiliza as tarefas
que podem ser referidas pelo utilizador do SD.
Todavia, de uma forma geral, o SD não consegue aceder directamente à camada de operação
de um artefacto devido a não ter conhecimento prévio (em tempo de desenho) quanto à
forma como foi (está ou será) definida ou especificada.

4.3.3

Representação de conhecimento no artefacto

Tendo como objectivo ultrapassar a dificuldade inerente à falta de conhecimento, em tempo
de desenho do SD, sobre as funcionalidades dos artefactos pertencentes ao domínio, cada
artefacto vai ter o seu próprio modelo de conhecimento, onde cada funcionalidade da camada
de operação é descrita.
Um conceito (novo) é declarado no modelo do discurso referindo um identificador, os
descritores linguísticos e/ou descritores semânticos. Um conceito intermédio, previamente
declarado no CG, é referido (reutilizado) no modelo do discurso indicando simplesmente o
seu identificador e opcionalmente os descritores que forem conhecidos.
A modelação de conhecimento no contexto de um artefacto é conciliada com a sua adaptação
de software. Na fase inicial do processo de adaptação, é importante proceder à identificação
dos conceitos primitivos ou âncoras analisando a interface física do artefacto. Após a
identificação das âncoras, o CL (e as interfaces do modelo de camadas) é posteriormente
expandido/enriquecido, integrando outros conceitos identificados durante o estudo dos casos
de utilização (suportados directa ou indirectamente pelas âncoras).
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Por exemplo, um sistema de ar condicionado disponibiliza uma funcionalidade para
controlar a temperatura. A grandeza física temperatura e a unidade associada à sua
representação são conceitos âncora. Outras unidades de temperatura não são consideradas
âncoras, no entanto, podem ser suportadas indirectamente pela unidade associada à interface
do artefacto.
A possibilidade de tratar, no contexto do artefacto, a conversão de valores expressos em
unidades de medida diferentes deve ser vista também como uma opção de concepção. Em
alguns casos, onde as unidades são raras no âmbito do domínio elas devem ser
tratadas/convertidas no contexto do artefacto. Assim, as unidades de medida definidas no
modelo do discurso do artefacto devem ter as respectivas conversões previstas na definição
das funcionalidades do artefacto ao nível da camada de operação.
A partir da definição das âncoras, devem então ser estudados os casos de utilização que
recorram ao seu uso directo ou indirecto. Os casos de utilização que não refiram, directa ou
indirectamente as âncoras, são naturalmente excluídos devido a não existir forma de lidar
com eles (por não existirem funcionalidades na interface física do artefacto que os
suportem).
Considerando ainda o exemplo do sistema de ar condicionado e que se pretende
disponibilizar a funcionalidade de aumentar (ou diminuir) a temperatura esta deve ser
prevista ao nível da camada de adaptação. Considerando um nível de abstracção mais
elevado, pode-se ainda prever ao nível da camada de operação, a incorporação de
conhecimento sobre o intervalo de valores de temperatura associados, por exemplo, aos
conceitos de “frio” e de “calor”, de forma a aceitar pedidos do utilizador do SD onde esses
conceitos são referidos.
Após o estudo dos casos de utilização considerados relevantes para o GD, fica definido o
conjunto de conceitos essencial e o vocabulário (termos) representado nos respectivos
descritores linguísticos, o que garante a existência da cobertura linguística adequada para o
utilizador (via o SD) manipular o artefacto.
Por último, os conceitos identificados vão constituir o suporte conceptual (modelo do
discurso) da descrição das tarefas (modelo de tarefas) associadas às funcionalidades da
camada de operação. Sempre que for considerado relevante o modelo de conhecimento do
artefacto ainda pode ser estendido conforme as necessidades, tal como é exemplificado no
apêndice C.
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4.3.4

Atributos de um artefacto

Os atributos de um artefacto caracterizam o seu estado e são acedidos por um conjunto de
tarefas da classe “Aquisicao” disponibilizadas para o efeito e consideradas relevantes para
cada artefacto em concreto. Tipicamente, um artefacto pode ser manipulado pelo SD quando
está no estado bloqueado. Excepcionalmente pode estar no estado bloqueado quando está
temporariamente indisponível, por exemplo, em manutenção.
Um artefacto tem normalmente atributos (estáticos) que não mudam em tempo de execução,
tais como: identificador numérico único (usado internamente pelo SD), “nome próprio” (por
exemplo, “janela da cozinha”) ou “material” (por exemplo, “vidro”, “madeira” ou
“plástico”).
Por exemplo, o atributo “cor” pode ser dinâmico ou estático dependendo da capacidade que
o objecto tem de poder ou não alterar a sua “cor”. As coordenadas da posição de um
artefacto podem corresponder a atributos dinâmicos ou estáticos, conforme o artefacto pode
ou não alterar a sua posição. Se um artefacto tiver a capacidade de se movimentar terá
naturalmente as coordenadas da sua posição associadas a atributos dinâmicos.
Um artefacto deve ter pelo menos um valor de um atributo (preferencialmente um nome
próprio) que o distingue de todos os outros presentes no domínio. As coordenadas da posição
de um artefacto também podem ser utilizadas para o distinguir no âmbito do domínio. No
entanto, existem algumas dificuldades na sua utilização generalizada, tais como: a
representação das coordenadas admitir (por questões de precisão) que dois artefactos possam
ter as mesmas coordenadas, o utilizador ter dificuldade em saber/referir as coordenadas do
artefacto e o facto de a posição do artefacto poder ser alterada em tempo de execução.

4.3.5

Acesso concorrente

Quando um artefacto é adaptado para funcionar com um SD devem ser ponderadas as
consequências de ser efectuado um acesso concorrente pelo SD ou por outros sistemas
(computacionais ou não) a esse artefacto. Dependendo do tipo de acesso devem ser usados
mecanismos de exclusão mútua com o nível (ou granulosidade) de exclusão adequado (por
omissão o menos exigente) e durante o menor tempo possível. Associados aos mecanismos
de exclusão podem ainda ser usados mecanismos de controlo de tempo de espera32.

32
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Por exemplo, podem existir problemas de exclusão de acesso quando um utilizador (remoto
ou local) está a operar uma câmara de vigilância e dá a indicação “mover para a esquerda”
quando outro utilizador, potencialmente interessado em visualizar outra zona, dá a indicação
contrária “mover para a direita”. Embora a segunda indicação cancele o efeito da primeira, o
utilizador que deu a primeira indicação pode ser levado a pensar que o SD está a funcionar
indevidamente ou ser impedido de realizar a acção que pretende em tempo útil.
Outras situações com consequências idênticas podem acontecer envolvendo vários
artefactos, sobretudo os que virtualizam o acesso a bases de dados, onde a informação pode
ser actualizada em simultâneo, através do SD ou por outras vias (funcionamento em
simultâneo de outras aplicações sobre a mesma base de dados). Posto isto, é importante
dispor dos seguintes comportamentos (por omissão) implementados, preferencialmente, no
contexto do próprio artefacto:
• As tarefas da classe “Accao” devem ser executadas em exclusão mútua;
• As tarefas da classe “Aquisicao” podem ser executadas em simultâneo.

4.4

Integração dinâmica
Um artefacto está integrado no SD, durante o tempo em que pode ser por ele manipulado,
isto é, quando está activo (desbloqueado) ou temporariamente indisponível (bloqueado33).
O processo de integração dinâmica de um artefacto, suportado pelo MI, executa
automaticamente um conjunto de acções no instante de activação (processo de activação) e
no instante de desactivação (processo de desactivação) desse artefacto.
As acções desencadeadas pelo processo de integração mantêm actualizado, a cada instante
(activação/desactivação), o conhecimento centralizado no SD, a partir do conhecimento
existente nos modelos de conhecimento próprios dos artefactos pertencentes ao domínio.
Devido ao modelo do domínio utilizado na representação de CG e CL ser propositadamente
constituído por componentes estruturalmente idênticos e desacoplados entre si, os processos
de activação e desactivação podem ser decompostos em sub-processos independentes, ou
seja, que podem ser aplicados separadamente a cada um desses componentes.

33

Quando um artefacto está bloqueado só permite a execução a tarefa “desbloquear”.
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4.4.1

Processo de activação de um artefacto

O processo de activação, é um sub-processo do processo de integração que tem como
objectivo integrar o conhecimento representado no modelo de conhecimento de um artefacto
(CL) no modelo de conhecimento do MI.
A Figura 21 apresenta o diagrama de sequência que descreve o processo de activação de um
artefacto genérico, designado por X.

Figura 21 – Diagrama de activação de um artefacto.

Pressupõe-se que cada artefacto tem forma de encontrar o SD, ou seja o MI, através da
resolução de um nome previamente convencionado ou através de um protocolo que facilite a
configuração espontânea (ver secção 2.9).
Após ter sido estabelecida a comunicação inicial, o MI atribui ao artefacto os recursos
necessários para representar o conhecimento que lhe está associado e para suportar
comunicações posteriores.
A gestão dos artefactos activos pode ser, por exemplo, baseada na simples monitorização das
comunicações activas, por exemplo, usando as facilidades dos protocolos de comunicação.
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A comunicação inicial entre o MI e o artefacto é estabelecida por iniciativa do artefacto que
contacta o MI, quando é activado (ligado). Após receber o evento “activar”, o MI conduz as
acções de actualização das entidades (conceitos, colecções, tarefas, classes, artefacto e
pontes) pertencentes ao domínio. A activação consiste essencialmente na realização de
cópias, para o modelo de conhecimento suportado pelo MI, dos descritores agregados nos
respectivos componentes do modelo de conhecimento do artefacto.
No entanto, antes de efectuar a cópia de uma entidade o processo de activação aplica
critérios de similaridade para determinar se é efectivamente necessário executar essa cópia.
Adicionalmente, este processo guarda conhecimento sobre a activação do artefacto,
designado por contexto de activação, que é posteriormente reutilizado na chamadas das
tarefas disponibilizadas pelo artefacto e no processo de desactivação.
O contexto de activação de um artefacto mantém conhecimento sobre como se relacionam os
identificadores dos conceitos e das tarefas existentes no modelo do MI (CD) com os
correspondentes

identificadores

existentes

no

modelo

desse

artefacto

(CL).

Excepcionalmente, por motivos de optimização, também são mantidas no contexto de
activação do artefacto as colecções dos conceitos exclusivamente por ele usadas.

4.4.1.1 Critérios de similaridade
O processo de activação de artefactos necessita de comparar, usando os critérios de
similaridade julgados convenientes, as entidades (conceitos, classes, colecções e tarefas)
representadas no modelo de conhecimento do MI com as entidades representadas no modelo
de conhecimento do artefacto.
Apresentam-se seguidamente os critérios de similaridade recomendados para serem usados
pelo processo de activação de artefactos:
• 1º Critério: um conceito é similar a outro se os respectivos identificadores são
literalmente iguais ou se os respectivos descritores linguísticos são literalmente
iguais ou se um dos respectivos descritores semânticos são literalmente iguais34;
• 2º Critério: uma tarefa é similar a outra se os conceitos que representam
respectivamente os nomes, papéis e regras forem similares;

34

http://www.w3.org/TR/REC-xml-names/#sec-intro – “URI references which identify namespaces are
considered identical when they are exactly the same character-for-character.”
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• 3º Critério: uma classe é similar a outra se os conceitos que representam os
respectivos nomes forem similares;
• 4º Critério: uma colecção é similar a outra se os conceitos que representam
respectivamente os nomes e membros forem similares.
O critério de similaridade mais importante é 1º critério, estabelecido entre conceitos, porque
suporta o estabelecimento dos outros critérios de similaridade. Num mesmo modelo de
conhecimento (modelo do discurso) não podem coexistir conceitos similares, ou seja, a
aplicação do 1º critério de similaridade determina univocamente um conceito.

4.4.1.2 Actualização do modelo do discurso
O modelo do discurso agrega os descritores dos conceitos (ver Figura 6). O processo de
activação compara, usando o 1º critério de similaridade, os conceitos existentes no modelo
do artefacto com os conceitos existentes no modelo do MI. Se os conceitos forem da classe
“Coleccao”, a comparação é reforçada usando também o 4º critério de similaridade.
No caso da comparação falhar, considera-se que é necessário adicionar um novo conceito ao
modelo do discurso do MI, sendo desencadeada a acção de cópia do descritor desse conceito
a partir do modelo do discurso do artefacto. Se o conceito for da classe “Coleccao” os
membros da colecção são igualmente copiados para o contexto de activação do artefacto.

4.4.1.3 Actualização do modelo de tarefas
O modelo de tarefas agrega os descritores das tarefas (ver Figura 8). O processo de activação
compara, usando o 2º critério de similaridade, as tarefas existentes no modelo do artefacto
com as tarefas existentes no modelo do MI.
No caso da comparação falhar, considera-se que é necessário adicionar uma nova tarefa ao
modelo de tarefas do MI, sendo desencadeada a acção de cópia do descritor dessa tarefa a
partir do modelo de tarefas do artefacto.

4.4.1.4 Actualização do modelo do mundo
A hierarquia de tipos é o componente do modelo do mundo que agrega os descritores das
classes (ver Figura 11).
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O processo de activação compara, usando o 3º critério de similaridade, as classes existentes
no modelo do artefacto com as existentes no modelo do mundo do MI.
No caso de a comparação falhar, considera-se que existe a necessidade de adicionar uma
nova classe à hierarquia de tipos do MI, sendo desencadeada a acção de cópia do descritor
dessa classe a partir da hierarquia de tipos do artefacto. A finalizar, a relação de herança é
assinalada no descritor da nova classe.
O mediador é o componente do modelo do mundo que agrega os descritores dos artefactos
(ver Figura 12). O processo de activação actualiza o descritor do artefacto no mediador do
MI, sendo desencadeada a acção de cópia do descritor desse artefacto a partir do respectivo
mediador.

4.4.1.5 Acoplamento dos componentes
O acoplamento de componentes é realizado empregando pontes (ver Figura 13).
O processo de activação adiciona no modelo de conhecimento do MI uma ponte (“Ponte
AC”) entre o descritor do artefacto e o descritor da respectiva classe e adiciona as pontes
(“Ponte AT”) necessárias (uma ponte por cada tarefa) para efectuar a ligação entre o
descritor do artefacto e os descritores das respectivas tarefas.
No caso de existirem definidas no modelo de conhecimento do artefacto pontes (“Ponte
CT”), é verificado se existem as correspondentes pontes no modelo de conhecimento do MI.
Se esta verificação falhar o processo de activação do artefacto falha.

4.4.2

Processo de desactivação de um artefacto

O processo de desactivação, é um sub-processo do processo de integração que tem como
objectivo remover o conhecimento, sobre o artefacto que foi desactivado, do modelo
suportado pelo MI.
O MI inicia o processo de desactivação quando recebe um evento assinalando que o artefacto
vai ser desactivado (desligado). Após receber o evento de desactivação, o MI realiza as
acções de remoção das entidades (pontes, tarefas, classes, artefacto, conceitos e colecções).
A Figura 22 apresenta o diagrama de sequência que descreve o processo de desactivação de
um artefacto genérico, designado por X.
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Figura 22 – Diagrama de desactivação de um artefacto.

Embora a desactivação consista na remoção do conhecimento sobre o artefacto, ela não
necessita efectivamente que o artefacto se encontre disponível/presente durante a sua
realização, porque recorre ao conhecimento previamente guardado, no contexto de activação,
durante a execução do correspondente processo de activação.

4.4.2.1 Desacoplamento dos componentes
O desacoplamento dos componentes é efectuado removendo a ponte (“Ponte AC”)
estabelecida entre o descritor do artefacto desactivado e o descritor da respectiva classe,
assim como removendo as pontes (“Ponte AT”) que ligam o descritor do artefacto aos
descritores das tarefas que ele disponibilizava.

4.4.2.2 Actualização do modelo do mundo
A hierarquia de tipos é actualizada removendo todas as classes (folhas) da hierarquia de
tipos, referidas no contexto de activação do artefacto, que não sejam referidas no contexto de
activação de outro artefacto.
No final, o mediador é actualizado removendo o descritor do artefacto desactivado.
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4.4.2.3 Actualização do modelo de tarefas
O modelo de tarefas é actualizado removendo os descritores das tarefas, referidas no
contexto de activação do artefacto, que não sejam referidas no contexto de activação de outro
artefacto.

4.4.2.4 Actualização do modelo do discurso
O modelo do discurso é actualizado removendo os descritores dos conceitos, referidos no
contexto de activação do artefacto, que não estejam referenciados no contexto de activação
de outro artefacto.

4.5

Concepção do módulo de integração
Genericamente, pode-se considerar que o acesso do GD ao domínio é conseguido em duas
etapas, a primeira até ao MI e a segunda até um artefacto específico. Quando o GD está a
preparar o atendimento de um pedido tem necessidade de obter conhecimento sobre os
artefactos e as tarefas por eles disponibilizadas. Esta necessidade é naturalmente satisfeita
pelo MI recorrendo ao seu modelo de conhecimento. Se o GD solicitar ao MI a chamada de
uma tarefa existe inevitavelmente acesso a um artefacto.
A interacção entre o MI e um artefacto tem como objectivo fazer o encaminhamento das
chamadas das tarefas, efectuadas pelo GD, para o respectivo artefacto. A interacção é
assegurada pelo MI através de um intermediário35 de artefacto genérico. No entanto, este
encaminhamento exige a substituição dos identificadores (dos conceitos e das tarefas)
válidos no âmbito do MI pelos identificadores dos seus similares válidos no âmbito do
artefacto que disponibiliza a tarefa e vice-versa. A substituição de identificadores é realizada
pelo MI antes e depois da chamada de uma tarefa usando para o efeito o conhecimento
mantido no contexto de activação associado ao artefacto no instante da sua activação.
Numa perspectiva prática, pode-se dizer que o acesso do GD ao MI é suportado por um fluxo
bidireccional de mensagens com dois objectivos essenciais: (i) identificar e descrever
entidades (conceitos, tarefas, classes e artefactos) e (ii) efectuar chamadas das tarefas
disponibilizadas pelos artefactos. Dependendo das opções de implementação, o MI aceita um
conjunto de mensagens das quais se referem, a título de exemplo as mais relevantes:

35

Do inglês: proxy.
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• Descrição de colecção: tem como argumento um identificador de um conceito da
classe “Coleccao”. A resposta é o conjunto dos identificadores dos conceitos
membros da colecção.
• Descrição de conceito: tem como argumento o identificador do conceito. A resposta
é o conjunto de descritores linguísticos do conceito.
• Descrição de um papel: tem como argumento um identificador de uma tarefa e o
identificador do nome do papel. A resposta é o tipo do papel (entrada/saída), o
identificador do “Alcance”, a regra “Restricao” e o identificador do conceito
que preenche o papel por omissão.
• Identificação das tarefas de um artefacto: tem como argumento um identificador de
um artefacto. A resposta é o conjunto de identificadores de tarefas
disponibilizadas pelo artefacto.
• Identificação de conceitos: tem como argumentos um termo (lema) e opcionalmente
a categoria gramatical e/ou a transcrição fonética. A resposta é um conjunto de
identificadores de conceitos.
• Identificação de uma tarefa: tem como argumento um identificador de uma tarefa. A
resposta é o conjunto dos identificadores de conceitos que são os nomes dos
papéis da tarefa e as regras “Inicial” e “Final”.
• Identificação dos artefactos de uma classe: tem como argumento um identificador de
um conceito que é o nome da classe. A resposta é o conjunto de identificadores
de artefactos da classe.
• Identificação dos artefactos que disponibilizam uma tarefa: tem como argumento um
identificador de uma tarefa. A resposta é o conjunto de identificadores de
artefactos que disponibilizam a tarefa.
• Execução de uma tarefa: tem como argumento o identificador da tarefa e o conjunto
de pares de identificadores de nomes de papéis e respectivos identificadores de
conceitos ou valores. A resposta é o estado (sucesso/insucesso) e o conjunto de
pares de identificadores de nomes de papéis e dos conceitos ou valores.
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Como se pode constatar pela descrição do conjunto de mensagens anteriormente
apresentado, o GD tem de conhecer e saber manipular um conjunto de estruturas
dependentes das opções de concepção do MI. Por isso, é de todo o interesse considerar-se
um acesso ao MI de mais alto nível, ou seja, o MI deve ser dotado de capacidades que
simplifiquem o acesso por parte do GD e que isolem os aspectos de concepção do MI
dependentes do domínio tornando-o adaptativo.

4.5.1.1 Identificação de conceitos
Tal como foi anteriormente referido, o MI recebe uma mensagem que solicita a identificação
isolada de um conceito a partir da indicação de um termo. Considerando a hipótese de o
termo ser composto, pode não ser fácil para o GD, devido à falta de conhecimento
linguístico, saber quais são os termos simples e/ou compostos que potencialmente
correspondem a conceitos existentes no domínio. Tendo como objectivo colmatar esta
dificuldade de agrupamento de termos simples, propõe-se que o MI faça a identificação de
uma lista de conceitos S a partir de uma lista de termos E.
A Figura 23 mostra um esquema respeitante à determinação dos identificadores dos conceitos
referidos na lista E “abrir estore da cozinha”. Como se observa, na Figura 23, a identificação
dos conceitos é realizada em duas iterações.

Figura 23 – Exemplo de identificação de conceitos.
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A identificação do conceito “abrir” (que é um nome de uma tarefa) é realizada na primeira
iteração e a identificação do conceito “estore da cozinha” (que é um nome de um artefacto) é
realizada na segunda iteração.
A identificação de conceitos do MI vai agrupar termos simples percorrendo a lista E da
esquerda para a direita. Cada grupo de termos, formado iterativamente, é usado para
identificar os conceitos que potencialmente lhe estão associados determinando assim os
sucessivos elementos da lista S.
Enquanto a lista E não for vazia, é formada uma sub-lista de E, designada por G, com
T = W - i elementos, sendo W determinado pelo número máximo de termos simples
existente num termo composto do vocabulário do domínio.
Cada iteração é iniciada com i = 0 e com T = L se L < T, sendo L determinado pelo número
de elementos da lista E. Em cada iteração são removidos termos simples da lista G, sendo T
decrementado até ser igual a 0 ou até ser identificado um conceito cujo identificador é
adicionado na lista S. No final de cada iteração, se T for igual a 0 é removido um termo da
lista E, senão são removidos T termos da lista E.
O resultado é guardado na lista S, que passou a conter os identificadores dos conceitos.
Quando a lista E fica vazia o preenchimento da lista S com os identificadores dos conceitos é
dado como concluído.
Considera-se um melhoramento para a identificação de conceitos a complementação da lista
E com anotações dos termos, com as respectivas categorias gramaticais e/ou as transcrições
fonéticas que estiverem disponíveis ou que forem achadas úteis.

4.5.1.2 Sugestão de pares tarefa/artefacto
Na sequência das ideias anteriormente apresentadas julga-se ter grande utilidade dotar o MI
com a capacidade de poder sugerir pares tarefa/artefacto. Assim, o GD indica ao MI uma
lista P de conceitos pivot previamente identificados e obtém como resposta uma lista S de
pares candidatos tarefa/artefacto.
Neste cenário, propõe-se que a sugestão de pares tarefa/artefacto seja baseada na atribuição
de pontos às tarefas e aos artefactos conforme o peso relativo de cada conceito, dito pivot.
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A atribuição de pontos a tarefas e a artefactos é baseada nos valores heurísticos AB, TB e
nTU. O valor de AB é determinado pela expressão AB = h + 1, sendo o valor de h
determinado pela altura máxima da hierarquia de tipos do modelo do MI. O valor de TB é
determinado pela expressão TB = a + 1, sendo o valor de a determinado pelo número
máximo de papéis de uma tarefa existente no modelo de tarefas do MI. O valor de TU é
constante e igual a 3, porque 3 é o número de formas possíveis para referir um papel de uma
tarefa (por nome, por alcance ou por valor).
A cada um dos conceitos pivot é aplicado um conjunto de seis regras de cálculo,
independentes, que determinam os pontos a atribuir às tarefas e/ou artefactos representados
no modelo de conhecimento do MI.
Regras de cálculo que atribuem pontos a artefactos:
• 1ª Regra: se o conceito representa o nome de um artefacto, adicionar AB * 2 pontos
aos artefactos com esse nome;
• 2ª Regra: se o conceito representa o nome de uma classe (de um artefacto), adicionar
AB pontos aos artefactos dessa classe;
• 3ª Regra: se o conceito representa o nome de uma super-classe (de um artefacto),
adicionar AB - (n + 1) pontos aos artefactos que sejam instancias dessa
super-classe, sendo n determinado pelo número de classes existentes na
hierarquia de tipos entre a classe do artefacto e a referida super-classe.
Regras de cálculo que atribuem pontos a tarefas:
• 4ª Regra: se o conceito representa o nome de uma tarefa, adicionar TB * TU pontos
às tarefas com esse nome;
• 5ª Regra: se o conceito representa o nome de um papel ou o alcance de um papel,
adicionar TU / 2 pontos às tarefas com esse papel;
• 6ª Regra: se o conceito representa um valor ou é membro de uma colecção, adicionar
TU / 3 pontos às tarefas com papéis que possam ser instanciados com esse
conceito.
Os pares candidatos tarefa/artefacto são formados emparelhando as tarefas com as melhores
pontuações com os artefactos que as disponibilizam ordenados pelas respectivas pontuações.
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A Figura 24 apresenta um esquema que mostra a aplicação da 1ª, 4ª, 5ª e 6ª regras de cálculo
empregues para determinar os pontos atribuídos às tarefas e artefactos representados no
modelo de conhecimento do MI.

Figura 24 – Exemplo de aplicação da 1ª, 4ª, 5ª e 6ª regras.

Assume-se que os conceitos pivot foram previamente identificados a partir da lista de termos
“aumentar 5 graus celsius na torneira da cozinha” (“aumentar” – 13, “5” – 100061, “graus
celsius” – 105 e “torneira da cozinha” – 100064). Atendendo a que não é razoável admitir
que o modelo de conhecimento do MI tem representado todos os valores numéricos, à
medida que eles surgem são declarados temporariamente conceitos para os representarem.
Em conformidade, foi declarado temporariamente um conceito com o identificador 100061
para representar o valor 5.
Neste caso, foram sugeridos pelo MI o par tarefa/artefacto constituído pela tarefa
“aumentar” (com o identificador 100010) e o artefacto “torneira da cozinha” (com o
identificador 2). O valor 5, expresso em graus Celsius, vai ser empregue para preencher o
papel “temperatura” da tarefa “aumentar”.
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A Figura 25 mostra um esquema onde são aplicadas a 2ª, 4ª e 6ª regras de cálculo para
determinar os pontos atribuídos às tarefas e artefactos representados no modelo de
conhecimento do MI.

Figura 25 – Exemplo de aplicação da 2ª, 4ª e 6ª regras.

Assume-se que os conceitos pivot foram previamente identificados a partir da lista de termos
“descongelar bacalhau no forno de microondas” (“descongelar” – 57, “bacalhau” – 16,
“forno de microondas” – 91).
Repara-se que na Figura 25 a aplicação da 2ª regra permitiu determinar a partir da classe
“forno de microondas” o artefacto concreto “MMoulinex”, única instância desta classe
representada no modelo do MI.
O conceito “bacalhau”, que é um “alimento”, ainda pode ser empregue para preencher o
papel de outra tarefa “cozer” (com o identificador 100022), no entanto, a tarefa “cozer” não
foi sugerida porque a tarefa “descongelar” acumulou mais pontos devido ao seu nome
permitir a aplicação da 4ª regra que adicionou 24 pontos.
Neste exemplo, foram sugeridos pelo MI o par tarefa/artefacto com a tarefa descongelar”
(com o identificador 100029) e o artefacto “MMoulinex” (com o identificador 5).
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A Figura 26 exibe um esquema onde são aplicadas a 3ª e 4ª regras de cálculo para determinar
a pontuação atribuída às tarefas e artefactos representados no modelo do MI.

Figura 26 – Exemplo de aplicação da 3ª e 4ª regras.

Assume-se que os conceitos pivot foram previamente identificados a partir da lista de termos
“ligar equipamento” (“ligar” – 120, “equipamento” – 75).
Neste exemplo, foram sugeridos pelo MI os pares tarefa/artefacto constituídos pela tarefa
com o nome “ligar” (com o identificador 16) emparelhada com 4 artefactos com os nomes
(“forno de microondas”) “MMoulinex” (identificador 5), “torneira da cozinha”
(identificador 2), “ar condicionado da cozinha” (identificador 3) e (“fritadeira”) “MPhilips”
(identificador 4).
Salienta-se que a aplicação da 3ª regra permitiu determinar os quatro artefactos a partir da
super-classe “equipamento” colocando-os em igualdade de circunstâncias para serem
escolhidos. Em conformidade, seriam devolvidos ao GD quatro pares candidatos para serem
referidos num diálogo de clarificação com o objectivo de determinar a intenção do utilizador.
Neste exemplo, assumiu-se que o utilizador estaria interessado em “ligar” o
“equipamento”/”electrodoméstico” da classe “forno de microondas”, designado por
“MMoulinex” (com o identificador 5).
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Quando o objectivo é ter um SD que funcione com um tempo de resposta que permita o seu
uso sem pausas incómodas para o utilizador, surgem algumas preocupações quanto ao
desempenho.
Neste sentido, a aplicação exaustiva de todas as regras de cálculo a todos os conceitos pivot
pode demorar mais tempo do que é aceitável quebrando o ritmo normal de utilização do SD.
Tendo por objectivo melhorar o desempenho e atendendo a que as regras de cálculo são
independentes, pode-se evitar a realização em tempo de execução do cálculo repetitivo dos
pontos a atribuir a cada tarefa e artefacto, guardando os cálculos já realizados numa estrutura
de dados concebida para o efeito.
A título de exemplo, apresenta-se a Tabela 7 que ilustra a aplicação das regras de cálculo nos
casos da Figura 24, da Figura 25 e da Figura 26. A Tabela 7 estabelece a correspondência
entre os conceitos pivot e a pontuação atribuída respectivamente às tarefas e aos artefactos
que vão ser emparelhados para constituírem os pares candidatos.

ID Conceito

ID Tarefa

Pontos

ID Artefacto

Pontos

13

100008

24

-

-

13

100010

24

-

-

16

100022

1

16

100029

1

-

-

55

-

-

4

3

57

100029

24

-

-

75

-

-

2

3

75

-

-

3

3

75

-

-

5

3

91

-

-

5

5

105

100004

1,5

105

100010

1,5

120

16

24

-

-

100061

100004

1

100061

100010

1

100061

100022

1

100064

-

-

2

6

Tabela 7 – Pontuação atribuída às tarefas e aos artefactos.
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4.6

Considerações finais
Neste capítulo foi descrito o processo de integração dinâmica de artefactos focando aspectos
inerentes à sua concepção e suporte no contexto de um SD. A integração dinâmica é
apresentada descrevendo a activação e desactivação de artefactos, onde foram destacados, no
contexto da activação de um artefacto os critérios de similaridade recomendados.
Os critérios de similaridade são propositadamente restritos para minimizar a ambiguidade
dos termos pertencentes ao vocabulário quanto à grafia, categoria gramatical e pronúncia.
Quando é incluído na declaração de um conceito (que tem um único significado) um termo
(com grafia, categoria gramatical e pronúncia) com mais do que um significado deve ser
incluído nessa declaração um outro termo que não seja ambíguo. Quando subsistirem
dúvidas relativas à ambiguidade de um termo deve ser associado um descritor semântico à
declaração do conceito para definir univocamente o seu significado.
Por exemplo, o termo “pregar” tem natureza ambígua podendo significar “martelar”
(quando se trata de pregos) ou “discursar”. Mesmo sendo ambíguo, o termo “pregar” pode
ter associado dois conceitos com significados distintos aos quais devem ser associados
separadamente os termos “martelar” e “discursar”. Neste contexto, se um pedido do
utilizador referir o termo “pregar” vão ser identificados dois conceitos. Não havendo outra
forma de saber qual é o conceito que reflecte a intenção do utilizador deve ser encetado, pelo
SD, um diálogo de clarificação onde vai ser perguntado ao utilizador se quer “martelar” ou
“discursar”. Pode-se assim dizer, que não havendo opção para resolver a ambiguidade esta é
remetida para o diálogo com o utilizador.
Na concepção do MI, designadamente a identificação de conceitos e a sugestão de pares
tarefa/artefacto foram apresentados como uma contribuição adicional para facilitar e
simplificar o acesso ao domínio.
Embora os valores AB, TB e TU, usados nas regras de cálculo empregues na sugestão de
pares artefacto/tarefa, tenham natureza heurística os resultados obtidos são promissores.
Estes resultados foram alvo de publicação na Fourth Workshop in Information and Human
Language Technology (TIL 2006) evento satélite da International Joint Conference
(IBERAMIA/SBIA/SBRN) [Filipe e Mamede, 2006e].
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5 ADAPTAÇÃO DE UM SD AO DOMÍNIO
Neste capítulo são apresentados exemplos relacionados com a adaptação de um SD ao
domínio de aplicação doméstico, focando essencialmente aspectos práticos de modelação de
CG tendo como referência a abordagem top-down proposta no quarto capítulo.
Os exemplos apresentados são descritos na linguagem XML. Esta linguagem, bem conhecida
da comunidade científica, é simples e satisfaz os requisitos exigidos, tendo por isso o mérito
de colocar a ênfase nos conteúdos e não na linguagem empregue para os descrever.

5.1

Domínio de aplicação
Não parece realista admitir que uma pessoa fale com um artefacto tal como se fosse outra
pessoa. No entanto, Reeves e Nass no seu livro “The Media Equation” defendem, numa
perspectiva convincente, que as analogias que as pessoas fazem com os computadores são
idênticas às relações sociais e à navegação em espaços físicos reais [Reeves e Nass, 1996].
Neste contexto é razoável admitir, por exemplo, que uma pessoa possa estabelecer um
diálogo com um electrodoméstico.
Actualmente e mesmo num futuro próximo, não é sensato considerar que cada artefacto tem
embutido o seu próprio SD, devido a limitações de hardware e devido a não existir uma
forma simples de efectuar a coordenação e colaboração (ao nível do diálogo) entre vários
SDs autónomos. Uma aproximação mais moderada consiste em admitir que cada artefacto
mantém o conhecimento necessário para a sua adaptação a um SD que controla, de forma
centralizada, um determinado domínio (conjunto de artefactos).
Desde há alguns anos, que os fabricantes de electrodomésticos estão empenhados em colocar
no mercado tecnologia que permita uma utilização mais inteligente dos electrodomésticos.
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A título de exemplo, apresenta-se na Figura 27, um protótipo [Furnald, 1999] de um
frigorífico que foi pioneiro e que revolucionou o conceito tradicional de electrodoméstico.
Características principais:
1. Internet on-line;
2. Informações sobre alimentos;
3. Relatório de tráfego;
4. Notícias locais;
5. Televisão;
6. Rádio;
7. Telefone via Web;
8. E-mail;
9. Câmara de vídeo para gravar mensagens;
10. Sugestões de refeições baseadas no seu conteúdo;
11. Acessos a vídeos de receitas;
12. Lista de compras acessível com protocolo WAP;
13. Calendário da família.
Figura 27 – O frigorífico “Screen Fridge”.

5.1.1

O domínio doméstico

O domínio de aplicação doméstico é constituído genericamente pelo conjunto de artefactos
que podem existir numa habitação. Um artefacto pode ser um electrodoméstico, uma janela
ou um termómetro pode estar dissimulado na própria habitação ou ser simulado por
aplicações informáticas (por exemplo uma agenda), sendo por isso mais ou menos discreto.
Considera-se que o domínio doméstico é heterogéneo e dinâmico, ou seja, que é frequente
adicionar, remover ou modificar artefactos naturalmente heterogéneos.
Tendo como objectivo encontrar um conjunto representativo dos artefactos que podem
existir numa habitação, analisou-se a sua distribuição por cada uma das divisões ou
compartimentos da habitação. Constatou-se que os artefactos presentes na cozinha são um
conjunto suficientemente heterogéneo que pode representar todos os artefactos da habitação.
O conjunto dos artefactos da sala também foi inicialmente considerado como hipótese. No
entanto, os artefactos existentes na sala são pouco diversificados, essencialmente passivos,
encontrando-se grande parte deles também na cozinha. Na sala pode-se ver televisão, usar a
aparelhagem, configurar o ambiente e pouco mais. A cozinha parece ser a melhor escolha
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porque, desde a segunda metade do século passado em que deixou de ocupar as traseiras da
casa e passou a ocupar o seu centro, tem-se registado uma tendência para ter cozinhas com
maiores dimensões sem entretanto ter aumentado a área destinada à preparação de alimentos
[Shadbolt, 2003].
Nesta óptica, a cozinha é o grande centro de actividades das nossas casas. A cozinha é
interessante como bancada de ensaios do ambiente doméstico, porque, está actualmente a
evoluir para um espaço sofisticado, onde se cozinha, se come, se vê televisão e onde
começam a ser comuns os espaços de diversão, designadamente para as crianças.
A utilização de um SD para operar um conjunto de artefactos domésticos (por exemplo,
electrodomésticos) cria um conjunto suficientemente diversificado de situações interessantes
para demonstrar a viabilidade e a importância do processo de integração dinâmica de
artefactos no domínio de um SD. Atendendo a que os electrodomésticos são muito limitados
em termos de conhecimento, por exemplo os fornos de microondas não possuem qualquer
conhecimento sobre os alimentos que confeccionam, existe aqui também uma oportunidade
para os repensar.
Quando se considera que o SD é aplicado ao domínio doméstico é importante considerar os
princípios de concepção da habitação que tendencialmente são orientados por linhas de
desenho universal, para atender ao envelhecimento da população e para atender ao apelo de
mercado, em busca de habitações que possam ser usadas toda a vida.

Figura 28 – Cozinha interior.
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Seguindo linhas de desenho universal existem actualmente fabricantes com propostas para a
concepção modular e integrada de cozinhas que se exibem, a título de exemplo, na Figura 28
e Figura 29 [Desenho Universal, 2005].

Figura 29 – Cozinha exterior.

O objectivo do desenho universal é projectar ambientes e produtos que possam ser usados
por todos, com conforto e segurança, independentemente da aptidão, capacidade física ou
idade. As ideias base associadas ao desenho universal são:
• Independência: as pessoas devem poder usar o ambiente e produtos com
independência.
• Igualdade: todo o ambiente construído é usado por dois grupos, os que o usam e os
que o visitam.
• Acessibilidade: as pessoas devem chegar ao seu destino sem dificuldades, sem
barreiras.
• Adaptabilidade: o ambiente de uso diário deve atender às necessidades individuais e,
para isso, deve ser adaptável.
• Segurança: o ambiente e produtos devem ser seguros a todos, de qualquer idade, com
qualquer tipo de limitação e em qualquer circunstância. Devem por isso suportar
erros sem consequências graves.
• Uso simples e intuitivo: o ambiente e produtos não devem ter complexidade
desnecessária, devendo ser compatíveis com a intuição do utilizador.
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• Pouco esforço físico: o ambiente e produtos permitem ao utilizador sentir-se
confortável e seguro durante as actividades.
• Acessível financeiramente: os produtos não devem ser especiais, mas sim de uso
generalizado por todos, o que os torna acessíveis.
• Esteticamente agradável: o ambiente e produtos específicos não devem parecer
diferentes, devem estar fundidos no conceito arquitectónico do edifício sendo
facilmente perceptíveis.
As ideias anteriormente enunciadas são relevantes para caracterizar o domínio de aplicação
do SD numa perspectiva real, considerando as tendências de acesso universal e da evolução
futura da concepção de habitações.

5.2

Modelação de conhecimento global
A abordagem de modelação proposta admite como princípio, que o CG é determinado, em
tempo de desenho, usando uma abordagem top-down. A modelação de CG é vista numa
perspectiva geral do domínio, focando inicialmente a hierarquia de tipos, não exigindo
grande preocupação em considerar detalhes particulares dos artefactos.

5.2.1

Hierarquia de tipos

Tendo como objectivo cobrir os casos mais ilustrativos, propõe-se que as classes de
artefactos do domínio doméstico sejam representadas pela taxonomia da Figura 30.

Figura 30 – Diagrama de classes do domínio doméstico.
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Neste sentido, a taxonomia da Figura 30 descreve as classes dos artefactos consideradas mais
relevantes no domínio doméstico, com ênfase nos artefactos que vulgarmente existem na
cozinha.
O objectivo de concepção da taxonomia da Figura 30 não é cobrir exaustivamente todas as
possíveis classes de artefactos, que hipoteticamente possam existir no domínio doméstico,
mas sim, descrever um conjunto de exemplos credíveis e pertinentes que facilitem a
demonstração do processo de integração de artefactos no domínio do SD.
As classes “Ar Condicionado”, “Estore”, “Janela”, “Luz”, “Torneira”, “Congelador”,
“Forno de Microondas”, “Fritadeira” e “Mesa” vão ser alvo de estudo detalhado (ver sexto
capítulo) quando for descrita a modelação de CL associado a cada uma das suas instâncias.
Como se pode observar na Figura 30, são consideradas três subclasses principais de
“Artefacto”: “Equipamento”, “Sistema Multimédia” e “Móvel”.
A classe “Equipamento” tem duas subclasses “Dispositivo” e “Electrodoméstico”. A classe
“Dispositivo” que caracteriza os artefactos tipicamente operados pelo sistema automático de
controlo da habitação ou sistema de domótica36. A classe “Electrodoméstico” caracteriza os
artefactos que ajudam as pessoas nas tarefas domésticas quotidianas, tais como: lavar,
cozinhar ou conservar alimentos.
A classe “Sistema Multimédia” caracteriza um conjunto de artefactos vocacionados para a
manipulação de conteúdos multimédia (televisão, sistema de cinema em casa, acesso a dados
pessoais, acesso a correio electrónico, etc.) que podem existir fisicamente ou serem
virtualizados por sistemas computacionais e/ou aplicações informáticas.
A classe “Móvel” caracteriza os artefactos que tornam o espaço onde estão instalados, mais
adequado para ser habitado e que podem integrar funcionalidades controláveis pelo
utilizador.
A identificação das classes de artefactos mais comuns é importante para orientar a
representação do CG.
Embora seja possível utilizar herança múltipla, propõe-se que seja evitada, devido a
aumentar a complexidade do modelo.
36

O termo “domótica” deriva do latim domus (casa, habitação), ao qual foi acrescentado o sufixo
relativo a “robótica”.
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Por exemplo, se um frigorífico tiver na sua porta uma televisão propõe-se que seja
considerada a existência de dois artefactos, uma instância da classe “Frigorifico” e uma
instância da classe “Televisão”, e não, uma instância de uma hipotética classe
“Frigorifico-Televisão”, criada usando herança múltipla, com o objectivo de reunir as
características do frigorifico e da televisão. O mesmo se pode dizer sobre um frigorífico com
congelador, propõe-se do mesmo modo, que sejam considerados independentes, na
perspectiva em o frigorífico e o congelador devem ter o seu modelo de conhecimento.
Considerou-se como princípio de selecção dos exemplos apresentados que eles deviam focar
artefactos comuns com funcionalidades bem definidas (com poucas variantes) e que sejam
intuitivas para a comunidade científica. No âmbito deste trabalho, o conhecimento sobre os
artefactos foi obtido: analisando catálogos de fabricantes, manuais do utilizador e os próprios
artefactos (sempre que possível). Este conhecimento serviu de base para a selecção das
classes de artefactos, dos artefactos e das funcionalidades interessantes para exemplificar o
processo de modelação e integração de conhecimento.

5.2.2

Modelo do discurso

Atendendo a que o conceito é visto como uma unidade elementar de representação, o
preenchimento do modelo do discurso repete-se cada vez que são adicionados novos
conceitos. Posto isto, nesta secção são apresentados exemplos relacionados com a definição
de conceitos no modelo do discurso que pretendem ilustrar todo o processo de definição do
suporte conceptual do domínio.

IDC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Conceito
Classe
"agenda"
Passivo
16
"forno"
Activo
"ar condicionado"
Activo
17
"frigorífico"
Passivo
"artefacto"
Activo
18
"fritadeira"
Activo
"cama"
Activo
19
"janela"
Activo
"câmara de vigilância" Activo
20
"luz"
Activo
"cinema em casa"
Activo
21
"máquina de lavar louça" Activo
"congelador"
Passivo
22 "máquina de lavar roupa" Activo
"dispositivo"
Activo
23
"mesa"
Activo
"electrodoméstico"
Activo
24
"móvel"
Activo
"e-mail"
Activo
25
"poltrona"
Activo
"equipamento"
Activo
26
"porta"
Activo
"estante"
Passivo
27
"sistema de alarme" Passivo
"estore"
Activo
28
"sistema multimédia" Activo
"fogão"
Activo
29
"televisão"
Activo
"forno de microondas" Activo
30
"torneira"
Activo
Tabela 8 – Exemplos de conceitos associados a nomes de classes.
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A Tabela 8 lista os conceitos associados a nomes de classes de artefactos do domínio
doméstico, atribuindo-lhe a classe (de conceito) “Activo” ou “Passivo” (ver Figura 7). Estes
conceitos são definidos no modelo do discurso com o propósito de servirem como suporte
conceptual da hierarquia de tipos.
Representa-se simplificadamente no Exemplo 1, a definição do conceito “forno de
microondas”, que inclui um descritor linguístico e um descritor semântico que refere a fonte
de conhecimento externa WordNet. Este conceito descreve o nome da correspondente classe
na hierarquia de tipos.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloDiscurso>
<Conceito SuperClasse="Artefacto" Classe="Activo">
<IDConceito>91</IDConceito>
<Descricao>"FORNO DE MICROONDAS"</Descricao>
<DescritoresLinguisticos>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Substantivo"
Termo="FORNO">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Preposição"
Termo="DE">
<NumeroSequenciaTermo>2</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Substantivo"
Termo="MICROONDA">
<NumeroSequenciaTermo>3</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
</DescritoresLinguisticos>
<DescritoresSemanticos>
<DescritorSemantico Fonte="WordNet" Designacao="microwave oven"
Etiqueta="nome" Referencia="1">
<Descricao>A kitchen appliance that cooks food by passing an
electromagnetic wave through it; heat results from the
absorption of energy by the water molecules in the food.
</Descricao>
</DescritorSemantico>
</DescritoresSemanticos>
</Conceito>
</ModeloDiscurso>

Exemplo 1 – Representação do conceito “forno de microondas”.

Note-se que a língua na qual é expressa a “Descricao” do descritor semântico é irrelevante
para determinar o significado do conceito, porque a “Descricao” só existe por motivos de
documentação. A similaridade do conceito é analisada comparando os conteúdos da “Fonte”,
“Designacao”, “Etiqueta” e “Referencia”, que podem ser representados por um URN:
“WordNet:microwave%20oven:n:1”.
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O Exemplo 2 mostra a definição do conceito “ligar” que inclui dois descritores linguísticos,
um que representa um sinónimo e outro que representa um antónimo. Este conceito vai ser
empregue no modelo de tarefas para atribuir o nome a tarefas.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloDiscurso>
<Conceito SuperClasse="Tarefa" Classe="Acção">
<IDConceito>120</IDConceito>
<Descricao>"LIGAR"</Descricao>
<DescritoresLinguisticos>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Verbo"
Termo="LIGAR">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Antónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Verbo"
Verbo="DESLIGAR">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
</DescritoresLinguisticos>
</Conceito>
</ModeloDiscurso>

Exemplo 2 – Representação do conceito “ligar”.

5.2.2.1 Descritores semânticos
Um descritor semântico mantém uma referência para uma representação de conhecimento,
tipicamente, externa ao modelo de conhecimento do MI.
A Tabela 9 apresenta, resumidamente, alguns dos descritores semânticos associados às
classes de artefactos ilustradas na Figura 30. A coluna “ID” identifica o conceito. A coluna
“Referência” contém uma etiqueta que representa a ordem do significado do nome (coluna
“Designação”) na fonte de conhecimento. A etiqueta da coluna “Referência” é constituída
por um conjunto de caracteres que pode assumir o formato de um URI.
Todos os descritores semânticos apresentados na Tabela 9 referem nomes existentes na base
de dados lexical WordNet 2.1 (inglês), concebida pelo laboratório de ciências cognitivas da
Universidade de Princeton (http://www.cogsci.princeton.edu/).
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Os descritores apresentados são referentes à WordNet inglesa, porque é a mais completa,
sendo por isso frequentemente o seu uso como referência para outras línguas. No entanto,
podia ter sido referida na Tabela 9 outra fonte de conhecimento em simultâneo ou em
exclusivo.
IDC
1

Descrição
A list of matters to be taken up.

2

A system that keeps air cool and dry.

3
4

A man-made object taken as a whole.

8

A piece of furniture that provides a place to sleep.
A television and video equipment designed to reproduce
in the home the experience of being in a movie theater.
An electric refrigerator (trade name Deepfreeze in which
food is frozen and stored for long periods of time.
An instrumentality invented for a particular purpose.

9

An appliance that does a particular job in the home.

6
7

10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22

A system of world-wide electronic communication in
which a computer user can compose a message at one
terminal that is generated at the recipient's terminal
when he logs in.
An instrumentality needed for an undertaking or to
perform a service.
A support that consists of a horizontal surface for holding
objects.
A blind for privacy or to keep out light.
A kitchen appliance used for cooking food.
A kitchen appliance that cooks food by passing an
electromagnetic wave through it; heat results from the
absorption of energy by the water molecules in the food.
A kitchen appliance used for baking or roasting.
A white goods in which food can be stored at low
temperatures.
A framework of wood or metal that contains a glass
windowpane and is built into a wall or roof to admit light
or air.
Any device serving as a source of illumination.
A home appliance for washing dishes.

Designação Referência
agenda
2
air
1
conditioner
artifact
1
bed
1

nome

WordNet

nome
nome

WordNet
WordNet

home theater

1

nome

WordNet

freezer

1

nome

WordNet

device
home
appliance

1

nome

WordNet

1

nome

WordNet

e-mail

1

nome

WordNet

equipment

1

nome

WordNet

shelf

1

nome

WordNet

window blind
stove
microwave
oven
oven

1
1

nome
nome

WordNet
WordNet

1

nome

WordNet

1

nome

WordNet

refrigerator

1

nome

WordNet

window

1

nome

WordNet

light source
dishwasher
washer

1
1
1

nome
nome
nome

WordNet
WordNet
WordNet

table

1

nome

WordNet

furniture

1

nome

WordNet

armchair

1

nome

WordNet

door

1

nome

WordNet

27

A home appliance for washing clothes.
A piece of furniture having a smooth flat top that is
usually supported by one or more vertical legs.
Furnishings that make a room or other area ready for
occupancy.
A chair with a support on each side for arms.
A swinging or sliding barrier that will close the entrance
to a room or building or vehicle.
A device that signals the occurrence of some undesirable
event.

alarm system

1

nome

WordNet

28

A system that combines media of communication (text,
graphics, video and sound etc.).

multimedia
system

1

nome

WordNet

29

An electronic device that receives television signals and
displays them on a screen.
A faucet for drawing water from a pipe or cask.

television

2

nome

WordNet

water faucet

1

nome

WordNet

23
24
25
26

30

Tabela 9 – Exemplos de descritores semânticos.
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5.2.2.2 Propriedades
As referências directas a um artefacto concreto, no contexto de um diálogo, são efectuadas
referindo propriedades (ou atributos) desse artefacto. Posto isto, é necessário prever, em
tempo de desenho, quais são as propriedades mais relevantes e mais comuns dos artefactos
do domínio para que possam ser atempadamente modeladas no CG. Tendo como objectivo
satisfazer esta necessidade admite-se que um artefacto tem as seguintes propriedades
genéricas: “nome”, “dados do fabricante”, “posição” e “conceitos visuais”.

Nome
O nome de um artefacto (nickname) é constituído por uma sequência de caracteres (letras e
dígitos) e é originalmente representado por um conceito no âmbito do artefacto (do CL).
Quando um nome identifica mais do que um artefacto o GD pode ter de recorrer a um
diálogo de clarificação referindo outras propriedades do artefacto para resolver possíveis
ambiguidades.

Dados do fabricante
Embora possam existir dados do fabricante que identificam univocamente um artefacto, tal
como o “número de série”, eles não são práticos de usar pelo utilizador devido à sua sintaxe
e dimensão. Por isso, não se considera de grande utilidade disponibilizar dados de registo do
fabricante dos artefactos ou características técnicas. No entanto, a “marca” e o “modelo” do
artefacto são vulgarmente usados para referir ou identificar artefactos.

Posição
As questões mais complexas relacionadas com a representação da posição (ou localização
relativa ou absoluta) de um artefacto só podem ser resolvidas de forma abrangente pelo MI
se existir um módulo que efectue raciocínio espacial, por exemplo, para determinar se um
artefacto está acima, abaixo, à esquerda, à direita, atrás ou à frente de outro. No entanto, é
sempre necessário ter disponível conhecimento sobre a posição de um artefacto. A posição
de um artefacto pode ser configurada manualmente no artefacto ou o próprio artefacto pode
ser provido de capacidades que lhe permitem determiná-la dinamicamente (em tempo de
execução). Seja a posição do artefacto relativa ou absoluta, configurada manualmente ou
obtida dinamicamente, o importante é considerar que o artefacto disponibiliza conhecimento
sobre a sua localização, designadamente: as suas coordenadas, qual é a “divisão” onde se
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encontra (“cozinha”, “casa de banho”, “quarto”, “sala”, “garagem”, etc.) ou a “parte de
divisão” onde está instalado (“chão”, “parede”, “tecto”, etc.).
Existem diversas formas de representar a localização no espaço tridimensional, por exemplo,
o sistema cartesiano espacial, o sistema de coordenadas esféricas, o sistema de coordenadas
cilíndricas, etc. No entanto, o sistema cartesiano espacial (tridimensional) e o sistema de
coordenadas esféricas são os sistemas de coordenadas de uso mais comum.
O sistema de coordenadas cartesianas foi introduzido por René Descartes (1596-1650) e
baseia-se na medida de distâncias num sistema de eixos ortonormado (eixo X, eixo Y e eixo
Z) que têm a mesma escala e formam ângulos rectos. Posteriormente, acabou por ser também
usado o sistema de coordenadas polares idêntico ao sistema de coordenadas cartesianas,
porque é tem o mesmo sistema de eixos sendo, no entanto, associadas medidas de ângulos.
Assume-se, por omissão, que a posição do centro geométrico de cada artefacto é expressa no
sistema de coordenadas cartesiano com a origem dos eixos no centro geométrico da
habitação, no entanto, podem ser usados em simultâneo ou em alternativa outros sistemas de
coordenadas devendo as alterações introduzidas serem acompanhadas das respectivas
adaptações no modelo de conhecimento, designadamente, na representação das tarefas
associadas.

Conceitos visuais
Os conceitos visuais descrevem as características visuais de um artefacto. Num contexto
global, destacam-se, a título de exemplo, os seguintes conceitos visuais: “cor” (“azul”,
“branco”, “preto”, etc.), “forma” (“cubo”, “esfera”, “paralelepípedo”, etc.) e “textura”
(“liso”, “ondulado”, “rugoso”, etc.). Atendendo à forma como o processo de integração do
artefacto funciona, nada do que anteriormente foi mencionado invalida a possibilidade de
serem definidos, no contexto local de cada artefacto, todos os conceitos visuais achados
convenientes, por exemplo, o “padrão” de preenchimento (“axadrezado”, “listado”,
“quadriculado”, etc.). Os conceitos visuais são importantes para o utilizador reconhecer
visualmente um artefacto ou o conjunto de artefactos que os possui.
Para permitir um maior detalhe na descrição visual dos artefactos considera-se que cada
conceito visual pode ser desdobrado em dois: um primário (mais relevante) e um secundário
(menos relevante). Por exemplo, relativamente à “cor” de um artefacto pode ser indicado que
a “cor primária” é “branco” e que a “cor secundária” é “vermelho”.
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5.2.2.3 Colecções de conceitos
O Exemplo 3 representa o conceito “divisão” (da classe colecção) com os seus membros.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloDiscurso>
<Conceito SuperClasse="Categoria" Classe="Colecção">
<IDConceito>64</IDConceito>
<Descricao>"DIVISÃO"</Descricao>
<Coleccao>
<Membro>
<NumeroSequenciaConceito>1</NumeroSequenciaConceito>
<Descricao>"CASA DE BANHO"</Descricao>
</Membro>
<Membro>
<NumeroSequenciaConceito>2</NumeroSequenciaConceito>
<Descricao>"COZINHA"</Descricao>
</Membro>
<Membro>
<NumeroSequenciaConceito>3</NumeroSequenciaConceito>
<Descricao>"QUARTO"</Descricao>
</Membro>
<Membro>
<NumeroSequenciaConceito>4</NumeroSequenciaConceito>
<Descricao>"SALA"</Descricao>
</Membro>
</Coleccao>
<DescritoresLinguisticos>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Substantivo"
Termo="DIVISÃO">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Substantivo"
Termo="COMPARTIMENTO">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Inglês US" Etiqueta="Substantivo"
Termo="ROOM">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
</DescritoresLinguisticos>
</Conceito>
</ModeloDiscurso>

Exemplo 3 – Representação do conceito “divisão”.

Assume-se que as colecções não têm de ser exaustivamente completas, basta que sirvam o
objectivo para o qual foram definidas, que é a enumeração dos parâmetros que podem ser
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usados para instanciar as tarefas, ou seja, representar os alcances dos papéis das tarefas (ver
Figura 9). As colecções são preferencialmente definidas no contexto do MI, considerando as
possibilidades genéricas de utilização no contexto de cada artefacto.
No entanto, caso não existam previamente definidas no MI as colecções necessárias para
definir as tarefas disponibilizadas por um artefacto particular, as colecções também podem
ser definidas no contexto desse artefacto, sem prejuízo para a utilização do CG tal como foi
previamente definido no MI, porque o processo de integração vai associar as colecções
definidas no contexto do artefacto ao respectivo contexto de activação.
Indicam-se resumidamente, na Tabela 10, exemplos de colecções comuns no âmbito do
domínio doméstico.
Colecção
"b
bebida"

Membros
"café", "cerveja", "chá", "leite", "refrigerante", "sumo", "vinho"
"borrego", "frango", "hambúrguer", "lombo de vaca", "lombo de vitela",
"peru", "pintada", "porco", "vaca", "vitela"

"ccarne"
"ccor"

"azul", "branco", "brilhante", "fosco", "opaco", "preto", "transparente",
"verde", "vermelho"

"eestado"

"aberto", "bloqueado", "desbloqueado", "desligado", "fechado", "ligado"

"fforma"

"cubo", "círculo", "elipse", "esfera", "hexágono", "paralelepípedo",
"pentágono", "quadrado", "rectângulo", "triângulo"

"m
material"

"madeira", "metal", "pedra", "plástico", "vidro"

"o
operador relacional" "diferente", "igual", "maior ou igual", "maior", "menor ou igual", "menor"
"p
parte de divisão"

"bacalhau", "dourada", "linguado", "pescada", "raia", "salmão",
"tamboril", "truta"

"p
peixe"
"p
produto hortense"
"ttextura"

"bancada", "chão", "parede", "tecto"

"cenoura", "cogumelo", "couve de bruxelas", "couve-flor", "ervilha",
"espinafre", "fava"
"ondulado", "polido", "rugoso", "áspero"

Tabela 10 – Exemplos de colecções comuns no domínio doméstico.

Para descrever os alcances dos papéis das tarefas são usados conceitos da classe “Colecção”
e conceitos da classe “Unidade”.
Uma colecção refere-se a um grupo de conceitos, por exemplo: “carne”, “peixe”, “cor” ou
“estado”. Uma unidade refere-se a uma grandeza física, por exemplo: “peso”, “temperatura”
ou “volume”.
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5.2.2.4 Tarefas
Atendendo à natureza dos artefactos que eventualmente podem existir no domínio doméstico
é intuitivo considerarem-se tarefas, tais como: “abrir”, “fechar”, “regular”, “seleccionar”,
“aumentar” ou “diminuir”.
Num grupo mais restrito de artefactos como os electrodomésticos empregues na preparação
de alimentos podem-se considerar tarefas, como por exemplo: “cozinhar”, “aquecer”,
“assar”, “cozer”, “fritar” e "descongelar". Estas tarefas podem ser obrigatórias ou não
conforme for achado conveniente. No entanto, a natureza de alguns artefactos torna quase
óbvia a obrigatoriedade de suportarem determinadas tarefas, por exemplo: todas as
fritadeiras deverão suportar a tarefa “fritar” e todos os fornos deverão suportar a tarefa
“assar”. Numa perspectiva de modelação de CG isto significa que vão ser definidas duas
pontes (classe “Ponte CT”, ver Figura 13): uma ponte que liga o descritor da classe
“fritadeira” ao descritor da tarefa “fritar” e outra ponte que liga o descritor da classe “forno”
ao descritor da tarefa “assar”.
A Tabela 11 apresenta, a título de exemplo, conceitos que representam nomes de tarefas
comuns no âmbito do domínio doméstico atribuindo-lhe a classe (de conceito) “Acção” ou
“Aquisição” (ver Figura 7). Estes conceitos são definidos no modelo do discurso (do MI)
com o objectivo de servirem como suporte conceptual para representar nomes de tarefas no
modelo de tarefas do MI.
Conceito
"abrir"
"aquecer"
"assar"
"aumentar"
"bloquear"
"cozer"
"cozinhar"
"desbloquear"
"descongelar"
"desligar"
"reduzir"
"dizer"
"fechar"
"fritar"
"ligar"
"seleccionar"

Classe
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Aquisicao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”
“Accao”

Tabela 11 – Exemplos de conceitos associados a nomes de tarefas.
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5.2.3

Modelo de tarefas

As tarefas podem ser divididas em obrigatórias e não obrigatórias. Tipicamente, as tarefas
obrigatórias estão associadas a classes enquanto as tarefas não obrigatórias estão associadas
a artefactos concretos.
Cada classe de artefactos pode ter associado um conjunto de tarefas obrigatórias, modeladas
no CG, que os artefactos dessa classe devem suportar, designadamente as tarefas que
disponibilizam o acesso a propriedades comuns, tais como: “nome”, “cor” ou “posição”. As
tarefas não obrigatórias também podem ser modeladas no CG, no entanto, são normalmente
modeladas no contexto de cada artefacto particular, ou seja, na modelação do CL.
A Tabela 12 apresenta um resumo relativo às tarefas obrigatórias associadas à classe
“Artefacto”. A coluna “IDT” identifica a tarefas. Atendendo a que a classe “Artefacto” ocupa
o topo da hierarquia de tipos, todos os artefactos ficam obrigados a suportar este conjunto de
tarefas.
IDT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nome
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"bloquear"
"desbloquear"

1º Papel
"estado"
"nome"
"marca"
"modelo"
"abcissa"
"divisão"
"parte de divisão"
"cor primária"
"forma primária"
"textura primária"
-

2º Papel
"ordenada"
"cor secundária"
"forma secundária"
"textura secundária"
-

3º Papel
"cota"
-

Tabela 12 – Descrição das tarefas da classe “Artefacto”.

Como se pode observar na Tabela 12, para além das tarefas “dizer” que permitem consultar
as propriedades de um artefacto considera-se ainda que os artefactos suportam as tarefas
“bloquear” e “desbloquear”. A execução da tarefa “bloquear” torna o artefacto
temporariamente indisponível (bloqueado) enquanto a execução da tarefa “desbloquear”
cancela o efeito da execução da tarefa “bloquear”, tornando o artefacto disponível
(desbloqueado).
Em conformidade com a Tabela 12, o Exemplo 4 mostra a representação de algumas tarefas,
obrigatórias para todos os artefactos, no modelo de tarefas do MI.
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>1</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<Papel Nome="ESTADO" Alcance="ESTADO" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>2</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="NOME" Alcance="NOME" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>3</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="MARCA" Alcance="MARCA" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>4</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<Papel>
<Papel Nome="MODELO" Alcance="MODELO" Tipo="S"></Papel>
</Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>5</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="ABCISSA" Alcance="METRO" Tipo="S"></Papel>
<Papel Nome="COTA" Alcance="METRO" Tipo="S"></Papel>
<Papel Nome="ORDENADA" Alcance="METRO" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>6</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="DIVISÃO" Alcance="DIVISÃO" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>7</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="PARTE DE DIVISÃO" Alcance="PARTE DE DIVISÃO" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>...</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>11</IDTarefa>
<Nome>"BLOQUEAR"</Nome>
<RegraFinal>#1(X="ESTADO"); X="BLOQUEADO"</RegraFinal>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>12</IDTarefa>
<Nome>"DESBLOQUEAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="BLOQUEADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraFinal>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 4 – Representação das tarefas obrigatórias.
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No Exemplo 5 é descrito o conjunto de tarefas consideradas obrigatórias para a classe “forno
de microondas”.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>13</IDTarefa>
<Nome>"ABRIR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="FECHADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#1(X="ESTADO"); X="ABERTO"</RegraFinal>
<Papel Nome="PARTE DE FORNO DE MICROONDAS" Alcance="PARTE DE FORNO DE
MICROONDAS" Omissao="PORTA" Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>14</IDTarefa>
<Nome>"FECHAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="ABERTO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#1(X="ESTADO"); X="FECHADO"</RegraFinal>
<Papel Nome="PARTE DE FORNO DE MICROONDAS" Alcance="PARTE DE FORNO DE
MICROONDAS" Omissao="PORTA" Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>15</IDTarefa>
<Nome>"DESLIGAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="LIGADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraFinal>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>16</IDTarefa>
<Nome>"LIGAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#1(X="ESTADO"); X="LIGADO"</RegraFinal>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 5 – Representação das tarefas obrigatórias do “forno de microondas”.

As tarefas Exemplo 5 complementam as tarefas representadas anteriormente no Exemplo 4, e
estão directamente associadas à classe “forno de microondas” representada na hierarquia de
tipos do MI. As tarefas “abrir” e “fechar” têm um papel “parte de forno de microondas” que
é preenchido por omissão com o conceito “porta”.
Por exemplo, se um pedido do utilizador referir a tarefa “fechar” é assumido que ele quer
“fechar” a “porta”, neste caso do “forno de microondas”.

5.2.4

Acoplamento dos componentes

O acoplamento dos componentes do modelo de conhecimento do MI é efectuado com pontes,
ver Figura 13. Atendendo a que o mediador do MI não tem, em tempo de desenho,
descritores de artefactos não é necessário empregar pontes (“Ponte AC”) nem pontes
(“Ponte AT”) destinadas a ligar artefactos.
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Representam-se no Exemplo 6, as pontes responsáveis pelo acoplamento dos componentes
do modelo de conhecimento do MI.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<Pontes>
<ArtefactoClasse> </ArtefactoClasse>
<ArtefactoTarefa> </ArtefactoTarefa>
<ClasseTarefa>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>1</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>2</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>3</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>4</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>5</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>6</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>7</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>8</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>9</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>10</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>11</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>3</IDClasse> <IDTarefa>12</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>15</IDClasse> <IDTarefa>13</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>15</IDClasse> <IDTarefa>14</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>15</IDClasse> <IDTarefa>15</IDTarefa>
</Ponte>
<Ponte>
<IDClasse>15</IDClasse> <IDTarefa>16</IDTarefa>
</Ponte>
</ClasseTarefa>
</Pontes>

Exemplo 6 – Representação do acoplamento entre componentes.
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Como se pode verificar, no Exemplo 6, as pontes (“Ponte CT”) estabelecem ligações entre as
classes “artefacto” (IDClasse=3) e “forno de microondas” (IDClasse=15) e as respectivas
tarefas obrigatórias descritas nos exemplos Exemplo 4 e Exemplo 5.

5.2.5

Resumo quantitativo

Admitindo que não é razoável apresentar integralmente todos os casos estudados
apresenta-se um resumo com contagens relativas aos casos práticos considerados na
modelação de CG para o domínio doméstico.
Foram definidos no modelo do discurso do MI um total de 261 conceitos suportados por 338
descritores linguísticos e por 30 descritores semânticos. Foram igualmente definidas 27
colecções. Os descritores linguísticos representam 38 acrónimos, 8 antónimos e 292
sinónimos. O vocabulário usa 333 termos, entre os quais: 48 adjectivos, 246 substantivos e
26 verbos. Foram empregues maioritariamente termos em português europeu 321, tendo sido
usados, a título ilustrativo, 11 termos em inglês e 1 termo em português do Brasil
(“banheiro”).
O modelo de tarefas do MI foi definido com 16 tarefas que agrupam 2 papéis de entrada e 15
papéis de saída.
A hierarquia de tipos do MI foi definida com 30 classes tal como foi ilustrado na Figura 30.

5.3

Considerações finais
Neste capítulo foi descrito um conjunto de exemplos julgado pertinente para ilustrar a
modelação de CG. Os exemplos apresentados cobrem os aspectos mais relevantes do
domínio doméstico focando o conjunto de artefactos previamente seleccionados como
representativos da heterogeneidade do domínio.
O modelo de conhecimento do MI tem como propósito centralizar o conhecimento sobre as
entidades que se destacam como importantes no âmbito do domínio. Este conhecimento vai
servir para orientar, designadamente através da reutilização de conceitos intermédios, a
concepção dos modelos de conhecimento próprios de cada artefacto.
A modelação de CG deve ser realizada como parte essencial da adaptação do SD ao domínio.
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No entanto, não é necessário que seja exaustivamente completa porque, numa fase posterior
de teste e até de exploração do SD, pode sempre ser acrescentado o conhecimento entretanto
considerado relevante.
Nesta perspectiva, a modelação de CG também é realizada de forma incremental, ou seja,
conforme o SD vai sofrendo ciclos de refinamento e vai existindo um conhecimento mais
profundo e relevante sobre o domínio, podem ir sendo introduzidas no modelo de
conhecimento do MI as entidades achadas convenientes para agilizar o processo de
integração de artefactos.
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6 ADAPTAÇÃO DE ARTEFACTOS AO SD
Neste capítulo são abordados aspectos relacionados com a adaptação de artefactos para
serem manipulados por um SD, dando particular destaque às questões relacionadas com a
modelação de CL, usando como referência a abordagem bottom-up proposta no quarto
capítulo. Os exemplos apresentados são descritos na linguagem XML por motivos idênticos
aos referidos no quinto capítulo.
Tendo como objectivo preservar a propriedade intelectual associada a marcas e modelos, são
evitadas no contexto deste trabalho referências a marcas e modelos de artefactos reais. No
entanto, exemplos de artefactos reais com características semelhantes aos que são referidos
neste capítulo podem ser encontrados na “Casa do Futuro Inclusiva”, ilustrada na Figura 31,
que é uma das exposições públicas permanentes do Museu das Comunicações em Lisboa
[Museu das Comunicações, 2005].

Figura 31 – Casa do futuro inclusiva.
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6.1

Selecção do conjunto de artefactos
A selecção do conjunto de artefactos deve ser feita por forma a cobrir um grupo de
características que demonstrem o processo de integração dinâmica de artefactos. Por isso,
usando como referência a hierarquia de tipos do domínio doméstico (ver Figura 30) foram
escolhidas instâncias (artefactos) das seguintes classes: “Ar Condicionado”, “Estore”,
“Janela”, “Luz”, “Torneira”, “Congelador”, “Forno de Microondas”, “Fritadeira” e
“Mesa”.
Preferencialmente, a adaptação de um artefacto para ser manipulado por um SD é realizada
sem grandes preocupações quanto ao domínio onde esse artefacto pode ser integrado. No
entanto, para efeitos de demonstração é importante relacionar o processo de modelação de
CL com o CG previsto no contexto do SD, reutilizando sempre que possível os conceitos
intermédios já definidos.
Nesta perspectiva, considera-se que no instante em que o processo de modelação de CL está
a decorrer são conhecidas as definições dos conceitos (conceitos intermédios) directamente
relacionados com o artefacto em foco (referidas no quinto capítulo).

6.2

Demonstração do processo de adaptação
A demonstração do processo de adaptação incide essencialmente na adaptação de software e
na posterior modelação de CL relacionado com a camada de operação do artefacto.
Neste contexto, assume-se que as tarefas obrigatórias (da classe) de cada artefacto estão
implementadas.
Aplicando a abordagem bottom-up proposta (no quarto capítulo) e considerando os casos de
utilização julgados importantes são identificados inicialmente os conceitos âncora associados
ao artefacto. Após ser analisada (e se necessário efectuada a adaptação de hardware) é
oportunamente desenhada a camada de comunicação.
Tendo sempre em vista satisfazer os casos de utilização, são concebidas as interfaces das
camadas de adaptação e de operação. Por último, as funcionalidades disponibilizadas pela
camada de operação são descritas no modelo de tarefas do artefacto depois de ter sido
definido o suporte conceptual adequado no respectivo modelo do discurso.
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Com a intenção de mostrar o que pode ser representado no modelo do mundo próprio dos
artefactos, apresenta-se no Exemplo 7, a descrição do conhecimento relativo ao artefacto
“microondas mmoulinex” da classe “forno de microondas”.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloMundo>
<HierarquiaTipos>
<Classe>
<IDClasse>-1</IDClasse>
<NomeClasse>"FORNO DE MICROONDAS"</NomeClasse>
<NomeSuperClasse></NomeSuperClasse>
</Classe>
</HierarquiaTipos>
<Mediador>
<Artefacto>
<IDArtefacto>-1</IDArtefacto>
<Nome>"MICROONDAS MMOULINEX"</Nome>
</Artefacto>
</Mediador>
</ModeloMundo>

Exemplo 7 – Representação do “forno de microondas” no modelo do mundo.

A representação de conhecimento no modelo do mundo é semelhante para todos os
artefactos, consistindo em adicionar: no mediador o descritor do artefacto e na hierarquia de
tipos o descritor da sua classe.
O nome da classe e do artefacto correspondem naturalmente a conceitos previamente
declarados no modelo do discurso. O identificador local do descritor da classe e do descritor
do artefacto é tipicamente “-1”. O acoplamento entre o mediador e a hierarquia de tipos é
realizado por uma ponte (“Ponte AC”) estabelecida entre os descritores anteriormente
referidos.

6.2.1

Adaptação de uma janela

Uma janela é um artefacto que serve para deixar entrar a luz ou o ar, proveniente de uma
abertura situada na parede ou no telhado de um edifício, sendo normalmente constituída por
um aro de madeira ou metal que suporta os vidros.

Figura 32 – Ilustração relativa à “janela”.
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A janela considerada neste exemplo, ilustrada na Figura 32, tem a particularidade de um dos
seus constituintes, o vidro, apresentar características electrocromáticas, ou seja, tem
capacidade para alterar a “cor” de “opaco” para “translúcido” e vice-versa.
Apresentam-se, no Exemplo 8, os conceitos âncora representados no modelo do discurso da
janela.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloDiscurso>
<Conceito SuperClasse="Tarefa" Classe="Acção">
<IDConceito>221</IDConceito>
<Descricao>"SELECCIONAR"</Descricao>
</Conceito>
<Conceito SuperClasse="Valor" Classe="Atributo">
<IDConceito>-1</IDConceito>
<Descricao>"OPACO"</Descricao>
<DescritoresLinguisticos>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Adjectivo"
Termo="OPACO">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
</DescritoresLinguisticos>
</Conceito>
<Conceito SuperClasse="Valor" Classe="Atributo">
<IDConceito>-2</IDConceito>
<Descricao>"TRANSLÚCIDO"</Descricao>
<DescritoresLinguisticos>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Adjectivo"
Termo="TRANSLÚCIDO">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
</DescritoresLinguisticos>
</Conceito>
<Conceito SuperClasse="Categoria" Classe="Colecção">
<IDConceito>45</IDConceito>
<Descricao>"COR"</Descricao>
<Coleccao>
<Membro>
<NumeroSequenciaConceito>1</NumeroSequenciaConceito>
<Descricao>"OPACO"</Descricao>
</Membro>
<Membro>
<NumeroSequenciaConceito>2</NumeroSequenciaConceito>
<Descricao>"TRANSLÚCIDO"</Descricao>
</Membro>
</Coleccao>
</Conceito>
</ModeloDiscurso>

Exemplo 8 – Representação de conceitos no modelo do mundo da “janela”.
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No modelo do discurso são representados, entre outros, os conceitos âncora: “seleccionar”,
”cor”, “opaco” e “translúcido” (Exemplo 8). De forma geral, os conceitos com
identificadores negativos são novos, enquanto os conceitos com identificadores positivos são
conceitos intermédios.
Os conceitos “seleccionar” e “cor” são conceitos intermédios, ou seja, os seus
identificadores, respectivamente 221 e 45, são conhecidos porque já foram representados no
CG. Por isso, não é obrigatório indicar os respectivos descritores linguísticos ou semânticos.
Nesta linha de ideias, a camada de comunicação apresenta duas funcionalidades: uma para
tornar o vidro “opaco” (“set”) e outra para tornar o vidro “translúcido” (“reset”).
Atendendo a que a janela, tal como é descrita é um artefacto binário, a camada de adaptação
vai atender a este facto, disponibilizando uma funcionalidade que admite como argumentos
os valores “0” e “1”. A camada de adaptação implementa a transformação dos valores
binários (“0” e “1”) na respectiva chamada da camada de comunicação (“set” e “reset”).
Embora neste caso se pudesse dispensar a camada de adaptação, ela foi considerada para
realçar a característica binária da janela que é comum a muitos outros artefactos com dois
estados de funcionamento.
A camada de operação vai apresentar uma funcionalidade “seleccionar” a “cor” que admite
como parâmetro um de dois conceitos possíveis “opaco” ou “translúcido”. A camada de
operação estabelece a relação entre os conceitos e os respectivos dígitos (número do estado).
O Exemplo 9 mostra a representação da tarefa “seleccionar” no modelo de tarefas.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-1</IDTarefa>
<Nome>"SELECCIONAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#8(X="COR PRIMÁRIA"); X=["COR"]</RegraFinal>
<Papel Nome="COR" Alcance="COR" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 9 – Representação da tarefa “seleccionar” na “janela”.

Caso se julgue conveniente pode-se indicar na representação da tarefa “seleccionar” um
papel adicional, com a intenção de representar o constituinte (ou parte) da janela que muda
de cor. Neste caso, considerando que o único constituinte da janela é o vidro, não se
considera importante representá-lo.
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6.2.2

Adaptação de duas mesas

Uma mesa é um móvel sobre o qual se come e que eventualmente pode ser usado para apoiar
outras actividades, como por exemplo, a escrita. Por isso, é comum a sala ou a cozinha terem
mesas. As mesas em foco neste exemplo, tal como a janela referida anteriormente, têm uma
característica particular relacionada com o seu tampo que é constituído por um vidro
electrocromático (suporta mudanças de cor).

Figura 33 – Ilustração relativa à “mesa cromada”.

Figura 34 – Ilustração relativa à “mesa de pedra”.

As mesas consideradas neste exemplo são propositadamente semelhantes à parte do seu
nome e de uma das cores que suportam. A “mesa cromada”, ilustrada na Figura 33, suporta
as cores: “vermelho”, “verde”, “azul” e “branco”. A “mesa de pedra”, ilustrada na Figura 34,
suporta as mesmas alterações de cor excepto o “branco” que passa a ser “transparente”.
Ambas as mesas são exemplos de artefactos com vários estados (concretamente 4).
Assumindo que a camada de comunicação disponibiliza uma funcionalidade que admite
como parâmetro uma cor especificada no formato Red-Green-Blue (RGB) a camada de
adaptação vai transformar o número atribuído a cada estado na respectiva codificação de cor
(“branco” e “transparente” são codificados com 255-255-255). Posto isto, a camada de
operação estabelece a relação entre os conceitos relativos às cores e os números de estado.
No modelo do discurso de cada uma das mesas vai ser definida a colecção “cor” à
semelhança do que foi anteriormente realizado para a janela, havendo o cuidado de fazer as
respectivas adaptações nos seus membros.
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No modelo de tarefas de cada uma das mesas vai ser descrita a tarefa “seleccionar” com o
papel “cor” exactamente como foi feito anteriormente para a janela.
A partir deste exemplo, constata-se que embora uma mesa seja substancialmente diferente de
uma janela a sua representação de conhecimento é bastante semelhante.

6.2.3

Adaptação de uma fonte de luz

Uma fonte de luz representa genericamente todos os artefactos que contribuem para a
iluminação de um determinado espaço físico, que podem ser: uma simples lâmpada de
incandescência, um candeeiro ou um sofisticado sistema de iluminação. Neste exemplo
concreto, considera-se que uma fonte de luz é regulável, ou seja, não é simplesmente um
artefacto binário. Enquanto as mesas apresentadas anteriormente tenham múltiplos estados
(discretos) associados à sua “cor” a fonte de luz vai ter múltiplos estados (contínuos)
associados à intensidade luminosa (0 a 100) expressa em percentagem, onde 0% corresponde
naturalmente à situação de a luz estar desligada.
Assumindo que a camada de comunicação disponibiliza uma funcionalidade com um
argumento que representa o nível de tensão que controla a intensidade da luz, a camada de
adaptação tem de converter a percentagem de intensidade luminosa no nível de tensão
adequado para controlar a fonte de luz.
A camada de operação vai disponibilizar essencialmente a funcionalidade “seleccionar” a
“intensidade” que chama directamente a respectiva funcionalidade da camada de adaptação.
Para além da funcionalidade “seleccionar” a “intensidade” a camada de operação vai
disponibilizar duas funcionalidades “ligar” e “desligar” que vão ser suportadas chamando a
funcionalidade “seleccionar”. No caso de se pretender uma representação mais rica (ou
completa) podem ser consideradas adicionalmente, por exemplo, mais duas funcionalidades
“aumentar” e “reduzir” a “intensidade”.
Tendo em conta que é necessário manter a consistência em relação ao estado do mundo
devem ser contemplados os requisitos necessários (adaptação de hardware e software) para
disponibilizar na camada de operação a funcionalidade “dizer” a “intensidade” da fonte de
luz.
Posto isto, relativamente ao modelo do discurso não existe nada de diferente a salientar
comparando com os casos referidos anteriormente (janela e mesas).

123

CAPÍTULO 6
No entanto, as representações dos conceitos “ligar” e “desligar” têm associados termos (por
exemplo, “acender” e “apagar”) que não se aplicam genericamente a outros artefactos.
Apresentam-se no Exemplo 10 as representações dos conceitos “ligar” e “desligar” que vão
figurar no modelo do discurso da fonte de luz.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloDiscurso>
<Conceito SuperClasse="Tarefa" Classe="Acção">
<IDConceito>-1</IDConceito>
<Descricao>"LIGAR"</Descricao>
<DescritoresLinguisticos>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Verbo"
Termo="LIGAR">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Verbo"
Termo="ACENDER">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
</DescritoresLinguisticos>
</Conceito>
<Conceito SuperClasse="Tarefa" Classe="Acção">
<IDConceito>-2</IDConceito>
<Descricao>"DESLIGAR"</Descricao>
<DescritoresLinguisticos>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Verbo"
Termo="DESLIGAR">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
<DescritorLinguistico>
<DescritorTermoComposto TipoTermo="Sinónimo">
<DescritorTermo Lingua="Português PT" Etiqueta="Verbo"
Termo="APAGAR">
<NumeroSequenciaTermo>1</NumeroSequenciaTermo>
</DescritorTermo>
</DescritorTermoComposto>
</DescritorLinguistico>
</DescritoresLinguisticos>
</Conceito>
</ModeloDiscurso>

Exemplo 10 – Representação de conceitos na “fonte de luz”.

Por exemplo, é habitual dizer “ligar o automóvel” e não é habitual dizer “acender o
automóvel”, mas já é habitual dizer “ligar a luz” ou “acender a luz”.
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No modelo de tarefas devem então ser descritas as tarefas: “dizer”, “seleccionar”, “desligar”
e “ligar”. Apresenta-se no Exemplo 11, a título ilustrativo, a descrição das tarefas “dizer” e
“seleccionar”.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-1</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="INTENSIDADE" Alcance="PERCENTAGEM" Tipo="S">
<Restricao>["INTENSIDADE"] &gt;=0 And 100 &gt;=
["INTENSIDADE"]</Restricao>
</Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-2</IDTarefa>
<Nome>"SELECCIONAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#-1(X="INTENSIDADE"); X=["INTENSIDADE"]</RegraFinal>
<Papel Nome="INTENSIDADE" Alcance="PERCENTAGEM" Tipo= "E">
<Restricao>["INTENSIDADE"]&gt;=0 And 100 &gt;= ["INTENSIDADE"]</Restricao>
</Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 11 – Representação das tarefas “dizer” e “seleccionar” na “fonte de luz”.

6.2.4

Adaptação de um estore

Um estore é um artefacto usado vulgarmente para tapar ou esconder uma janela. É
normalmente constituído por uma parte móvel de plástico, madeira ou tecido que se enrola e
desenrola de forma a ficar à altura pretendida. Neste exemplo particular, considera-se que
um estore é um artefacto regulável, ou seja, que é possível regular ou ajustar a sua altura.
Tipicamente um estore é controlado por uma sequência de impulsos eléctricos que o fazem
“subir” ou “descer”. Neste cenário, assume-se que a camada de comunicação disponibiliza
duas funcionalidades, uma para controlar a subida e outra para controlar a descida do estore.
Estas funcionalidades vão ter um argumento que representa a quantidade de impulsos que
vão controlar o estore. Após ser indicado o número de impulsos, o estore move-se
autonomamente respeitando a direcção indicada. A camada de adaptação tem de converter a
percentagem que exprime a posição relativa do estore na quantidade de impulsos adequada.
A camada de operação vai disponibilizar essencialmente a funcionalidade “seleccionar” a
“posição” que chama directamente a respectiva funcionalidade da camada de adaptação.
Para além da funcionalidade “seleccionar” a “posição”, a camada de operação vai
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disponibilizar duas funcionalidades “abrir” e “fechar” que vão ser suportadas chamando a
funcionalidade “seleccionar”. No caso de se pretender uma representação mais rica (ou
completa) podem ser consideradas adicionalmente, por exemplo, mais duas funcionalidades
“subir” e “descer” que podem ter, opcionalmente, um argumento para indicar a posição
relativa expressa em percentagem.
À semelhança do que foi referido para a fonte de luz admite-se que são contemplados os
requisitos necessários (adaptação de hardware e software) para disponibilizar na camada de
operação a funcionalidade “dizer” a “posição” do estore.
Como se pode constatar, pelo que anteriormente foi citado, a adaptação de um estore é muito
semelhante à adaptação de uma fonte de luz, embora a natureza física destes dois artefactos
seja distinta. No entanto, devido ao estore se mover autonomamente é necessário
disponibilizar mais duas funcionalidades “parar” e “continuar”, uma vez que, o utilizador do
SD pode estar interessado em interromper a execução de um pedido ou, por outro lado, pode
querer prosseguir a execução de um pedido que tenha entretanto sido interrompida.

6.2.5

Adaptação de uma torneira

Uma torneira é um artefacto de forma tubular que é normalmente adaptado a uma vasilha ou
a um cano e que permite ou impede a saída do líquido ou gás aí contido. No exemplo que se
pretende apresentar, considera-se que a torneira é usada para controlar o caudal de um
líquido, por exemplo, água. Adicionalmente, considera-se que a torneira também controla a
temperatura do líquido. Identificam-se aqui duas grandezas físicas associadas à torneira o
“caudal” (0 a 100) expresso em percentagem e a “temperatura” (20 a 70) expressa em graus
Celsius.
A camada de comunicação da torneira disponibiliza duas funcionalidades que regulam o
“caudal” e a “temperatura”. A camada de adaptação tem de converter a percentagem do
“caudal” e a “temperatura” em graus Celsius para os respectivos valores admitidos pela
camada de comunicação. A camada de operação vai assim disponibilizar a funcionalidade
“seleccionar” em duas variantes uma com o papel “caudal” e outra com o papel
“temperatura” que chamam as respectivas funcionalidades da camada de adaptação. Para
além da funcionalidade “seleccionar” a camada de operação vai disponibilizar duas
funcionalidades “abrir” e “fechar” que vão ser suportadas pela funcionalidade “seleccionar”
com o argumento “caudal”.
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Apresentam-se no Exemplo 12 os dois descritores da tarefa “seleccionar” relativos ao
“caudal” e à “temperatura”.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-4</IDTarefa>
<Nome>"SELECCIONAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#-2(X="CAUDAL"); X=["CAUDAL"]</RegraFinal>
<Papel Nome="CAUDAL" Alcance="PERCENTAGEM" Tipo="E">
<Restricao>["CAUDAL"] &gt;=0 And 100 &gt;= ["CAUDAL"]</Restricao>
</Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-3</IDTarefa>
<Nome>"SELECCIONAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#-1(X="TEMPERATURA"); X=["TEMPERATURA"]</RegraFinal>
<Papel Nome="TEMPERATURA" Alcance="GRAU CELSIUS" Tipo="E">
<Restricao>["TEMPERATURA"] &gt;=20 And 70 &gt;=
["TEMPERATURA"]</Restricao>
</Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 12 – Representação da tarefa “seleccionar” na “torneira”.

À semelhança do que foi referido nos exemplos anteriores, a camada de operação
disponibiliza a funcionalidade “dizer” também com dois papéis “temperatura” e “caudal”.
No caso de se pretender uma representação mais completa podem ser consideradas
adicionalmente, por exemplo, mais quatro funcionalidades “aumentar” e “reduzir” com duas
variantes uma com o argumento “caudal” e outra com o argumento “temperatura”.

6.2.6

Adaptação de um sistema de ar condicionado

Um sistema de ar condicionado 37 é um equipamento que controla a ventilação e a
temperatura de um edifício. Os sistemas mais modernos têm a capacidade de inverter o
sentido de circulação do líquido de refrigeração, tornando-se verdadeiros “dois em um”:
fazendo frio no Verão e calor no Inverno.
O rendimento, quando é produzido calor, é maior do que quando é produzido frio, pelo que o
consumo é muito inferior ao de qualquer sistema eléctrico em que o calor seja obtido por
resistências. Por isso, uma única máquina exterior pode alimentar vários aparelhos
convectores, em diferentes divisões de um edifício.
37

Do inglês: Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC).
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Estes sistemas têm problemas de funcionamento a baixas temperaturas, com temperaturas
inferiores a 4 ºC, o rendimento diminui tanto que o sistema chega a deixar de funcionar.
Tal como no caso da torneira, as camadas de comunicação e de adaptação têm
funcionalidades semelhantes que manipulam duas grandezas físicas associadas ao sistema de
ar condicionado: o fluxo de ar (0 a 100) expresso em percentagem e a temperatura (0 a 35)
expressa em graus Celsius. A camada de operação vai disponibilizar a funcionalidade
“seleccionar” em duas variantes uma com um argumento “fluxo” e outra com um argumento
“temperatura” que chamam directamente as respectivas funcionalidades da camada de
adaptação.
Para além da funcionalidade “seleccionar” a camada de operação vai disponibilizar duas
funcionalidades “ligar” e “desligar” que vão ser suportadas chamando a funcionalidade
“seleccionar” com o argumento “fluxo”.
No caso de se pretender uma representação mais elaborada podem ser consideradas
adicionalmente, por exemplo, mais quatro funcionalidades “aumentar” e “reduzir” com duas
variantes uma com o papel “fluxo” e outra com o papel “temperatura”.
Apresenta-se, no Exemplo 13, a representação dos dois descritores relativos às variantes da
tarefa “seleccionar”.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-3</IDTarefa>
<Nome>"SELECCIONAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#-1(X="TEMPERATURA"); X=["TEMPERATURA"]</RegraFinal>
<Papel Nome="TEMPERATURA" Alcance="GRAU CELSIUS" Tipo="E">
<Restricao>["TEMPERATURA"] &gt;=0 And 35 &gt;=
["TEMPERATURA"]</Restricao>
</Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-4</IDTarefa>
<Nome>"SELECCIONAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<RegraFinal>#-2(X="FLUXO"); X=["FLUXO"]</RegraFinal>
<Papel Nome="FLUXO" Alcance="PERCENTAGEM" Tipo="E">
<Restricao>["FLUXO"] &gt;=0 And 100 &gt;= ["FLUXO"]</Restricao>
</Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 13 – Representação da tarefa “seleccionar” no “ar condicionado”.
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No caso do sistema de ar condicionado, mantém-se a necessidade de a camada de operação
disponibilizar a funcionalidade “dizer” igualmente com as variantes “temperatura” e “fluxo”.
Mais uma vez se constata que a adaptação de dois artefactos tão diferentes como uma
torneira e um sistema de ar condicionado têm muito em comum.

6.2.7

Adaptação de um congelador

Um congelador é um equipamento que usa um processo de refrigeração para conservar
comida durante longos períodos de tempo. Pode ter vários compartimentos, cada um com a
sua temperatura específica, onde os alimentos são armazenados dependendo dos seus
requisitos de conservação. A Figura 35 ilustra um congelador vertical com os vários
compartimentos.

Figura 35 – Ilustração relativa ao “congelador”.

No exemplo que se apresenta, considera-se que o congelador tem conhecimento sobre os
alimentos armazenados, ou seja, a funcionalidade disponibilizada pelo congelador consiste
em fornecer informação sobre os alimentos, designadamente: “formato”, “porção” e
“quantidade”.
A camada de comunicação e a camada de adaptação não vão ser muito importantes para
disponibilizar a funcionalidade “dizer”, disponibilizada pela camada de operação, com os
argumentos: “alimento”, “formato”, “porção” e “quantidade”.
A funcionalidade “dizer” admite opcionalmente um operador relacional cuja utilização é
conjugada com a “quantidade” para definir um filtro sobre os alimentos existentes no
congelador. Por exemplo, pode ser perguntado em relação ao congelador “Quais são os
alimentos com quantidade inferior (menor que) dois?”.
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A Tabela 13 mostra, a título de exemplo, um extracto da lista de alimentos com a respectiva
informação associada sobre: o “formato”, a “porção” e a “quantidade”.
"alimento"

"formato"

"porção"

"quantidade"

"almôndega"

"peça"

-

10

"batata em palitos"

"embalagem"

600

1

"bife de perú"

"peça"

180

2

"bife de vitela"

"peça"

120

2

"camarão sem casca"

"embalagem"

200

1

"posta de bacalhau"

"peça"

200

2

"puré de legumes"

"embalagem"

450

1

"raia"

"peça"

225

2

"truta"

"peça"

200

3

Tabela 13 – Exemplos relativos aos alimentos do “congelador”.

A unidade de medida da “porção” é a grama. Esta lista de alimentos vai ser manipulada pela
camada de operação e é vista como uma extensão do modelo de conhecimento do próprio
congelador (ver apêndice C). Neste contexto, o congelador é visto numa perspectiva
aplicacional como uma base de dados à qual são dirigidas perguntas.
O modelo do discurso vai ter de suportar as definições das colecções “alimento” e “formato”
com algumas dezenas de membros.
O modelo de tarefas vai conter o descritor da tarefa “dizer”, apresentado no Exemplo 14, que
permite ao utilizador obter informações sobre os alimentos existentes no congelador.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-1</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="ALIMENTO" Alcance="ALIMENTO" Omissao="NULO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="OPERADOR RELACIONAL" Alcance="OPERADOR RELACIONAL"
Omissao="NULO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="QUANTIDADE" Alcance="ADIMENSIONAL" Omissao="NULO" Tipo="E">
<Restricao>["QUANTIDADE"] &gt;=0</Restricao>
</Papel>
<Papel Nome="PORÇÃO" Alcance="GRAMA" Tipo="S">
<Restricao>["PORÇÃO"] &gt;=0</Restricao>
</Papel>
<Papel Nome="FORMATO" Alcance="FORMATO" Tipo="S"> </Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 14 – Representação da tarefa “dizer” no “congelador”.
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6.2.8

Adaptação de uma fritadeira

Uma fritadeira é um equipamento com um cesto que é utilizado para fritar alimentos. A
maioria das fritadeiras opera numa gama de temperatura entre os 140 ºC e os 200 ºC. Alguns
modelos comerciais têm cronómetros com alarme e elevam automaticamente o cesto após
terminar o tempo de fritura. Ao contrário dos outros artefactos anteriormente apresentados a
fritadeira requer a presença de um operador no local para renovar os alimentos que
entretanto vão sendo fritos.
Neste exemplo, considera-se que a fritadeira é activada pela funcionalidade “fritar” da
camada de operação que recebe como parâmetro o conceito que representa o alimento que
vai ser frito.
A chamada “fritar” vai fazer com que a fritadeira ajuste a temperatura (demorando algum
tempo) e o tempo de fritura dependendo do alimento indicado. Após ser atingida a
temperatura certa os alimentos podem ser depositados no cesto. Quando o cesto é descido é
iniciada a cronometragem do tempo de fritura findo o qual o cesto é elevado
automaticamente. Logo que os alimentos fritos sejam removidos, podem ser depositados
novos alimentos. O processo de fritura repete-se até a fritadeira ser desligada ou até a
funcionalidade “fritar” ser chamada para outro alimento.
Na sequência do que foi mencionado, considera-se que a fritadeira tem conhecimento sobre
os alimentos que frita, ou seja, para um dado alimento estão previamente definidos “tempo”
expresso em minutos e “temperatura” expressa em graus Celsius.
Posto isto, o modelo de conhecimento da fritadeira tem de ser estendido para incorporar o
conhecimento associado ao processo de fritura dos alimentos.
"alimento"

"tipo"

"tempo"

"almôndega"

"fresco"

4

"batata em palitos"

"fresco"

5

"batata em rodelas"

"fresco"

4

"beringela em rodelas"

"fresco"

4

"almôndega"

"parcialmente descongelado"

4

"batata em palitos"

"parcialmente descongelado"

5

"almôndega"

"congelado"

5

"crepe chinês"

"congelado"

12

Tabela 14 – Exemplos relativos ao tempo de fritura dos alimentos.
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A Tabela 14 mostra a lista de tempos expressos em minutos relativa aos alimentos e ao seu
tipo (estado de conservação). Esta lista vai ser manipulada pela camada de operação e é vista
como uma extensão do modelo da fritadeira (ver apêndice C).
A Tabela 15 mostra a lista de temperaturas expressas em graus Celsius relativa aos alimentos
e às respectivas porções empregues no processo de fritura. Esta lista também vai ser
manipulada pela camada de operação da fritadeira e à semelhança da lista de tempos
(Tabela 14) também vai ser integrada na extensão do modelo de conhecimento da fritadeira.
"alimento"

"unidade"

"formato"

"temperatura"

"almôndega"

"adimensional"

"peça"

180

"batata em palitos"

"grama"

"embalagem"

175

"donut"

"adimensional"

"peça"

190

"douradinho de frango"

"adimensional"

"peça"

180

"frango em pedaços"

"adimensional"

"embalagem"

170

"gamba"

"adimensional"

"peça"

180

"maçã em polme"

"adimensional"

"peça"

180

"mexilhão"

"adimensional"

"peça"

180

"salsicha alemã"

"adimensional"

"peça"

190

Tabela 15 – Exemplos relativos à temperatura de fritura dos alimentos.

A camada de operação disponibiliza essencialmente a funcionalidade “fritar”, no entanto,
também podem ser indicados directamente valores para o “tempo” e “temperatura”.
Tal como foi referido para o congelador também é disponibilizada uma funcionalidade
“dizer” que recebe como argumento um alimento sobre o qual o utilizador pode querer saber
informações. Por exemplo, pode ser perguntado “Quanto tempo demora fritar croquetes?”.
O modelo de tarefas da fritadeira vai então conter, entre outras, a descrição da tarefa “fritar”
em conformidade com o Exemplo 15.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-5</IDTarefa>
<Nome>"FRITAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="ABERTO" Or X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="ALIMENTO" Alcance="ALIMENTO" Tipo="E"> </Papel>
<Papel Nome="TIPO" Alcance="TIPO" Omissao="FRESCO" Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 15 – Representação da tarefa “fritar” na “fritadeira”.
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O modelo do discurso da fritadeira vai ter de suportar, entre outras, a definição da colecção
de alimentos que podem ser fritos, tal como no congelador. Provavelmente a definição de
alguns destes alimentos vai ser reutilizada em tempo de execução. Por exemplo, a definição
do conceito “croquete” vai ser partilhada entre a fritadeira e o congelador.

6.2.9

Adaptação de um forno de microondas

Um forno de microondas é um equipamento utilizado para confeccionar (aquecer,
descongelar ou cozinhar) alimentos permitindo ao utilizador indicar directamente o “tempo”
e a “potência” do forno como parâmetros do processo de confecção.
Como é natural, o processo de confecção pode ser iniciado e terminado explicitamente.
Atendendo a que o utilizador pode interactuar remotamente com o forno de microondas,
achou-se importante considerar que deve ser possível consultar o seu estado: aberto/fechado
ou ligado/desligado.
Os estados do forno de microondas são ilustrados na Figura 36.

Figura 36 – Ilustração relativa ao “forno de microondas”.

As características de um forno de microondas variam ligeiramente dependendo dos modelos
comerciais, por exemplo, existem modelos que têm grill. Nos modelos mais recentes,
constata-se a introdução de mostradores digitais e de teclados em substituição dos
tradicionais selectores.
Na prática, as funcionalidades do forno de microondas são as mesmas essencialmente o que
varia é a forma de visualizar e de introduzir os dados relativos ao processo de confecção dos
alimentos.
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A camada de comunicação disponibiliza duas funcionalidades que regulam o “tempo” e a
“potência”. Dependendo das capacidades do forno de microondas a camada de comunicação
pode ser mais ou menos complexa. Por exemplo, se o forno de microondas tiver selectores
mecânicos (aos quais foram acoplados pequenos motores na adaptação de hardware) a
camada de comunicação tem de fazer a conversão entre os valores de “tempo” e “potência”
em ângulos de rotação dos selectores.

Figura 37 – Selectores e botões do “forno de microondas”.

A Figura 37 mostra um forno de microondas típico com os seus selectores (A1 - Tempo e
A2 - Potência) e botões (B1 - Ligar e B2 – Desligar/Abrir). Existem duas secções de escala
linear esquematizadas junto ao selector A1, uma de [0..180]º e outra de ]180..294]º ambas
graduadas em minutos. Neste modelo a escala de “potência” não tem o mesmo detalhe que a
da escala de “tempo”.
Embora não seja muito intuitivo para o utilizador comum considera-se que a escala de
“potência” é graduada em watts (em alguns fornos de microondas existe esta escala).
A Tabela 16 e a Tabela 17 mostram dados relativos à conversão de “tempo” e “potência”
para os respectivos ângulos de rotação dos selectores A1 e A2.

Tempo [min.]

Ângulo [º]

Potência [W]

Ângulo [º]

[0..5]

[0..180]

[100..900]

[180..0]

]5..30]

]180..294]
Tabela 17 – Exemplo do selector A2.

Tabela 16 – Exemplos do selector A1.
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Os selectores são usados para o utilizador indicar valores e simultaneamente para consultar
os valores indicados.
Quando não são utilizados selectores, são usados por exemplo símbolos, tais como os que
são mostrados na Tabela 18.
Potência [W]

Símbolo

900
700
500
300
100
Tabela 18 – Exemplos relativos a símbolos de potência.

Essencialmente considera-se que o forno de microondas admite três formas (directas ou
indirectas) de indicação de “tempo” e/ou “potência”:
• Explicitando directamente o seu valor. Por exemplo, seleccionar “tempo” igual a 10
minutos e “potência” igual a 100 watts;
• Indicando a acção e o modo para seleccionar a “potência”. Por exemplo, o pedido
“cozer delicadamente” vai seleccionar a potência igual a 300 watts. Outros
exemplos são apresentados na Tabela 19;
"acção"

"modo"

"potência"

"aquecer"
"aquecer"
"assar"
"cozer"
"cozer"
"cozer"
"descongelar"
"descongelar"
"guardar"

"delicadamente"
"normalmente"
"normalmente"
"delicadamente"
"lentamente"
"normalmente"
"normalmente"
"rapidamente"
"normalmente"

700
900
900
300
700
900
300
500
100

Tabela 19 – Exemplos relativos à acção e modo.

• Citando o alimento e a acção para seleccionar o “tempo” e a “potência”. Por
exemplo, o pedido “cozer cenoura” vai seleccionar a potência igual a 900 watts
e o tempo igual a 8 minutos. Outros exemplos são apresentados na Tabela 20.
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Os dados apresentados na Tabela 19 e na Tabela 20 são manipulados pela camada de
operação e vão constituir uma extensão do modelo do forno de microondas (ver apêndice C).
"alimento"

"acção"

"unidade"

"formato"

"arroz"
"café"

"aquecer"
"aquecer

"grama"
"decilitro"

"embalagem"
"chávena"

"leite"

"aquecer"

"decilitro"

"borrego"

"assar"

"porco"

"quantidade"

"porção"

"tempo"

1
1

150,0
1,5

1,0
0,5

"copo"

1

2,0

2,0

"quilograma"

"embalagem"

1

1,2

8,5

"assar"

"grama"

"embalagem"

1

950,0

20,0

"arroz"

"cozer"

"grama"

"embalagem"

1

200,0

12,0

"bacalhau"

"descongelar"

"grama"

"posta"

2

400,0

8,0

"bife de peru"

"descongelar"

"grama"

"bife"

2

360,0

6,5

Tabela 20 – Exemplos relativos ao alimento e acção.

O Exemplo 16 mostra a representação das variantes da tarefas “seleccionar” que permitem
manipular directamente as grandezas físicas “tempo” e “potência” associadas ao forno de
microondas.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-4</IDTarefa>
<Nome>"SELECCIONAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="TEMPO" Alcance="MINUTO" Tipo="E">
<Restricao>["TEMPO"] > 0 And 30 &gt;= ["TEMPO"]</Restricao></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-3</IDTarefa>
<Nome>"SELECCIONAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="POTÊNCIA" Alcance="WATT" Tipo="E">
<Restricao>["POTÊNCIA"] &gt;= 100 And 900 &gt;=["POTÊNCIA"]</Restricao>
</Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 16 – Representação da tarefa “seleccionar” no “forno de microondas”.

A camada de operação vai disponibilizar funcionalidades, tais como: “seleccionar”,
“aquecer”, “assar”, ”cozer”, “descongelar”, “guardar”, “descrever” e “dizer”.
Para além destas funcionalidades devem ainda ser disponibilizadas as funcionalidades
indicadas como obrigatórias no quinto capítulo.
O Exemplo 17 mostra a representação da tarefa “descrever” no modelo de tarefas do forno
de microondas.
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-10</IDTarefa>
<Nome>"DESCREVER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="ALIMENTO" Alcance="ALIMENTO" Omissao="NULO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="ACÇÃO" Alcance="ACÇÃO" Omissao="NULO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="FORMATO" Alcance="FORMATO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="PORÇÃO" Alcance="ADIMENSIONAL" Tipo="S">
<Restricao>["PORÇÃO"] &gt;= 0</Restricao></Papel>
<Papel Nome="QUANTIDADE" Alcance="ADIMENSIONAL" Tipo="S">
<Restricao>["QUANTIDADE"] &gt;= 0</Restricao></Papel>
<Papel Nome="TEMPO" Alcance="MINUTO" Tipo="S">
<Restricao>["TEMPO"] > 0 And 30 &gt;= ["TEMPO"]</Restricao> </Papel>
<Papel Nome="UNIDADE" Alcance="UNIDADE" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 17 – Representação da tarefa “descrever” no “forno de microondas”.

O Exemplo 18 ilustra a representação das variantes da tarefa “dizer” que permitem obter
informação sobre o alimentos e sobre a configuração actual do forno de microondas.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-2</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="LIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="TEMPO" Alcance="MINUTO" Tipo="S">
<Restricao>["TEMPO"] &gt; 0 And 30 &gt;= ["TEMPO"]</Restricao></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-1</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESBLOQUEADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="FORMATO" Alcance="FORMATO" Tipo="S"></Papel>
<Papel Nome="ALIMENTO" Alcance="ALIMENTO" Tipo="S"></Papel>
<Papel Nome="ACÇÃO" Alcance="ACÇÃO" Tipo="S"></Papel>
<Papel Nome="MODO" Alcance="MODO" Tipo="S"></Papel>
<Papel Nome="PORÇÃO" Alcance="ADIMENSIONAL" Tipo="S">
<Restricao>["PORÇÃO"] &gt;= 0</Restricao></Papel>
<Papel Nome="QUANTIDADE" Alcance="ADIMENSIONAL" Tipo="S">
<Restricao>["QUANTIDADE"] &gt;= 0</Restricao></Papel>
<Papel Nome="TEMPO" Alcance="MINUTO" Tipo="S">
<Restricao>["TEMPO"] > 0 And 30 &gt;= ["TEMPO"]</Restricao> </Papel>
<Papel Nome="UNIDADE" Alcance="UNIDADE" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 18 – Representação da tarefa “dizer” no “forno de microondas”.

Através da tarefa “dizer”, pode-se saber, por exemplo, qual é o tempo que está seleccionado
(tempo que falta para terminar a confecção dos alimentos).
O Exemplo 19 mostra a representação das tarefas associadas à confecção de alimentos
usando o forno de microondas.
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<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-9</IDTarefa>
<Nome>"GUARDAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="ALIMENTO" Alcance="COMIDA GUARDAR" Omissao="REFEIÇÃO"
Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-8</IDTarefa>
<Nome>"DESCONGELAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="ALIMENTO" Alcance="ALIMENTO DESCONGELAR" Omissao="NULO"
Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="MODO" Alcance="MODO DESCONGELAR" Omissao="NORMALMENTE"
Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-7</IDTarefa>
<Nome>"COZER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="ALIMENTO" Alcance="ALIMENTO COZER" Omissao="NULO"
Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="MODO" Alcance="MODO COZER" Omissao="NORMALMENTE"
Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-6</IDTarefa>
<Nome>"ASSAR"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="ALIMENTO" Alcance="ALIMENTO ASSAR" Omissao="NULO"
Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="MODO" Alcance="MODO ASSAR" Omissao="NORMALMENTE"
Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-5</IDTarefa>
<Nome>"AQUECER"</Nome>
<RegraInicial>#1(X="ESTADO"); X="DESLIGADO"</RegraInicial>
<Papel Nome="ALIMENTO" Alcance="ALIMENTO AQUECER" Omissao="NULO"
Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="MODO" Alcance="MODO AQUECER" Omissao="NORMALMENTE"
Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 19 – Representação das tarefas de preparação de alimentos.

6.2.10 Resumo quantitativo
Atendendo a que não é possível apresentar na totalidade todas as entidades representadas nos
modelos de conhecimento dos artefactos seleccionados optou-se por fazer um resumo
quantitativo.
Foram representados no modelo de conhecimento da janela, 44 conceitos suportados por
outros tantos descritores linguísticos e por 4 descritores semânticos. Foram igualmente
representadas 11 colecções e 13 tarefas que agrupam 17 papéis. O vocabulário emprega 41
termos, entre os quais: 8 adjectivos, 26 substantivos e 4 verbos.
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Foram representados no modelo de conhecimento de cada uma das duas meses, 48 conceitos
suportados por outros tantos descritores linguísticos e por 3 descritores semânticos. Foram
igualmente representadas 11 colecções e 13 tarefas que agrupam 17 papéis. O vocabulário
emprega 44 (ou 43) termos, entre os quais: 10 adjectivos, 28 (ou 27) substantivos e 4 verbos.
Foram representados no modelo de conhecimento da fonte de luz, 62 conceitos suportados
por outros tantos descritores linguísticos e por 2 descritores semânticos. Foram igualmente
representadas 11 colecções e 20 tarefas que agrupam 21 papéis. O vocabulário emprega 61
termos, entre os quais: 9 adjectivos, 39 substantivos e 10 verbos.
Foram representados no modelo de conhecimento do estore, 65 conceitos suportados por
outros tantos descritores linguísticos e por 3 descritores semânticos. Foram igualmente
representadas 11 colecções e 22 tarefas que agrupam 23 papéis. O vocabulário usa 62 termos,
entre os quais: 10 adjectivos, 39 substantivos e 10 verbos.
Foram representados no modelo de conhecimento da torneira, 63 conceitos suportados por
outros tantos descritores linguísticos e por 3 descritores semânticos. Foram igualmente
representadas 11 colecções e 24 tarefas que agrupam 25 papéis. O vocabulário emprega 63
termos, entre os quais: 8 adjectivos, 44 substantivos e 8 verbos.
Foram definidos no modelo de conhecimento do ar condicionado, 63 conceitos suportados
por outros tantos descritores linguísticos e por 3 descritores semânticos. Foram igualmente
representadas 11 colecções e 24 tarefas que agrupam 25 papéis. O vocabulário emprega 63
termos, entre os quais: 8 adjectivos, 44 substantivos e 8 verbos.
Foram representados no modelo de conhecimento do congelador, 96 conceitos suportados
por outros tantos descritores linguísticos e por 5 descritores semânticos. Foram igualmente
representadas 13 colecções e 13 tarefas que agrupam 20 papéis. O vocabulário emprega 106
termos, entre os quais: 19 adjectivos, 79 substantivos e 3 verbos.
Foram representados no modelo de conhecimento da fritadeira, 92 conceitos suportados por
outros tantos descritores linguísticos e por 3 descritores semânticos. Foram igualmente
representadas 15 colecções e 23 tarefas que agrupam 36 papéis. O vocabulário emprega 96
termos, entre os quais: 18 adjectivos, 64 substantivos e 10 verbos.
Foram representados no modelo de conhecimento do forno de microondas, 167 conceitos
suportados por outros tantos descritores linguísticos e por 4 descritores semânticos. Foram

139

CAPÍTULO 6
igualmente representadas 25 colecções e 26 tarefas que agrupam 44 papéis. O vocabulário
emprega 159 termos, entre os quais: 17 adjectivos, 117 substantivos e 18 verbos.
Como se pode observar pelo que foi referido anteriormente, foram contemplados para efeitos
de demonstração 9 artefactos que incluem uma quantidade significativa de entidades
tipicamente ligadas ao domínio doméstico.

6.3

Considerações finais
Neste capítulo foram apresentados os exemplos julgados essenciais para ilustrar a modelação
do conhecimento associado a artefactos comuns no domínio doméstico.
O modelo de conhecimento de cada um dos artefactos têm como propósito suportar a
representação das entidades directamente relacionadas, tendo como princípio subjacente, a
satisfação das necessidades intrínsecas à gestão do diálogo. A modelação de CL deve
minimizar a declaração de novos conceitos recorrendo, sempre que possível, à reutilização
de conceitos intermédios (previamente declarados no CG). Nesta perspectiva, a adaptação de
um artefacto para ser manipulado por um SD consiste na adaptação do seu hardware e
software mas sobretudo na representação do conhecimento essencial para cumprir os
requisitos impostos pela interacção com o utilizador do SD, onde estão incluídas as
extensões do modelo de conhecimento consideradas relevantes.
A informação técnica sobre as características dos artefactos, referidos neste capítulo, foi
obtida através da Internet, consultando manuais e analisando artefactos reais. Estes artefactos
não correspondem exactamente a protótipos e/ou modelos comerciais, no entanto, as
funcionalidades descritas existem em artefactos comercializados actualmente.
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Neste capítulo são analisados aspectos de portabilidade entre domínios de aplicação de um
SD face ao emprego do processo de integração dinâmica de artefactos, em contextos de
utilização não relacionados com o ambiente doméstico introduzido, no quinto capítulo, como
caso de estudo desta dissertação.
Tendo como objectivo provar que é possível aplicar o processo de integração dinâmica em
domínios não relacionados com o ambiente doméstico, abordam-se, neste capítulo, aspectos
relativos à modelação de conhecimento sobre o domínio bilhética que se enquadra no
contexto da venda de bilhetes de ingresso em espectáculos.
No âmbito desta dissertação pressupõe-se que a adaptação do SD a um domínio e a
adaptação dos artefactos ao SD é essencialmente concretizada especificando conhecimento.
Nesta linha de ideias, a aplicação do processo de integração ao domínio bilhética é
principalmente realizada especificando o conhecimento deste domínio nas suas vertentes
global (genérica em relação ao domínio) e a local (particular em relação a cada artefacto).
O processo de integração dinâmica pressupõe a existência de um domínio dinâmico, definido
por um conjunto de artefactos com características heterogéneas, com cardinalidade variável
em tempo de execução. Esta definição não impõe qualquer restrição quanto à natureza dos
artefactos desde que seja possível adapta-los ao SD, tal como é exemplificado no sexto
capítulo.
Em última instância, a dificuldade de aplicar o processo de integração em domínios
significativamente distintos do domínio doméstico reside na concretização das abstracções
que o permitam.
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7.1

O domínio bilhética
O domínio bilhética está associado à reserva e/ou venda de bilhetes de ingresso em
espectáculos artísticos ou desportivos. Neste domínio, considera-se que os espectadores
podem reservar e/ou comprar bilhetes para assistirem a espectáculos, artísticos ou
desportivos, recorrendo a um SD. Considera-se ainda que o acesso ao SD é facilitado ao
espectador no espaço envolvente dos recintos de espectáculo, zona das bilheteiras, ou
noutros espaços e/ou casos de utilização achados adequados. Um espectador pode reservar
e/ou comprar bilhetes para assistir a um espectáculo que irá decorrer no recinto onde acede
ao SD ou noutros recintos aderentes.
Formalmente um bilhete é impresso em papel e dá direito de ingresso em espectáculos. O
recurso ao SD para comprar bilhetes pode dispensar o formalismo de imprimir o bilhete em
papel, sendo efectuado para o efeito, um registo electrónico associado ao espectador
previamente identificado e que vai servir igualmente para realizar o débito na respectiva
conta bancária.
No acto da reserva e/ou compra do bilhete devem ser conhecidos os elementos de
informação necessários e suficientes para determinar univocamente o valor a pagar pelo
bilhete, nomeadamente: a designação do recinto, a designação do espectáculo, a data e hora
de exibição do espectáculo, o espaço de exibição, a categoria do bilhete e o escalão etário do
espectador.
No âmbito do domínio bilhética consideram-se importantes as características que
determinam os preços dos bilhetes e as particularidades dos lugares oferecidos,
designadamente:
• As características dos recintos de espectáculo (auditório, cinema, coliseu, estádio,
autódromo, ...);
• As características dos espectáculos (cinematográfico, teatral, musical, circense,
tauromáquico, desportivo, ...);
• As características dos espectadores (idade ou necessidades especiais).
Todavia, estas características influenciam-se mutuamente. Por exemplo, um determinado
espectáculo pode obrigar a alterações no recinto ou pode ser vedado a espectadores com
determinadas características ou necessidades.
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Em rigor, as características do espectador devem ser representadas no modelo do utilizador.
No entanto, para não misturar aspectos inerentes à concepção do modelo do utilizador com
aspectos particulares do domínio bilhética, considera-se que estas características são
providenciadas por mecanismos de identificação e/ou autenticação do espectador associados
ao sistema de informação legado.
Nesta perspectiva, assume-se que existe um atendimento personalizado do espectador que
dispensa a indicação explícita das suas características na altura da reserva ou compra do
bilhete. Contudo, para evitar que só o próprio espectador possa comprar o seu bilhete,
considera-se ainda que está subjacente a possibilidade de um espectador poder comprar um
bilhete em nome de outro espectador, especialmente aquando da aquisição de bilhetes em
grupo.
Relativamente ao domínio bilhética destacam-se ainda as seguintes características:
• Um recinto de espectáculo pode ter lotação variável conforme as diversas
configurações de lugares dependentes da actividade ou tipo de espectáculo que
pontualmente é apresentado;
• Uma sessão refere um recinto (ou sala), um espectáculo, uma data e hora e pode não
admitir reservas de bilhetes;
• Os espaços de exibição ou zonas do recinto de espectáculo podem não ter lugares
marcados;
• Os espaços de exibição ou zonas do recinto de espectáculo podem não ter lugares
destinados a espectadores com necessidades especiais.
A informação relevante sobre as características dos recintos de espectáculo, dos espectáculos
e dos espectadores foi recolhida consultando sítios de venda de bilhetes na Internet, assim
como, analisando a informação que vulgarmente consta em bilhetes de espectáculos. Neste
contexto, são evitadas propositadamente referências a recintos de espectáculo e/ou a
espectáculos.
Para efeitos de provar a aplicabilidade do processo de integração, assume-se que o conjunto
de características anteriormente citadas é representativo do domínio bilhética sem ter a
pretensão de ser exaustivo ou completo. Todavia, o modelo proposto pode sempre ser
refinado representando posteriormente as entidades julgadas convenientes.
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7.2

Modelação de conhecimento
No âmbito desta dissertação considera-se que um SD permite ao seu utilizador realizar
tarefas (acções e aquisições), no contexto de um AmI, suportadas por um conjunto de
artefactos. Uma vez que o domínio bilhética não se relaciona directamente com a noção de
AmI devem ser concretizadas as abstracções necessárias para permitirem a aplicação do
processo de integração, designadamente para: artefacto, classe e tarefa.
Atendendo a que a abstracção artefacto pressupõe a existência de um modelo de
conhecimento local e está ligada á dinâmica do domínio ela deve ser concretizada em cada
recinto de espectáculo aderente. Assim, cada recinto de espectáculo vai possuir o seu próprio
modelo de conhecimento que estende o seu sistema de informação legado (ver apêndice C).
Partindo do princípio que um artefacto é uma abstracção de recinto de espectáculo, uma
classe de recinto de espectáculo, que concretiza uma classe de artefacto, deve classificar os
diversos recintos de espectáculo na perspectiva do espectador que é simultaneamente o
utilizador do SD.
Identificam-se duas possíveis classificações de recinto: tipo do recinto de espectáculo
(auditório, cinema, coliseu, estádio, ...) e actividade do recinto (cinema, teatro, música, circo,
natação, ...). Pontualmente estas classificações confundem-se o que dificulta a escolha. No
entanto, o facto de a hierarquia de tipos do MI só permitir uma única classificação força a
escolha. Considera-se ser mais vantajoso para o utilizador do SD a classificação dos recintos
conforme as actividades para as quais estão oficialmente licenciados.
As tarefas disponibilizadas por cada recinto, são descritas em função do que o espectador
pretende realizar através do SD. Considerando a caracterização do domínio bilhética, cada
recinto de espectáculo vai disponibilizar tarefas, tais como: “dizer”, “reservar”, “cancelar”,
“confirmar” e “comprar”. Dependendo das características dos recintos, dos espectáculos e
dos espectadores os argumentos destas tarefas podem variar significativamente.
Considerando as abstracções de artefacto, classe e tarefa pode então fazer-se uma breve
descrição do domínio bilhética dizendo que é constituído por um conjunto de recintos de
espectáculo. Nesta perspectiva, um recinto é classificado conforme as actividades artísticas
ou desportivos que nele decorrem. Cada recinto de espectáculo disponibiliza as tarefas
envolvidas na venda de bilhetes.
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Resumindo, o processo de integração dinâmica de artefactos é visto no domínio bilhética
como um processo de integração dinâmica de recintos de espectáculo.
Assumindo como apropriadas as abstracções indicadas anteriormente, existem condições
para definir o conhecimento global e local decalcando para o domínio bilhética o que foi
proposto para o domínio doméstico no quinto e sexto capítulos.

7.2.1

Modelação de conhecimento global

Tendo como principal referência o que foi apresentado no quinto capítulo, a modelação de
CG é vista numa perspectiva geral do domínio, usando uma abordagem top-down.
Sabendo que o modelo de CG não tem representadas instâncias de classes, ou seja recintos
de espectáculo, o foco inicial de modelação deve ser dirigido para o desenho da hierarquia de
tipos, não tendo grande preocupação em considerar detalhes particulares dos recintos.

7.2.1.1 Modelo do mundo
Tendo como objectivo cobrir um conjunto representativo de actividades do domínio
bilhética, sugere-se que seja considerada, para efeitos de classificação dos recintos de
espectáculo, a taxonomia da Figura 38.

Figura 38 – Diagrama de classes dos recintos de espectáculo.

A taxonomia da Figura 38 organiza as actividades artísticas e desportivas seleccionadas para
representarem classes de recintos de espectáculo.
À semelhança do que acontece com um artefacto no domínio doméstico, quando um recinto
de espectáculo é “activado” fica unido, através do mediador, a uma ou mais classes
(actividades) representadas na hierarquia de tipos.
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7.2.1.2 Modelo do discurso
O modelo do discurso, define o suporte conceptual do domínio, e vai ser preenchido com as
declarações dos conceitos achadas relevantes para representar o CG, por exemplo, as
declarações de conceitos relativas à hierarquia de tipos apresentadas na Tabela 21.
No domínio bilhética todos os recintos de espectáculo disponibilizam a tarefa “comprar” que
permite ao utilizador comprar bilhetes, alterando por isso o estado do mundo. Em
conformidade, os conceitos que representam as classes de recintos (actividades) devem ser
todos da classe de conceitos “Activo”. A declaração dos conceitos pode ser enriquecida
completando os descritores linguísticos e definindo descritores semânticos de forma idêntica
ao que foi efectuado no quinto capítulo para o domínio doméstico (ver Tabela 9).

"dança"
“Activo”
Conceito
Classe
"desporto"
“Activo”
"actividade"
“Activo”
"arte"
“Activo”
"futebol"
“Activo”
"atletismo"
“Activo”
"karting"
“Activo”
"automobilismo"
“Activo”
"motociclismo"
“Activo”
"canto"
“Activo”
"música"
“Activo”
"ciclismo"
“Activo”
"natação"
“Activo”
"cinema"
“Activo”
"tauromaquia"
“Activo”
"circo"
“Activo”
"teatro"
“Activo”
Tabela 21 – Conceitos que representam classes de recintos de espectáculo.

As referências a um recinto de espectáculo concreto, no contexto de um diálogo, são
realizadas referindo propriedades ou atributos desse recinto. Por outro lado, o espectador
também pode estar interessado em consultar essas propriedades. Sendo assim, é preciso
modelar no CG as propriedades mais relevantes e mais comuns dos recintos de espectáculo,
por isso, considera-se que um recinto de espectáculo tem as seguintes propriedades:
“contacto” (“telefone”, “fax” e “e-mail”);
“coordenadas” (“latitude” e “longitude” para localização geo-referenciada);
“descrição” (pequeno texto com o resumo das características do recinto);
“morada” (“distrito”, “concelho”, “freguesia”, “localidade” e “artéria” ou ”via”);
“nome” (“denominação” ou “designação” que identifica publicamente o recinto);
“tipo de recinto” (“auditório”, “anfiteatro”, “teatro”, ...).
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Cada propriedade deve ser representada no modelo do discurso definindo os respectivos
conceitos, à semelhança do que foi proposto para o domínio doméstico no quinto capítulo.
O interesse em definir antecipadamente, em tempo de desenho, determinadas colecções de
conceitos no modelo do discurso do MI está directamente relacionado com a
possibilidade/necessidade de reutilização de valores, conceitos membros de uma colecção,
para instanciar argumentos de tarefas. Indicam-se sucintamente na Tabela 22, exemplos de
colecções com potencial interesse para o domínio bilhética.
Colecção

Membros

"actividade"

"cinema", "circo", "música", "dança", "futebol", "natação", "teatro",...

"distrito"

"aveiro", "beja", "braga", "castelo branco", "coimbra", "évora", "faro", ...

"eescalão etário"

"criança", "jovem", "adulto", "idoso"

"ttipo de espectáculo"

"acção", "animação", "aventura", "comédia", "drama", "ficção científica",
"terror", "revista", "torneio", "encontro", "prova", "grande prémio", ...

"ttipo de recinto"

"auditório", "teatro", "cinema", "cine-teatro", "coliseu", "praça de touros",
"estádio", "pavilhão desportivo", "autódromo", "kartódromo",
"hipódromo", "velódromo", ...

"zzona" / "ccategoria"

"balcão", "bancada", "camarote", "galeria", "plateia", ...

Tabela 22 – Colecções de conceitos comuns no domínio bilhética.

A Tabela 23 introduz os conceitos, a definir no modelo do discurso, que representam os
nomes de tarefas consideradas relevantes no domínio bilhética atribuindo-lhe a classe de
conceito “Accao” ou “Aquisicao” consoante alteram ou não o estado do mundo.
Conceito

Classe

"cancelar"

“Accao”

"comprar"

“Accao”

"confirmar"

“Accao”

"dizer"

“Aquisicao”

"reservar"

“Accao”

Tabela 23 – Conceitos que representam nomes de tarefas.

7.2.1.3 Modelo de tarefas
As tarefas podem-se dividir em obrigatórias e não obrigatórias. As tarefas obrigatórias estão
associadas a actividades genéricas, enquanto as tarefas não obrigatórias estão associadas a
actividades ou a recintos de espectáculo específicos.
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Nome

1º Papel

2º Papel

"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"
"dizer"

"descrição"
"e-mail"
"fax"
"latitude"
"morada"
"nome"
"telefone"
"tipo de recinto"

"longitude"
-

Tabela 24 – Descrição das tarefas “dizer” associadas ao recinto de espectáculo.

As variantes da tarefa “dizer”, apresentadas na Tabela 24, permitem consultar as
propriedades de um recinto de espectáculo. Para além destas tarefas, assume-se que cada
recinto possui também definidas no seu modelo de conhecimento local as tarefas adequadas
para realizar a venda de bilhetes, cobrindo os requisitos impostos pelas particularidades de
cada recinto e/ou espectáculo.

7.2.2

Modelação de conhecimento local

Examinando o que foi apresentado no sexto capítulo, constata-se que a modelação de
conhecimento é iniciada com a selecção do conjunto de artefactos achados relevantes para
caracterizar o domínio. Em conformidade, seria então preciso seleccionar os membros do
conjunto de recintos de espectáculo para desempenharem funções idênticas no domínio
bilhética. No entanto, numa primeira reflexão constata-se que os aspectos interessantes
relativos à modelação de conhecimento local dos recintos de espectáculo, quando
comparados com os artefactos existentes na cozinha, centram-se essencialmente no
preenchimento do modelo de tarefas.
Posto isto, a demonstração da modelação de conhecimento local vai então focar
essencialmente o modelo de tarefas. Relativamente ao modelo do discurso e ao modelo do
mundo não se distinguem aspectos significativamente diferentes dos que já foram referidos
sobre os artefactos descritos no sexto capítulo.
Nesta perspectiva, constata-se que para demonstrar a modelação de conhecimento local é
pouco interessante indicar um conjunto concreto de recintos de espectáculo. Considera-se, no
entanto, ser mais interessante analisar o impacto de casos de utilização do SD no modelo de
tarefas associado localmente a cada recinto de espectáculo.
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No modelo de tarefas de um recinto de espectáculo podem então ser representadas uma ou
mais variantes das tarefas referidas na Tabela 23.
Tendo como finalidade ilustrar o preenchimento do modelo de tarefas local de dois
hipotéticos recintos de espectáculo, são descritos a seguir dois casos de utilização do SD.
Relativamente a características que não forem expressamente referidas assume-se que não se
aplicam ou que não são relevantes nesse contexto.

7.2.2.1 Primeiro caso de utilização
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-1</IDTarefa>
<Nome>"COMPRAR"</Nome>
<Papel Nome="TÍTULO" Alcance="FILME" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="SALA" Alcance="ESPAÇO DE EXIBIÇÃO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="DATA" Alcance="DATA DE EXIBIÇÃO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="HORA" Alcance="HORA DE EXIBIÇÃO" Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-2</IDTarefa>
<Nome>"RESERVAR"</Nome>
<Papel Nome="TÍTULO" Alcance="FILME" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="SALA" Alcance="ESPAÇO DE EXIBIÇÃO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="DATA" Alcance="DATA DE EXIBIÇÃO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="HORA" Alcance="HORA DE EXIBIÇÃO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="NUMERO DA RESERVA" Alcance="NUMERO" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-3</IDTarefa>
<Nome>"CANCELAR"</Nome>
<Papel Nome="NUMERO DA RESERVA" Alcance="NUMERO" Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-4</IDTarefa>
<Nome>"CONFIRMAR"</Nome>
<Papel Nome="NUMERO DA RESERVA" Alcance="NUMERO" Tipo="E"></Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 20 – Representação das tarefas do primeiro caso de utilização.

Descrição do primeiro caso de utilização:
O espectador, utilizador do SD, pode comprar e/ou reservar bilhetes de ingresso num
cinema. O cinema tem algumas salas onde os filmes são apresentados em várias sessões.
O Exemplo 20 apresenta a declaração das tarefas “comprar”, “reservar”, “cancelar” e
“confirmar” propostas para suportar este primeiro caso de utilização.
O modelo do discurso local deve ter definidas as colecções “filme” (títulos dos filmes em
exibição), “espaço de exibição” (salas de exibição dos filmes), “data de exibição” (datas de
exibição dos filmes) e “hora de exibição” (horas de exibição dos filmes).
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As declarações das tarefas “cancelar” e “confirmar” pressupõem que foi efectuada uma
reserva à qual foi atribuída um número indicado em argumento.

7.2.2.2 Segundo caso de utilização
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ModeloTarefas>
<Tarefa>
<IDTarefa>-1</IDTarefa>
<Nome>"COMPRAR"</Nome>
<Papel Nome="DESIGNAÇÃO DO ESPECTÁCULO" Alcance="ESPECTÁCULO"
Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="CATEGORIA" Alcance="CATEGORIA" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="SESSÃO" Alcance="SESSÃO" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="NUMERO DO LUGAR" Alcance="NUMERO" Tipo="S"></Papel>
<Papel Nome="LETRA DO LUGAR" Alcance="LETRA" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
<Tarefa>
<IDTarefa>-2</IDTarefa>
<Nome>"DIZER"</Nome>
<Papel Nome="DESIGNAÇÃO DO ESPECTÁCULO" Alcance="ESPECTÁCULO"
Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="CATEGORIA" Alcance="CATEGORIA" Tipo="E"></Papel>
<Papel Nome="PREÇO" Alcance="EURO" Tipo="S"></Papel>
</Tarefa>
</ModeloTarefas>

Exemplo 21 – Representação das tarefas do segundo caso de utilização.

Descrição do segundo caso de utilização:
O espectador, utilizador do SD, pode comprar um bilhete para assistir a espectáculos
variados, como por exemplo: espectáculos musicais, espectáculos desportivos ou circo. O
espectador pode querer perguntar o preço de um determinado bilhete. O recinto tem várias
zonas às quais são atribuídas as respectivas categorias de bilhete. Os espectáculos são
apresentados em sessões da manhã, da tarde ou da noite. Os lugares são identificados por um
número e por uma letra.
O Exemplo 21 mostra a declaração das tarefas “comprar” e “dizer” indicadas.
A tarefa “dizer” permite ao utilizador do SD perguntar o preço do bilhete que depende do
espectáculo e da zona do recinto onde se situa o lugar. Cada zona do recinto designa a
correspondente categoria do bilhete.
O modelo do discurso local deve ter definidas as colecções “espectáculo” (títulos ou
designações dos espectáculos), “categoria” (plateia, balcão, camarote, ...), “sessão” (manhã,
tarde, noite) e as colecções “número” (0 a 99) e “letra” (‘A’ a ‘Z’) que identificam um lugar.
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7.3

Considerações finais
Neste capítulo foram descritos os aspectos achados importantes para demonstrar que é
possível aplicar o processo de integração dinâmica no domínio bilhética. Para esse efeito foi
exemplificado o preenchimento do modelo do domínio após terem sido concretizadas as
abstracções de: artefacto (recinto de espectáculo), classe (actividade do recinto) e tarefa
(tarefas do utilizador do SD).
Os dois casos de utilização descritos focam um conjunto representativo de tarefas. Outros
casos poderiam ter sido considerados, no entanto, julga-se que seriam essencialmente
compostos ou derivados dos anteriores.
Face ao que foi descrito neste capítulo, considera-se demonstrado que é viável a aplicação do
processo de integração dinâmica em domínios significativamente distintos do domínio
doméstico, tal como o domínio bilhética.
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Neste capítulo é apresentado um sumário na sequência do qual são referidos: os resultados
obtidos na avaliação experimental, as conclusões e as perspectivas de investigação futura.
As actividades de investigação realizadas no âmbito desta dissertação enquadram-se na
concepção de SDs, mais concretamente, nos aspectos de concepção relacionados com a
interacção/operação enquadrada num domínio de aplicação. Neste âmbito, destacam-se como
requisitos relevantes a portabilidade, a flexibilidade, a robustez e a interoperabilidade.
Atendendo a que existem actualmente interesses de investigação dirigidos para a concepção
de ambientes inteligentes, adoptou-se como estratégia de investigação, considerar o domínio
de aplicação dos SDs um ambiente inteligente. Neste cenário, os eventuais domínios em
relação aos quais se pretende assegurar a portabilidade, são vistos como um único domínio,
com características dinâmicas, onde surgem naturalmente, problemas de reconfiguração e de
interoperabilidade.
Nesta linha de ideias, a necessidade de antecipar mudanças nas formas de interagir/operar
impõe um desacoplamento (ligação fraca) entre o SD e o conjunto de artefactos que
materializa o ambiente inteligente.

8.1

Sumário
A integração dinâmica de artefactos no domínio de aplicação de um SD é suportada por um
modelo, proposto no âmbito desta dissertação, para representar o conhecimento do domínio.
Neste âmbito, considera-se que, tanto o SD como cada um dos artefactos vão ter os seus
próprios modelos de conhecimento, essencialmente idênticos (ver terceiro capítulo).
A integração dinâmica, pressupõe o emprego de um processo de integração (activação e
desactivação de artefactos) com a responsabilidade de manter actualizado o modelo de
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conhecimento centralizado no SD. Esta actualização é realizada, em tempo de execução, a
partir do conhecimento representado nos modelos de conhecimento suportados em cada um
dos artefactos.
O processo de integração dinâmica é bilateral, suportado em tempo de desenho por uma
abordagem híbrida (abordagem top-down e bottom-up), ou seja, um SD tem de ser adaptado
(abordagem top-down) para interagir/operar num domínio constituído por um conjunto de
artefactos e cada artefacto tem de ser adaptado (abordagem bottom-up) para ser manipulado
por um SD.
O MI, módulo proposto para complementar a arquitectura do SD, comporta o processo de
integração e o modelo que centraliza o conhecimento do domínio. Como solução para
simplificar a interface de comunicação entre o GD e o MI, propôs-se que o MI fosse dotado
de capacidades adaptativas que lhe permitam identificar conceitos e sugerir pares
tarefa/artefacto.
Foi escolhido como domínio de demonstração o domínio doméstico porque introduz
requisitos específicos relacionados com a configuração espontânea, sobre os quais não é
razoável admitir, que o utilizador do SD seja suficientemente especializado para colmatar as
exigências quotidianas de configuração. Assim, neste domínio, o emprego de um SD que se
adapta dinamicamente para manipular um conjunto de artefactos ditos auto-configuráveis
tem uma importância acrescida.
No âmbito do domínio doméstico foi dado particular destaque aos artefactos existentes na
cozinha, considerando-os representativos da heterogeneidade do domínio. Os artefactos
seleccionados como bons exemplos podem ser facilmente comparados entre si e ordenados
por ordem de complexidade crescente.
Temos então, artefactos: binários (janela), múltiplos estados (mesas), reguláveis (fonte de
luz, estore, torneira e ar condicionado) e os que têm requisitos especiais de representação de
conhecimento (congelador, fritadeira e forno de microondas) que, por isso, requerem a
extensão local do seu modelo de conhecimento.
Por último, foi avaliada a aplicabilidade do processo de integração dinâmica ao domínio
bilhética com o propósito de demonstrar que também é possível o seu emprego em domínios
não relacionados entre si e diferentes do domínio doméstico.
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8.2

Avaliação experimental
A avaliação do processo de integração dinâmica foi realizada, no domínio de aplicação
doméstico, instanciando o modelo de conhecimento proposto em dez bases de dados,
concebidas para suportar a representação de conhecimento do SD e de cada um dos
artefactos. Cada uma das bases de dados tem um modelo físico com dezanove tabelas (ver
apêndice A) que foi objecto de publicação na 11th International Conference on Applications
of Natural Language to Information Systems [Filipe e Mamede, 2006c].
As responsabilidades atribuídas ao MI e a cada um dos artefactos são simuladas tirando
partido de uma aplicação especialmente desenvolvida para o efeito, designada por simulador
do domínio. O conhecimento do domínio doméstico bem com o conhecimento associado a
cada um dos artefactos usados nas experiências realizadas, foi o referido respectivamente,
nos quinto e sexto capítulos desta dissertação.

8.2.1

O simulador do domínio

O simulador do domínio tem como objectivo de concepção a manipulação e o teste, em
ambiente de laboratório, das representações de conhecimento e do processo de integração
propostos. Esta aplicação, desenvolvida originalmente para utilizadores portugueses,
contempla os seguintes requisitos:
• Permite activar e desactivar explicitamente artefactos o que facilita o teste dos
critérios de similaridade inerentes ao processo de integração dinâmica de
artefactos;
• Produz relatórios sobre o conhecimento representado nos vários componentes dos
modelos de conhecimento do MI e dos artefactos;
• Facilita o teste e a análise da interacção entre o GD e os artefactos existentes no
domínio chamando directamente as tarefas num ecrã criado para o efeito ou
aceitando a introdução de pedidos na forma textual.
A cada pedido introduzido no simulador, é aplicada a identificação de conceitos
(responsabilidade do MI) para determinar a lista de conceitos pivot nele referidos. Os
conceitos pivot são posteriormente usados para fazer a sugestão dos pares candidatos
tarefa/artefacto (responsabilidade do MI). Depois de ser determinado o melhor par
tarefa/artefacto para satisfazer o pedido e tendo todos os eventuais papéis obrigatórios da
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tarefa preenchidos, é efectuada a chamada da tarefa que é posteriormente redireccionada para
o simulador do artefacto indicado no par tarefa/artefacto (responsabilidade do artefacto).
A Figura 41 apresenta uma vista do ecrã do simulador do domínio, onde é apresentado um
resumo relativo às entidades representadas no modelo de conhecimento do MI após terem
sido activados todos os artefactos (janela, 2 mesas, fonte de luz, estore, torneira, ar
condicionado, congelador, fritadeira e forno de microondas).

Figura 39 – Vista do ecrã do simulador com o resumo do modelo.

Como se pode constatar, na Figura 41, são referidos 11 artefactos porque foi adicionado um
artefacto virtual (que não existe fisicamente no domínio) para responder a perguntas sobe o
próprio modelo, ou seja, este artefacto (virtual) dá explicações sobre os conceitos
representados no modelo. Este artefacto é importante para facilitar o acesso à documentação
e consequentemente a reutilização do conhecimento, fundamentalmente, em relação aos
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conceitos que representam as classes de artefactos. Nesta perspectiva, pode-se utilizar o
simulador do domínio para obter explicações ou comentários sobre as entidades
representadas no modelo de conhecimento do MI.

Figura 40 – Vista do ecrã que descreve o conceito “forno de microondas”.

A Figura 40 mostra o que se obtém quando é feito um pedido de descrição do conceito
“forno de microondas” em resposta ao qual é apresentado um ecrã com informação
essencialmente relacionada com o descritor semântico.

Figura 41 – Vista do ecrã do simulador do forno de microondas.
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A título ilustrativo apresenta-se na Figura 41 uma vista do simulador do domínio onde foi
introduzido o pedido “descongelar hambúrguer”, na sequência do qual, e após o
redireccionamento da tarefa para o respectivo simulador de artefacto, surgem no ecrã os
valores relativos ao tempo (6,5 minutos) e à potência (300 watts).
Como se pode observar na Figura 41, o próprio forno de microondas suporta o conhecimento
sobre os alimentos indicados na tabela do fundo do ecrã. No exemplo que se apresenta, é
descongelada uma embalagem que contém dois hambúrgueres cada um com 300 gramas.
No caso de o utilizador não saber quais são porções do alimento convencionadas para um
determinado processo de preparação/confecção pode sempre perguntar. Por exemplo, pode
perguntar “descrever descongelar hambúrguer”, como o único artefacto existente no
domínio com a capacidade de “descongelar” é o forno de microondas, a tarefa “descrever”
vai ser redireccionada para o simulador do forno de microondas que responde gerando a
resposta “descongelar 2 embalagem de 300 grama de hambúrguer demora 6,5 min”.
O ecrã apresentado na Figura 42 mostra o que se passa no simulador do domínio quando é
feito o pedido “descrever descongelar hambúrguer”.

Figura 42 – Vista do simulador do gestor do diálogo.
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Em último caso, o utilizador pode sempre optar por seleccionar directamente o tempo e a
potência que julgar pontualmente adequada para um determinado alimento e processo de
preparação/confecção.
No exemplo apresentado na Figura 42, para seleccionar directamente o tempo e a potência
teriam de ser efectuados dois pedidos ao SD “seleccionar 6,5 minutos” e “seleccionar 300
watts” na sequência dos quais seriam executados os respectivos ajustes necessários para dar
início ao processo de preparação/confecção de alimentos.

8.2.2

Resultados experimentais

As experiências realizadas aplicando o processo de integração, descrito no quarto capítulo,
foram bem sucedidas, tendo ficado demonstrado que é possível activar e desactivar
artefactos inopinadamente não se verificando a necessidade de alterar manualmente o
conhecimento representado no modelo do MI.
O conhecimento global do domínio usado nas experiências, associado ao MI em tempo de
desenho, foi o referido no quinto capítulo. Os artefactos usados nas experiências foram os
referidos no sexto capítulo, no entanto, as experiências foram realizadas considerando que o
número de artefactos pode aumentar ou diminuir dinamicamente, ou seja, a cardinalidade do
conjunto não é constante e igual dez.
Como apreciação final dos resultados salienta-se a taxa de integração obtida para o domínio
doméstico considerando os dez artefactos anteriormente referidos. A taxa de integração TI é
definida como a relação entre o número total de conceitos (NTC) representados nos modelos
de todos os artefactos NTC = 74838 e o número de conceitos (NC) representado no modelo
do MI após a activação de todos os artefactos NC = 362.
Assim, o cálculo da taxa de integração é efectuado aplicando a fórmula TI = 100*NC/NTC
de onde se obtém o resultado TI = 100*362/748 = 48%. O valor 48% significa que, em
média, por cada 100 conceitos representados no contexto do conhecimento local aos
artefactos só estão representados no modelo de conhecimento do MI 48 conceitos. Repare-se
que a taxa de integração, é determinada com os artefactos activados e é independente do
número de conceitos previamente representados, em tempo de desenho, no modelo do MI e
da ordem de activação/desactivação dos artefactos.
38

(janela – 44, mesas – 96, fonte de luz – 62, estore – 65, torneira – 63, ar condicionado – 63,
96 – congelador, fritadeira – 92 e forno de microondas -167)
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Os resultados obtidos com a aplicação do processo de integração ao domínio doméstico
foram publicados em conferências internacionais, onde se destacam: a 8th International
Conference on Enterprise Information Systems [Filipe e Mamede, 2006a] e a 5th
International Conference on Language Resources and Evaluation [Filipe e Mamede, 2006b].

8.3

Conclusões
As actividades de investigação desenvolvidas no âmbito desta dissertação consistiram em
descrever e operacionalizar o processo bilateral de integração dinâmica de artefactos no
domínio de aplicação de um SD, no contexto do qual foram concretizados os seguintes
objectivos:
• Descrever o modelo de conhecimento do domínio;
• Descrever a adaptação do SD a um domínio;
• Descrever a adaptação dos artefactos ao SD;
• Descrever a integração dinâmica de artefactos.
Ao longo desta dissertação foi apresentada uma definição de SD tendo como propósito
destacar as suas características principais. Foram enunciados seis princípios de concepção
recomendados para guiar a adaptação dos actuais SDs a domínios de aplicação dinâmicos,
tendo subjacente o objectivo de melhorar as suas características de portabilidade e
interoperabilidade. Foram igualmente feitas propostas quanto à adaptação da arquitectura do
SD referindo aspectos concretos de concepção do GD e do MI.
O processo de integração proposto encerra as seguintes contribuições:
• Possibilita o desenvolvimento autónomo de artefactos auto-configuráveis;
• Auxilia a identificação dos actos de discurso importantes no domínio;
• Fomenta a concepção de gestores de diálogo independentes do domínio;
• Permite definir a cobertura linguística mínima do SD;
• Resolve a semântica das palavras no contexto do domínio (sinónimo, acrónimo,
antónimo, hipónimo e hiperónimo) e dos respectivos artefactos;
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• Facilita a inclusão de novas palavras associando-as a conceitos;
• Apoia a geração de respostas disponibilizando conhecimento sobre o domínio;
• Faculta a produção de corpus de treino focado no domínio;
• Acelera o processo de concepção de SDs;
• Reduz os custos de desenvolvimento e de manutenção dos SDs.
Este trabalho é também uma contribuição para a actividade de investigação do L2F,
enquadrando-se no esforço de adaptação dos actuais sistemas computacionais, a novas
realidades tecnológicas que criam a um ritmo vertiginoso novos desafios de investigação.
Concretamente, a contribuição para o aperfeiçoamento do SD do L2F resume-se à
sistematização da representação do conhecimento do domínio nas formas e nos modos
propostos nesta dissertação.
Os progressos apresentados, no âmbito desta dissertação, estão em concordância com os
objectivos inicialmente delineados. Os resultados preliminares foram publicados na
conferência internacional 8th International Conference on Spoken Language Processing
[Filipe e Mamede, 2004]. Contribuições mais recentes foram igualmente motivo de
publicações referidas pontualmente ao longo desta tese.
Uma das principais ideias desta dissertação, a abordagem híbrida, permite a introdução, em
tempo de desenho, de melhoramentos incrementais no conhecimento do domínio tanto no
contexto do SD como no contexto de cada um dos artefactos, sem obrigar a qualquer tipo de
sincronização ou coordenação. Por isso, esta abordagem permite a concepção independente
das várias representações de conhecimento, o que possibilita a integração de artefactos sobre
os quais pode não existir, em tempo de desenho do SD, qualquer conhecimento prévio. O
único compromisso é a adopção por parte do SD e dos artefactos do modelo de
conhecimento proposto.
Assim, a adaptação do SD a um domínio e a adaptação dos artefactos ao SD é
essencialmente concretizada especificando conhecimento.
Em conformidade com tudo o que anteriormente foi referido, conclui-se que a sistematização
da representação de conhecimento do domínio, tal como foi proposta, se revelou como uma
contribuição importante para o progresso do estado da arte dos SDs, em particular, para a
resolução dos problemas de portabilidade e interoperabilidade.
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A investigação foi realizada em torno dos objectivos delineados inicialmente, pelo que é
oportuno referir algumas perspectivas de investigação futura que não foram abrangidas no
âmbito desta dissertação.

8.4

Perspectivas de investigação futura
A solução de integração dinâmica proposta restringe o seu âmbito aos SDs, no entanto,
considera-se que pode ser uma importante contribuição para suportar a configuração
espontânea noutras arquitecturas ou sistemas computacionais. Estas ideias já foram assunto
de publicação na 2nd International Conference on Knowledge Engineering and Decision
Support [Filipe et al., 2006].
Sobre o modelo de conhecimento proposto, ficam em aberto várias possibilidades de
enriquecimento, onde se destacam:
• Melhorar o modelo de tarefas descrito no terceiro capítulo para permitir a
composição e refinamento de tarefas;
• Uniformizar o tratamento do conhecimento sobre o utilizador. Integração do modelo
do utilizador no modelo do domínio: “O utilizador, com o seu próprio modelo
de conhecimento, é visto como um artefacto que também é integrado
dinamicamente no domínio”;
• Preparar o modelo de conhecimento para responder a outros módulos do SD que
necessitem de obter conhecimento sobre o domínio, porque o modelo de
conhecimento descrito foi concebido essencialmente para responder às
necessidades do módulo GD.
O modelo de conhecimento proposto não contempla aspectos de aprendizagem, por isso,
julga-se importante explorar a hipótese de sistematizar a aquisição de conhecimento a partir
de fontes de conhecimento externas, empregando um processo automático ou
semi-automático.
Por exemplo, dado um conceito que já tem algum vocabulário associado, determinar o
vocabulário adicional (sinónimos, acrónimos ou antónimos) na mesma ou noutra língua e
com base nesse vocabulário determinar os conceitos similares, eventualmente existentes
noutras fontes, que possam ser referidos por descritores semânticos.
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Ainda outro exemplo, dada uma hierarquia de tipos, por exemplo a representada na
Figura 30, determinar como pode ser melhorada a partir de uma fonte de conhecimento
externa.
A ideia subjacente consiste em aproveitar a crescente disponibilidade de recursos, por
exemplo na Internet, criando formas mais ou menos expeditas de actualizar a representação
de conhecimento do SD ou complementar as representações de conhecimento dos próprios
artefactos.
Nesta perspectiva, por exemplo, mesmo não tendo previamente definido todos os alimentos
que podem ser armazenados no congelador (na representação de conhecimento do
congelador) seria possível actualizar a lista dos produtos congelados usando a lista de
produtos de um sítio de compras on-line, onde esses produtos fossem vendidos ou
directamente a partir do sítio, na Internet, do fabricante do congelador.
Resumidamente, julga-se essencial dar continuidade ao enriquecimento automático ou
semi-automático das representações de conhecimento, assim como, explorar outros critérios
de similaridade que permitam optimizar a taxa de integração obtida.
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Neste apêndice é apresentado, na Figura 43, o diagrama de classes do domínio e um esquema
relativo ao acoplamento dos componentes principais do modelo do domínio, na Figura 44.

Seguidamente, descreve-se na Figura 45, na Figura 46, na Figura 47 e na Tabela 26 a
estrutura relacional de dados empregue para suportar o conhecimento do domínio.
A Tabela 25 resume a notação Integration DEFinition for Information Modeling (IDEF1X)
da norma empregue na descrição dos modelos de dados apresentados.
Cardinalidade

Não Identificadora

Identificadora

Um para zero, um ou mais

Um para um ou mais

Um para zero ou um

Zero ou um para zero, um ou mais

Zero ou um para zero ou um

Tabela 25 – Representação de associações na norma IDEF1X.
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Figura 43 – Diagrama de classes do modelo do domínio.
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Modelo de Tarefas
T1
T2
T3
T4
T5
Tn

Modelo do Mundo

Hierarquia de Tipos

Tn Ù Xn

Mediador
X1

X2

Xn

Modelo do Discurso
Tarefa

Acção
ligar
…
Aquisição
perguntar
…

Unidade

te m po
potência
temperatura
velocidade
p e so
…

Colecção

cor
vermelho, …
forma
quadrado, …
textura
liso, …

Artefacto
dispositivo

equipamento
móvel
electrodoméstico
fritadeira
…

Figura 44 – Esquema do acoplamento dos componentes do modelo.
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Figura 45 – Vista das entidades do modelo.
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Figura 46 – Vista lógica do modelo.
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Figura 47 – Vista física do modelo.
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T a b e la

M0001000

M0002000

M0003000

M0004000

M0005000

Entidade

LG

TT

ET

SCLC

CLC

Descrição

L ín g u a

Tipo de Termo

Etiqueta

Super-Classe do
Conceito

Classe do Conceito

Coluna

Atributo

Descrição

PK FK

M 0001001

IDLG

Id e n ti fi c a d o r d a L ín g u a

M 0001002

ABRLG

Abreviatura da Língua

CHAR(6)

M 0001003

DSGLG

Designação da Língua

CHAR(50)

M 0001004

DSCLG

Descrição da Língua

CHAR(100)

M 0002001

IDTT

Identificador do Tipo de Termo

M 0002002

ABRTT

Abreviatura do Tipo de Termo

CHAR(6)

M 0002003

DSGTT

Designação do Tipo de Termo

CHAR(50)

M 0002004

DSCTT

Descrição do Tipo de Termo

CHAR(100)

M 0003001

IDET

Id e n ti fi c a d o r d a E ti q u e ta

M 0003002

ABRET

Abreviatura da Etiqueta

CHAR(6)

M 0003003

DSGET

Designação da Etiqueta

CHAR(50)

M 0003004

DSCET

Descrição da Etiqueta

CHAR(200)

M 0004001

IDSCLC

Identificador da Super-Classe do Conceito

M 0004002

ABRSCLC

Abreviatura da Super-Classe do Conceito

CHAR(6)

M 0004003

DSGSCLC

Designação da Super-Classe do Conceito

CHAR(50)

M 0004004

DSCSCLC

Descrição da Super-Classe do Conceito

CHAR(100)

M 0004001

IDSCLC

Identificador da Super-Classe do Conceito

X

M 0005001

IDCLC

Identificador da Classe do Conceito

X

M 0005002

ABRCLC

Abreviatura da Classe do Conceito

CHAR(6)

M 0005003

DSGCLC

Designação da Classe do Conceito

CHAR(50)

M 0005004

DSCCLC

Descrição da Classe do Conceito

CHAR(100)

X

T ip o
SMALLINT

SMALLINT

X

SMALLINT

X

X

SMALLINT

X

SMALLINT
SMALLINT
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M0D01000

Entidade

DC

Descrição

Descritor de
Conceito

Coluna

Atributo

M0D01001

IDDC

Identificador do Conceito

M 0004001

IDSCLC

Identificador da Super-Classe do Conceito

X

SMALLINT

M 0005001

IDCLC

Identificador da Classe do Conceito

X

SMALLINT

M0D01002

DSCDC

Descrição do Conceito

M0D02001

M0D02000

M0D03000

M0D04000
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DS

DTC

DL

Descritor Semântico

Descritor de Termo
Composto

Descritor Linguístico

IDDS

Descrição

Identificador do Descritor Semântico

PK FK
X

T ip o
NUMBER

CHAR(195)
X

NUMBER

M0D01001

IDDC

Identificador do Conceito

NUMBER

M0D02002

DSCDS

Descrição do Conceito na Fonte de Conhecimento

CHAR(195)

M0D02003

DSNM

Nome da Fonte de Conhecimento

CHAR(20)

M0D02004

DSSGN

Significado do Conceito

CHAR(250)

M0D02005

DSET

Etiqueta Associada

CHAR(20)

M0D02006

DSNUM

Número de Ordem do Significado

SMALLINT

M0D01001

IDDC

Identificador do Conceito

X

M0D03001

NSTM

Número de Sequência do Termo

X

M0D04001

NSTC

Número de Sequência do Termo Composto

X

M0D05001

IDDTM

Identificador do Termo

M0D01001

IDDC

Identificador do Conceito

X

M0D04001

NSTC

Número de Sequência do Termo Composto

X

M 0002001

IDTT

Identificador do Tipo de Termo

X

NUMBER
SMALLINT

X

SMALLINT
NUMBER

X

NUMBER
SMALLINT
SMALLINT
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M0D05000

M0D06000

M0D07000

M0P01000

M0P02000

M0P03000

Entidade

DTM

DCO

TFA

PAC

PAT

PCT

Descrição

Descritor de Termo

Descritor de
Colecção

Transcrição Fonética
Alternativa

Ponte Artefacto
Classe

Ponte Artefacto
Tarefa

Ponte Classe Tarefa

Coluna

Atributo

Descrição

PK FK

M0D05001

IDDTM

Identificador do Termo

M 0001001

IDLG

Id e n ti fi c a d o r d a L ín g u a

SMALLINT

M 0003001

IDET

Id e n ti fi c a d o r d a E ti q u e ta

SMALLINT

M0D05002

PLTM

Termo

CHAR(100)

M0D05003

TFFTM

Transcrição Fonética mais Frequente do Termo

CHAR(100)

M0D01001

IDCO

Identificador do Conceito Colecção

X

X

NUMBER

M0D06003

IDGC

Identificador do Conceito Grupo de Colecções

X

X

NUMBER

M0D06002

NSC

Número de Sequência do Atributo na Colecção

M0D06001

IDA

Identificador do Conceito Atributo

X

X

NUMBER

M0D05001

IDDTM

Identificador do Termo

X

X

NUMBER

M0D07001

TFATM

Transcrição Fonética Alternativa do Termo

X

M 0W 01001

IDCL

Identificador do Descritor da Classe

X

X

NUMBER

M 0W 02001

IDAT

Identificador do Descritor do Artefacto

X

X

NUMBER

M 0004001

IDSCLC

Identificador da Super-Classe do Conceito

X

SMALLINT

M 0005001

IDCLC

Identificador da Classe do Conceito

X

SMALLINT

M0T01001

IDDT

Identificador do Descritor da Tarefa

X

X

NUMBER

M 0W 02001

IDAT

Identificador do Descritor do Artefacto

X

X

NUMBER

M 0004001

IDSCLC

Identificador da Super-Classe do Conceito

X

SMALLINT

M 0005001

IDCLC

Identificador da Classe do Conceito

X

SMALLINT

M0T01001

IDDT

Identificador do Descritor da Tarefa

X

X

NUMBER

M 0W 01001

IDCL

Identificador do Descritor da Classe

X

X

NUMBER

X

T ip o
NUMBER

SMALLINT

CHAR(100)
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M0T01000

M0T02000

M0W01000

M0W02000

Entidade

DT

DP

DCL

DAT

Descrição

Descritor de Tarefa

Descritor de Papel

Descritor de Classe

Descritor de
Artefacto

Coluna

Atributo

Descrição

M 0004001

IDSCLC

Identificador da Super-Classe do Conceito

X

SMALLINT

M 0005001

IDCLC

Identificador da Classe do Conceito

X

SMALLINT

M0T01001

IDDT

Identificador do Descritor da Tarefa

M0D01001

NMT

Identificador do Conceito Nome da Tarefa

NUMBER

M0T01002

RGINI

Regra Inicial

VARCHAR(200)

M0T01003

RGFIN

Regra Final

VARCHAR(200)

M0D01001

NMP

Identificador do Conceito Nome do Papel

X

X

NUMBER

M0T01001

IDDT

Identificador do Descritor da Tarefa

X

X

NUMBER

M0T02001

DTAL

Identificador do Conceito Alcance

NUMBER

M0T02002

DTO

Identificador do Conceito Omissão

NUMBER

M0T02003

RTP

Restrição do Papel

VARCHAR(200)

M0T02004

TPES

Tipo: (E)ntrada, (S)aída

CHAR(1)

M 0W 01001

IDCL

Identificador do Descritor da Classe

M0D01001

NMCL

Identificador do Conceito Nome da Classe

NUMBER

M 0W 01002

IDSCL

Identificador do Descritor da Super-Classe

NUMBER

M 0W 01003

DSCDCL

Descrição da Classe

VARCHAR(200)

M 0W 02001

IDAT

Identificador do Descritor do Artefacto

X

M0D01001

NMAT

Identificador do Conceito Nome do Artefacto

X

M 0W 02002

DSCDAT

Descrição do Artefacto

Tabela 26 – Descrição da estrutura do modelo.
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As instruções SQL DDL usadas para criar o modelo de dados, esquematizado na Figura 45,
na Figura 46 e na Figura 47, são apresentadas seguidamente:
CREATE TABLE M0D07000 (
M0D05001 NUMBER NOT NULL,
M0D07001 VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0D05001, M0D07001));
COMMENT ON TABLE M0D07000 IS 'Transcrição
Fonética Alternativa';
COMMENT ON COLUMN M0D07000.M0D05001 IS
'Identificador do Termo';
COMMENT ON COLUMN M0D07000.M0D07001
IS 'Transcrição Fonética Alternativa do Termo';
CREATE TABLE M0P03000 (
M0T01001 NUMBER NOT NULL,
M0W01001 NUMBER NOT NULL,
M0004001 SMALLINT,
M0005001 SMALLINT,
PRIMARY KEY (M0T01001, M0W01001));
COMMENT ON TABLE M0P03000 IS 'Ponte Classe
Tarefa';
COMMENT ON COLUMN M0P03000.M0T01001 IS
'Identificador da Tarefa';
COMMENT ON COLUMN M0P03000.M0W01001 IS
'Identificador da Classe';
COMMENT ON COLUMN M0P03000.M0004001
IS 'Identificador da Super-Classe do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0P03000.M0005001 IS
'Identificador da Classe do Conceito';
CREATE TABLE M0P02000 (
M0T01001 NUMBER NOT NULL,
M0W02001 NUMBER NOT NULL,
M0004001 SMALLINT,
M0005001 SMALLINT,
PRIMARY KEY (M0T01001, M0W02001));
COMMENT ON TABLE M0P02000 IS 'Ponte
Artefacto Tarefa';
COMMENT ON COLUMN M0P02000.M0T01001 IS
'Identificador da Tarefa';
COMMENT ON COLUMN M0P02000.M0W02001 IS
'Identificador do Artefacto';
COMMENT ON COLUMN M0P02000.M0004001
IS 'Identificador da Super-Classe do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0P02000.M0005001 IS
'Identificador da Classe do Conceito';
CREATE TABLE M0P01000 (
M0W01001 NUMBER NOT NULL,
M0W02001 NUMBER NOT NULL,
M0004001 SMALLINT,
M0005001 SMALLINT,
PRIMARY KEY (M0W01001, M0W02001));
COMMENT ON TABLE M0P01000 IS 'Ponte
Artefacto Classe';
COMMENT ON COLUMN M0P01000.M0W01001 IS
'Identificador da Classe';
COMMENT ON COLUMN M0P01000.M0W02001 IS
'Identificador de Artefacto';
COMMENT ON COLUMN M0P01000.M0004001
IS 'Identificador da Super-Classe do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0P01000.M0005001 IS
'Identificador da Classe do Conceito';
CREATE TABLE M0W02000 (
M0W02001 NUMBER NOT NULL,
M0W02002 VARCHAR(200) NOT NULL,

M0D01001 NUMBER NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0W02001));
COMMENT ON TABLE M0W02000 IS 'Descritor de
Artefacto';
COMMENT ON COLUMN M0W02000.M0W02001
IS 'Identificador do Artefacto';
COMMENT ON COLUMN M0W02000.M0D01001
IS 'Identificador do Conceito Nome do Artefacto';
COMMENT ON COLUMN M0W02000.M0W02002
IS 'Descrição do Artefacto';
CREATE TABLE M0W01000 (
M0W01001 NUMBER NOT NULL,
M0D01001 NUMBER NOT NULL,
M0W01002 NUMBER,
M0W01003 VARCHAR(200) NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0W01001));
COMMENT ON TABLE M0W01000 IS 'Descritor de
Classe';
COMMENT ON COLUMN M0W01000.M0W01001
IS 'Identificador do Descritor de Classe';
COMMENT ON COLUMN M0W01000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito Nome';
COMMENT ON COLUMN M0W01000.M0W01002
IS 'Identificador da Super-Classe';
COMMENT ON COLUMN M0W01000.M0W01003
IS 'Descrição da Classe';
CREATE TABLE M0T02000 (
M0T01001 NUMBER NOT NULL,
M0D01001 NUMBER NOT NULL,
M0T02001 NUMBER,
M0T02002 NUMBER,
M0T02003 VARCHAR(254),
M0T02004 CHAR(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0T01001, M0D01001));
COMMENT ON TABLE M0T02000 IS 'Descritor de
Papel';
COMMENT ON COLUMN M0T02000.M0T01001 IS
'Identificador da Tarefa';
COMMENT ON COLUMN M0T02000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito Nome';
COMMENT ON COLUMN M0T02000.M0T02001 IS
'Identificador do Conceito Alcance';
COMMENT ON COLUMN M0T02000.M0T02002 IS
'Identificador do Conceito Omissão';
COMMENT ON COLUMN M0T02000.M0T02003 IS
'Restrição';
COMMENT ON COLUMN M0T02000.M0T02004 IS
'Tipo: (E)ntrada, (S)aída';
CREATE TABLE M0T01000 (
M0T01001 NUMBER NOT NULL,
M0D01001 NUMBER NOT NULL,
M0T01002 VARCHAR(200),
M0T01003 VARCHAR(200),
PRIMARY KEY (M0T01001));
COMMENT ON TABLE M0T01000 IS 'Descritor de
Tarefa';
COMMENT ON COLUMN M0T01000.M0T01001 IS
'Identificador da Tarefa';
COMMENT ON COLUMN M0T01000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito Nome';
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COMMENT ON COLUMN M0T01000.M0T01002 IS
'Regra Inicial';
COMMENT ON COLUMN M0T01000.M0T01003 IS
'Regra Final';
CREATE TABLE M0D06000 (
M0D01001 NUMBER NOT NULL,
M0D06001 NUMBER NOT NULL,
M0D06003 NUMBER NOT NULL,
M0D06002 SMALLINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0D01001, M0D06003,
M0D06002));
COMMENT ON TABLE M0D06000 IS 'Descritor de
Colecção';
COMMENT ON COLUMN M0D06000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito Colecção';
COMMENT ON COLUMN M0D06000.M0D06003
IS 'Identificador do Conceito Grupo de Colecções';
COMMENT ON COLUMN M0D06000.M0D06002
IS 'Número de Sequência do Atributo na Colecção';
COMMENT ON COLUMN M0D06000.M0D06001 IS
'Identificador do Conceito Atributo';
CREATE TABLE M0D03000 (
M0D01001 NUMBER NOT NULL,
M0D04001 SMALLINT NOT NULL,
M0D03001 SMALLINT NOT NULL,
M0D05001 NUMBER NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0D01001, M0D04001,
M0D03001));
COMMENT ON TABLE M0D03000 IS 'Descritor de
Termo Composto';
COMMENT ON COLUMN M0D03000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0D03000.M0D04001
IS 'Número de Sequência do Termo Composto';
COMMENT ON COLUMN M0D03000.M0D03001 IS
'Número de Sequência do Termo';
COMMENT ON COLUMN M0D03000.M0D05001 IS
'Identificador do Termo';
CREATE TABLE M0D04000 (
M0D01001 NUMBER NOT NULL,
M0002001 SMALLINT NOT NULL,
M0D04001 SMALLINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0D01001, M0D04001));
COMMENT ON TABLE M0D04000 IS 'Descritor
Linguístico';
COMMENT ON COLUMN M0D04000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0D04000.M0D04001
IS 'Número de Sequência do Termo Composto';
COMMENT ON COLUMN M0D04000.M0002001 IS
'Identificador do Tipo de Termo';
CREATE TABLE M0D02000 (
M0D02001 NUMBER NOT NULL,
M0D01001 NUMBER NOT NULL,
M0D02002 VARCHAR(200) NOT NULL,
M0D02003 CHAR(20) NOT NULL,
M0D02004 CHAR(195) NOT NULL,
M0D02005 CHAR(20),
M0D02006 SMALLINT,
PRIMARY KEY (M0D02001));
COMMENT ON TABLE M0D02000 IS 'Descritor
Semântico';
COMMENT ON COLUMN M0D02000.M0D02001 IS
'Identificador do Descritor Semântico';
COMMENT ON COLUMN M0D02000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito';
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COMMENT ON COLUMN M0D02000.M0D02002
IS 'Descrição do Conceito na Fonte de
Conhecimento';
COMMENT ON COLUMN M0D02000.M0D02003 IS
'Nome da Fonte de Conhecimento';
COMMENT ON COLUMN M0D02000.M0D02004 IS
'Significado do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0D02000.M0D02005 IS
'Etiqueta Associada';
COMMENT ON COLUMN M0D02000.M0D02006 IS
'Número de Ordem do Significado';
CREATE TABLE M0D01000 (
M0D01001
NUMBER NOT NULL,
M0D01002
VARCHAR(200) NOT NULL,
M0004001
SMALLINT NOT NULL,
M0005001
SMALLINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0D01001));
COMMENT ON TABLE M0D01000 IS 'Descritor de
Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0D01000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0D01000.M0004001
IS 'Identificador da Super-Classe do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0D01000.M0005001 IS
'Identificador da Classe de Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0D01000.M0D01002 IS
'Descrição do Conceito';
CREATE TABLE M0005000 (
M0005001 SMALLINT NOT NULL,
M0004001 SMALLINT NOT NULL,
M0005002 CHAR(6) NOT NULL,
M0005003 CHAR(50) NOT NULL,
M0005004 VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0004001, M0005001));
COMMENT ON TABLE M0005000 IS 'Classe do
Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0005000.M0004001
IS 'Identificador da Super-Classe do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0005000.M0005001 IS
'Identificador da Classe do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0005000.M0005002 IS
'Abreviatura da Classe do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0005000.M0005003 IS
'Designação da Classe do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0005000.M0005004 IS
'Descrição da Classe do Conceito';
CREATE TABLE M0004000 (
M0004001 SMALLINT NOT NULL,
M0004002 CHAR(6) NOT NULL,
M0004003 CHAR(50) NOT NULL,
M0004004 VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0004001));
COMMENT ON TABLE M0004000 IS 'Super-Classe
do Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0004000.M0004001 IS
'Identificador da Classe de Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0004000.M0004002 IS
'Abreviatura da Classe de Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0004000.M0004003 IS
'Designação da Classe de Conceito';
COMMENT ON COLUMN M0004000.M0004004 IS
'Descrição da Classe de Conceito';
CREATE TABLE M0D05000 (
M0D05001 NUMBER NOT NULL,
M0D05002 VARCHAR(100) NOT NULL,
M0001001 SMALLINT NOT NULL,
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M0003001 SMALLINT NOT NULL,
M0D05003 VARCHAR(100),
PRIMARY KEY (M0D05001));
COMMENT ON TABLE M0D05000 IS 'Descritor de
Termo';
COMMENT ON COLUMN M0D05000.M0D05001 IS
'Identificador do Termo';
COMMENT ON COLUMN M0D05000.M0001001 IS
'Identificador da Língua';
COMMENT ON COLUMN M0D05000.M0003001 IS
'Identificador da Etiqueta';
COMMENT ON COLUMN M0D05000.M0D05002 IS
'Termo';
COMMENT ON COLUMN M0D05000.M0D05003
IS 'Transcrição Fonética mais Frequente do Termo';
CREATE TABLE M0003000 (
M0003001 SMALLINT NOT NULL,
M0003002 CHAR(6) NOT NULL,
M0003003 CHAR(50) NOT NULL,
M0003004 VARCHAR(200) NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0003001));
COMMENT ON TABLE M0003000 IS 'Etiqueta';
COMMENT ON COLUMN M0003000.M0003001 IS
'Identificador da Etiqueta';
COMMENT ON COLUMN M0003000.M0003002 IS
'Abreviatura da Etiqueta';
COMMENT ON COLUMN M0003000.M0003003 IS
'Designação da Etiqueta';
COMMENT ON COLUMN M0003000.M0003004 IS
'Descrição da Etiqueta';
CREATE TABLE M0002000 (
M0002001 SMALLINT NOT NULL,
M0002002 CHAR(6) NOT NULL,
M0002003 CHAR(50) NOT NULL,
M0002004 VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0002001));
COMMENT ON TABLE M0002000 IS 'Tipo de
Termo';
COMMENT ON COLUMN M0002000.M0002001 IS
'Identificador do Tipo de Termo';
COMMENT ON COLUMN M0002000.M0002002 IS
'Abreviatura do Tipo de Termo';
COMMENT ON COLUMN M0002000.M0002003 IS
'Designação do Tipo de Termo';
COMMENT ON COLUMN M0002000.M0002004 IS
'Descrição do Tipo de Termo';
CREATE TABLE M0001000 (
M0001001 SMALLINT NOT NULL,
M0001002 CHAR(6) NOT NULL,
M0001003 CHAR(50) NOT NULL,
M0001004 VARCHAR(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0001001));
COMMENT ON TABLE M0001000 IS 'Língua';
COMMENT ON COLUMN M0001000.M0001001 IS
'Identificador da Língua';
COMMENT ON COLUMN M0001000.M0001002 IS
'Abreviatura da Língua';
COMMENT ON COLUMN M0001000.M0001003 IS
'Designação da Língua';
COMMENT ON COLUMN M0001000.M0001004 IS
'Descrição da Língua';
ALTER TABLE M0D07000 FOREIGN KEY
(M0D05001) REFERENCES M0D05000 ON
DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE M0P03000 FOREIGN KEY
(M0004001, M0005001) REFERENCES M0005000
ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P03000 FOREIGN KEY
(M0W01001) REFERENCES M0W01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P03000 FOREIGN KEY
(M0T01001) REFERENCES M0T01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P02000 FOREIGN KEY
(M0004001, M0005001) REFERENCES M0005000
ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P02000 FOREIGN KEY
(M0T01001) REFERENCES M0T01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P02000 FOREIGN KEY
(M0W02001) REFERENCES M0W02000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P01000 FOREIGN KEY
(M0004001, M0005001) REFERENCES M0005000
ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P01000 FOREIGN KEY
(M0W02001) REFERENCES M0W02000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P01000 FOREIGN KEY
(M0W01001) REFERENCES M0W01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0W02000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0W01000 FOREIGN KEY
(M0W01002) REFERENCES M0W01000 ON
DELETE CASCADE;
ALTER TABLE M0W01000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0T02000 FOREIGN KEY
(M0T02002) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0T02000 FOREIGN KEY
(M0T02001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0T02000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0T02000 FOREIGN KEY
(M0T01001) REFERENCES M0T01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0T01000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0D06000 FOREIGN KEY
(M0D06003) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0D06000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0D06000 FOREIGN KEY
(M0D06001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0D03000 FOREIGN KEY
(M0D01001, M0D04001) REFERENCES M0D04000
ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0D03000 FOREIGN KEY
(M0D05001) REFERENCES M0D05000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0D04000 FOREIGN KEY
(M0002001) REFERENCES M0002000 ON DELETE
RESTRICT;
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ALTER TABLE M0D04000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0D02000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0D01000 FOREIGN KEY
(M0004001, M0005001) REFERENCES M0005000
ON DELETE RESTRICT;
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ALTER TABLE M0005000 FOREIGN KEY
(M0004001) REFERENCES M0004000 ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE M0D05000 FOREIGN KEY
(M0001001) REFERENCES M0001000 ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE M0D05000 FOREIGN KEY
(M0003001) REFERENCES M0003000 ON DELETE
RESTRICT;
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Neste apêndice são descritas as constantes de iniciação do modelo de dados apresentado no
apêndice A. Os dados apresentados na Tabela 27 são usados para associar a cada um dos
termos (lemas) a respectiva língua. Opcionalmente, podem ser acrescentadas mais linhas à
Tabela 27 para indicar outras línguas.
IDLG
M0001001
1
2
3
4

ABRLG
M0001002
pt
br
us
uk

DSGLG
M0001003
Português PT
Português BR
Inglês US
Inglês UK

DSCLG
M0001004
Português (Europa)
Português (Brasil)
Inglês (Estados Unidos)
Inglês (Reino Unido)

Tabela 27 – Língua (LG - M0001000).

Embora o modelo proposto suporte múltiplas línguas, só são apresentados exemplos para as
línguas (ou variantes) apresentadas na Tabela 27. A utilização de línguas exóticas (com
características substancialmente diferentes das apresentadas na Tabela 27) deve ser
ponderada ao nível da estrutura de dados, designadamente na construção de termos
compostos a partir de termos simples.
IDTT
M0002001
1
2
3

ABRTT
M0002002
s
a
t

DSGTT
M0002003
Sinónimo
Acrónimo
Antónimo

DSCTT
M0002004
Termo com significado semelhante
Termo formado a partir das iniciais de palavras
Termo com significado contrário ou oposto

Tabela 28 – Tipo de termo (TT - M0002000).

A Tabela 28 descreve os três significados (Sinónimo, Acrónimo e Antónimo) de cada um
dos termos relativamente aos conceitos que lhe estão associados.
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A Tabela 29 descreve as etiquetas que podem ser atribuídas aos termos simples. Caso seja
necessário, podem ser acrescentadas novas etiquetas, designadamente para contemplar novos
aspectos que surjam associados a línguas introduzidas posteriormente.
IDET
ABRET
M0003001 M0003002

DSGET
M0003003

1

s

Substantivo

2

adj

Adjectivo

3

num

Numeral

4

v

Verbo

5

adv

Advérbio

6

prep

Preposição

DSCET
M0003004
Palavra que designa seres, coisas, lugares, instituições,
nações, estados, qualidades e acções
Palavra que caracteriza o substantivo, determinando-o ou
qualificando-o
Palavra que se refere ao substantivo designando o
número, a ordem numa série ou a proporcionalidade
numérica
Palavra que exprime acção, estado, qualidade ou
existência
Palavra que se junta aos verbos, aos adjectivos e a outros
advérbios para lhes modificar o significado, exprimindo
uma circunstância de tempo, lugar, etc.
Palavra que exprime a relação entre duas partes de uma
oração que dependem uma da outra

Tabela 29 – Etiqueta (ET - M0003000).
IDSCLC
M0004001

ABRSCLC
M0004002

DSGSCLC
M0004003

DSCSCLC
M0004004

1
2
3
4

a
c
t
v

Artefacto
Categoria
Tarefa
Valor

Artefacto - Device
Categoria - Category
Tarefa - Task
Valor - Value

Tabela 30 – Super-classe do conceito (SCLC - M0004000).

As Tabela 30 e a Tabela 31 descrevem respectivamente as super-classes e classes dos
conceitos que podem ser representados no modelo do discurso.
IDSCLC
M0004001
1
1
2
2
3
3
4
4
4

IDCLC
M0005001
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ABRCLC
M0005002
i
p
l
u
o
s
b
q
n

DSGCLC
M0005003
Activo
Passivo
Colecção
Unidade
Acção
Aquisição
Atributo
Quantidade
Nome

ABRCLC
M0005004
Activo - Active
Passivo - Passive
Colecção - Collection
Unidade - Unit
Acção - Action
Aquisição - Acquisition
Atributo - Attribute
Quantidade - Quantity
Nome - Name

Tabela 31 – Classe do conceito (CLC - M0005000).
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Estes dados são importantes para efectuar a gestão/exclusão de acessos a cada um dos
artefactos/tarefas no mundo real e para estabelecer regras de integridade do próprio modelo.
Por exemplo, um conceito da classe 8 (Quantidade) não pode ser usado como nome de uma
tarefa onde só pode ser usado um conceito da classe 5 ou 6 (Acção ou Aquisição).
Apresentam-se seguidamente as instruções SQL DDL usadas para iniciar o modelo de dados
apresentado no Anexo A:
INSERT INTO M0001000 (M0001001, M0001002, M0001003, M0001004) VALUES (1, 'pt',
'Português PT', 'Português (Europa)');
INSERT INTO M0001000 (M0001001, M0001002, M0001003, M0001004) VALUES (2, 'br',
'Português BR', 'Português (Brasil)');
INSERT INTO M0001000 (M0001001, M0001002, M0001003, M0001004) VALUES (3, 'us',
'Inglês US', 'Inglês (Estados Unidos)');
INSERT INTO M0001000 (M0001001, M0001002, M0001003, M0001004) VALUES (4, 'uk',
'Inglês UK', 'Inglês (Reino Unido)');
INSERT INTO M0002000 (M0002001,M0002002, M0002003, M0002004) VALUES (1,'s',
'Sinónimo', 'Termo com significado semelhante');
INSERT INTO M0002000 (M0002001,M0002002, M0002003, M0002004) VALUES (2,'a',
'Acrónimo', 'Termo formado a partir das letras de palavras de uma denominação');
INSERT INTO M0002000 (M0002001,M0002002, M0002003, M0002004) VALUES (3,'t',
'Antónimo', 'Termo com significado contrário ou oposto');
INSERT INTO M0003000 (M0003001,M0003002, M0003003, M0003004) VALUES (1,'s',
'Substantivo', 'Palavra que designa seres, coisas, lugares, instituições, nações, estados,
qualidades e acções');
INSERT INTO M0003000 (M0003001,M0003002, M0003003, M0003004) VALUES (2,'adj',
'Adjectivo', 'Palavra que caracteriza o substantivo, determinando-o ou qualificando-o');
INSERT INTO M0003000 (M0003001,M0003002, M0003003, M0003004) VALUES (3,'num',
'Numeral', 'Palavra que se refere ao substantivo designando o número, a ordem numa série
ou a proporcionalidade numérica');
INSERT INTO M0003000 (M0003001,M0003002, M0003003, M0003004) VALUES (4,'v',
'Verbo', 'Palavra que exprime acção, estado, qualidade ou existência');
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INSERT INTO M0003000 (M0003001,M0003002, M0003003, M0003004) VALUES (5,'adv',
'Advérbio', 'Palavra que se junta aos verbos, aos adjectivos e a outros advérbios para lhes
modificar o significado, exprimindo uma circunstância de tempo, lugar, etc.');
INSERT INTO M0003000 (M0003001,M0003002, M0003003, M0003004) VALUES (6,'prep',
'Preposição', 'Palavra que exprime a relação entre duas partes de uma oração que
dependem uma da outra');
INSERT INTO M0004000 (M0004001, M0004002, M0004003, M0004004) VALUES (1, 'a',
'Artefacto', 'Artefacto - Device');
INSERT INTO M0004000 (M0004001, M0004002, M0004003, M0004004) VALUES (2, 'c',
'Categoria', 'Categoria - Category');
INSERT INTO M0004000 (M0004001, M0004002, M0004003, M0004004) VALUES (3, 't',
'Tarefa', 'Tarefa - Task');
INSERT INTO M0004000 (M0004001, M0004002, M0004003, M0004004) VALUES (4, 'v',
'Valor', 'Valor - Value');
INSERT INTO M0005000 (M0004001, M0005001,M0005002, M0005003, M0005004)
VALUES (1, 1, 'i', 'Activo', 'Activo - Active');
INSERT INTO M0005000 (M0004001, M0005001,M0005002, M0005003, M0005004)
VALUES (1, 2, 'p', 'Passivo', 'Passivo - Passive');
INSERT INTO M0005000 (M0004001, M0005001,M0005002, M0005003, M0005004)
VALUES (2, 3, 'l', 'Colecção', 'Colecção - Collection');
INSERT INTO M0005000 (M0004001, M0005001,M0005002, M0005003, M0005004)
VALUES (2, 4, 'u', 'Unidade', 'Unidade - Unit');
INSERT INTO M0005000 (M0004001, M0005001,M0005002, M0005003, M0005004)
VALUES (3, 5, 'o','Acção','Acção - Action');
INSERT INTO M0005000 (M0004001, M0005001,M0005002, M0005003, M0005004)
VALUES (3, 6, 's','Aquisição','Aquisição - Acquisition');
INSERT INTO M0005000 (M0004001, M0005001,M0005002, M0005003, M0005004)
VALUES (4, 7, 'b','Atributo','Atributo - Attribute');
INSERT INTO M0005000 (M0004001, M0005001,M0005002, M0005003, M0005004)
VALUES (4, 8, 'q','Quantidade','Quantidade - Quantity');
INSERT INTO M0005000 (M0004001, M0005001,M0005002, M0005003, M0005004)
VALUES (4, 9, 'n','Nome','Nome - Name');
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Neste apêndice é ilustrada a abordagem de implementação empregue na concepção de
extensões locais ao modelo de conhecimento proposto no terceiro capítulo. Concretamente,
são apresentados os modelos usados para representar o contexto de activação de um
artefacto, para suportar o histórico dos pedidos e para incorporar conhecimento sobre
alimentos nos artefactos, designadamente: no congelador, na fritadeira e no forno de
microondas. Na mesma perspectiva, mas no domínio da bilhética, é também descrita uma
extensão do modelo de conhecimento local para um recinto de espectáculo.

C.1 Extensão do modelo do MI
Embora o modelo de conhecimento do MI, seja na sua essência, idêntico ao dos artefactos é
necessário introduzir algumas modificações pontuais para suportar dados relativos ao
contexto de activação dos artefactos. O processo de integração tem necessidades específicas
relacionadas com o seu estado de execução, designadamente:
Quando um artefacto é activado existe a necessidade de registar os conceitos que lhe estão
associados para quando for desactivado poderem ser removidos se não estiverem a ser
referenciados;
Quando um artefacto define localmente colecções elas ficam estritamente associadas a esse
artefacto num registo de colecções;
É necessário efectuar a conversão de identificadores de tarefas definidos globalmente em
identificadores de tarefas definidos localmente.
Nesta perspectiva, propõe-se que o modelo de dados, apresentado no apêndice A, seja
estendido. Para o efeito, são adicionadas à estrutura de dados do MI, mais três tabelas ligadas
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à tabela descritor de artefacto (DAT). A tabela registo de conceitos (RC) é usada para
registar a relação entre os conceitos definidos globalmente e os conceitos definidos
localmente. A tabela registo de colecções (RCO) é usada para representar as colecções
definidas ou redefinidas pelo artefacto. A tabela registo de tarefas (RT) é usada para registar
a relação entre os identificadores de tarefas definidos globalmente e localmente.

Figura 48 – Vista das entidades da extensão do modelo do MI.

Figura 49 – Vista lógica da extensão do modelo do MI.

Figura 50 – Vista física da extensão do modelo do MI.
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A estrutura de dados que estende o modelo do MI é ilustrada, utilizando a notação IDEF1X, na Figura 48, na Figura 49 e na Figura 50 e descrita na
Tabela 32.
Tabela

R0I01000

R0I02000

R0I03000

Entidade

Descrição

RC

Registo de
Conceitos

RCO

RT

Registo de
Colecções

Registo de
Tarefas

Coluna

Atributo

M 0W 02001

IDAT

MOD01001

Descrição

PK

FK

Tipo

Identificador do Artefacto

X

X

NUMBER

IDDC

Identificador do Conceito

X

R0I01001

IDDCL

Identificador do Conceito Local

M 0W 02001

IDAT

Identificador do Artefacto

M0D01001

IDCO

R0I02003

NUMBER
X

NUMBER

X

X

NUMBER

Identificador do Conceito Colecção

X

X

NUMBER

IDGC

Identificador do Conceito Grupo de Colecções

X

X

NUMBER

R0I02002

RNSC

Número de Sequência do Atributo na Colecção

X

R0I02001

IDA

M 0W 02001

IDAT

Identificador do Artefacto

M0T01001

IDDT

Identificador da Tarefa

R0I03001

IDDTL

Identificador da Tarefa Local

SMALLINT
X

NUMBER

X

X

NUMBER

X

X

NUMBER

Identificador do Conceito Atributo

NUMBER

Tabela 32 – Descrição da extensão do modelo do MI.
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Apresentam-se seguidamente as instruções SQL DDL usadas para criar a extensão referida
anteriormente:
ALTER TABLE M0W02000 RENAME TABLE
M0W0200P8ID2731000;
CREATE TABLE M0W02000 (
M0W02001 NUMBER NOT NULL,
M0W02002 VARCHAR(200),
M0D01001 NUMBER);
COMMENT ON TABLE M0W02000 IS 'Descritor de
Artefacto';
COMMENT ON COLUMN M0W02000.M0W02001
IS 'Identificador do Artefacto';
COMMENT ON COLUMN M0W02000.M0D01001
IS 'Identificador do Conceito Nome do Artefacto';
COMMENT ON COLUMN M0W02000.M0W02002
IS 'Descrição do Artefacto';
ALTER TABLE M0W02000 PRIMARY KEY
(M0W02001);
INSERT INTO M0W02000 (M0W02001, M0W02002,
M0D01001) SELECT M0W02001, M0W02002,
M0D01001 FROM M0W0200P8ID2731000;
ALTER TABLE M0W02000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P02000 FOREIGN KEY
(M0W02001) REFERENCES M0W02000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE M0P01000 FOREIGN KEY
(M0W02001) REFERENCES M0W02000 ON
DELETE RESTRICT;
CREATE TABLE R0I01000 (
M0W02001 NUMBER NOT NULL,
M0D01001 NUMBER NOT NULL,
R0I01001 NUMBER NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0W02001, M0D01001));
COMMENT ON TABLE R0I01000 IS 'Registo de
Conceitos';
COMMENT ON COLUMN R0I01000.M0W02001 IS
'Identificador do Artefacto';
COMMENT ON COLUMN R0I01000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito';
COMMENT ON COLUMN R0I01000.R0I01001 IS
'Identificador do Conceito Local';
CREATE TABLE R0I02000 (
M0W02001 NUMBER NOT NULL,
M0D01001 NUMBER NOT NULL,
R0I02001 NUMBER NOT NULL,
R0I02003 NUMBER NOT NULL,
R0I02002 SMALLINT NOT NULL,
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PRIMARY KEY (M0W02001, M0D01001,
R0I02003, R0I02002));
COMMENT ON TABLE R0I02000 IS 'Registo de
Colecções';
COMMENT ON COLUMN R0I02000.M0W02001 IS
'Identificador do Artefacto';
COMMENT ON COLUMN R0I02000.M0D01001 IS
'Identificador do Conceito Colecção';
COMMENT ON COLUMN R0I02000.R0I02003
IS 'Identificador do Conceito Grupo de Colecções';
COMMENT ON COLUMN R0I02000.R0I02002
IS 'Número de Sequência do Atributo na Colecção';
COMMENT ON COLUMN R0I02000.R0I02001 IS
'Identificador do Conceito Atributo';
CREATE TABLE R0I03000 (
M0T01001 NUMBER NOT NULL,
M0W02001 NUMBER NOT NULL,
R0I03001 NUMBER NOT NULL,
PRIMARY KEY (M0W02001, M0T01001));
COMMENT ON TABLE R0I03000 IS 'Registo de
Tarefas';
COMMENT ON COLUMN R0I03000.M0W02001 IS
'Identificador do Artefacto';
COMMENT ON COLUMN R0I03000.M0T01001 IS
'Identificador da Tarefa';
COMMENT ON COLUMN R0I03000.R0I03001 IS
'Identificador da Tarefa Local';
ALTER TABLE R0I01000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE R0I01000 FOREIGN KEY
(M0W02001) REFERENCES M0W02000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE R0I02000 FOREIGN KEY (R0I02003)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE R0I02000 FOREIGN KEY
(M0D01001) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE R0I02000 FOREIGN KEY (R0I02001)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE R0I02000 FOREIGN KEY
(M0W02001) REFERENCES M0W02000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE R0I03000 FOREIGN KEY
(M0W02001) REFERENCES M0W02000 ON
DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE R0I03000 FOREIGN KEY
(M0T01001) REFERENCES M0T01000 ON
DELETE RESTRICT;
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Apresentam-se seguidamente as instruções SQL DDL usadas para criar o histórico dos
pedidos:
CREATE TABLE HPARAMETRO (
IDHST NUMBER NOT NULL,
IDTAREFA NUMBER NOT NULL,
PARAM CHAR(1) NOT NULL,
IDPARAM NUMBER NOT NULL,
DSCPARAM CHAR(200) NOT NULL,
IDARTEFACTO NUMBER NOT NULL,
INDICE NUMBER NOT NULL,
VALOR NUMBER,
DSCVALOR CHAR(200) NOT NULL,
PRIMARY KEY (IDHST, IDARTEFACTO,
IDTAREFA, PARAM, IDPARAM, INDICE));
COMMENT ON TABLE HPARAMETRO IS 'Histórico
das Listas de Parametros dos Pedidos';
COMMENT ON COLUMN HPARAMETRO.IDHST IS
'Identificador do Registo do Histórico';
COMMENT ON COLUMN
HPARAMETRO.IDARTEFACTO IS 'Identificador do
Artefacto';
COMMENT ON COLUMN
HPARAMETRO.IDTAREFA IS 'Identificador da
Tarefa';
COMMENT ON COLUMN HPARAMETRO.PARAM
IS 'Tipo de Parametro (E)ntrada (O)missão ou
(S)aída';
COMMENT ON COLUMN
HPARAMETRO.IDPARAM IS 'Identificador do
Parametro';
COMMENT ON COLUMN HPARAMETRO.INDICE
IS 'Indice do Parametro';
COMMENT ON COLUMN
HPARAMETRO.DSCPARAM IS 'Descrição do
Parametro';
COMMENT ON COLUMN HPARAMETRO.VALOR
IS 'Valor do Parametro';
COMMENT ON COLUMN
HPARAMETRO.DSCVALOR
IS 'Descrição do Valor do Parametro';
CREATE TABLE HTAREFA (
IDHST NUMBER NOT NULL,
IDTAREFA NUMBER NOT NULL,
DSCTAREFA CHAR(200) NOT NULL,
IDARTEFACTO NUMBER NOT NULL,
NOMEARTEFACTO CHAR(200) NOT NULL,
PRIMARY KEY (IDHST, IDARTEFACTO,
IDTAREFA));
COMMENT ON TABLE HTAREFA IS 'Histórico das
Tarefas dos Pedidos';
COMMENT ON COLUMN HTAREFA.IDHST IS
'Identificador do Registo do Histórico';
COMMENT ON COLUMN
HTAREFA.IDARTEFACTO IS 'Identificador do
Artefacto';
COMMENT ON COLUMN HTAREFA.IDTAREFA IS
'Identificador da Tarefa';
COMMENT ON COLUMN HTAREFA.DSCTAREFA
IS 'Descrição da Tarefa';

COMMENT ON COLUMN
HTAREFA.NOMEARTEFACTO IS 'Nome do
Artefacto';
CREATE TABLE HFILA (
IDHST NUMBER NOT NULL,
IDITEM NUMBER NOT NULL,
ITEM CHAR(1) NOT NULL,
DSCITEM CHAR(200) NOT NULL,
ORDEM NUMBER NOT NULL,
PRIMARY KEY (IDHST, IDITEM, ITEM));
COMMENT ON TABLE HFILA
IS 'Histórico das Filas de Artefactos, Conceitos e
Tarefas dos Pedido';
COMMENT ON COLUMN HFILA.IDHST IS
'Identificador do Registo do Histórico';
COMMENT ON COLUMN HFILA.IDITEM IS
'Identificador do Item';
COMMENT ON COLUMN HFILA.ITEM
IS 'Tipo de Item (A)artefacto, (C)conceito ou
(T)arefa';
COMMENT ON COLUMN HFILA.DSCITEM IS
'Descrição do Item';
COMMENT ON COLUMN HFILA.ORDEM IS
'Número de Ordem do Item';
CREATE TABLE HISTORICO (
IDHST NUMBER NOT NULL,
INICIO DATETIME NOT NULL,
IDPD NUMBER NOT NULL,
FIM DATETIME,
RESPOSTA LONG VARCHAR,
PRIMARY KEY (IDHST));
COMMENT ON TABLE HISTORICO IS 'Histórico do
Processamento';
COMMENT ON COLUMN HISTORICO.IDHST IS
'Identificador do Registo do Histórico';
COMMENT ON COLUMN HISTORICO.INICIO
IS 'Data Hora do Início da Execução do Pedido';
COMMENT ON COLUMN HISTORICO.IDPD IS
'Identificador do Pedido';
COMMENT ON COLUMN HISTORICO.FIM IS 'Data
Hora do Fim da Execução do Pedido';
COMMENT ON COLUMN HISTORICO.RESPOSTA
IS 'Resposta do Pedido';
CREATE TABLE HPEDIDO (
IDPD NUMBER NOT NULL,
PEDIDO VARCHAR(250) NOT NULL,
PRIMARY KEY (IDPD));
COMMENT ON TABLE HPEDIDO IS 'Histórico dos
Pedidos';
COMMENT ON COLUMN HPEDIDO.IDPD IS
'Identificador a pergunta';
COMMENT ON COLUMN HPEDIDO.PEDIDO IS
'Pedido de execução';
CREATE VIEW VALOR (
IDHST,
IDARTEFACTO,
IDTAREFA,

187

APÊNDICE C
PARAM,
IDPARAM,
INDICE,
DSCPARAM,
VALOR,
DSCVALOR,
NOMEARTEFACTO,
DSCTAREFA)
AS
SELECT A.IDHST, A.IDARTEFACTO, A.IDTAREFA,
PARAM, IDPARAM, INDICE, DSCPARAM, VALOR,
DSCVALOR, NOMEARTEFACTO, DSCTAREFA
FROM HPARAMETRO A, HTAREFA B WHERE A.
IDHST = B. IDHST AND A.IDARTEFACTO =
B.IDARTEFACTO AND A.IDTAREFA =
B.IDTAREFA;
CREATE VIEW PROCESSO (
INICIO,
PEDIDO,
FIM,
RESPOSTA,
IDARTEFACTO,
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NOMEARTEFACTO,
IDTAREFA,
DSCTAREFA)
AS
SELECT B.INICIO, A.PEDIDO, B.FIM,
B.RESPOSTA, C.IDARTEFACTO,
C.NOMEARTEFACTO, C.IDTAREFA,
C.DSCTAREFA
FROM HPEDIDO A, HISTORICO B, HTAREFA C
WHERE A.IDPD = B.IDPD AND B.IDHST =
C.IDHST;
ALTER TABLE HPARAMETRO FOREIGN KEY
(IDHST, IDARTEFACTO, IDTAREFA)
REFERENCES HTAREFA ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE HTAREFA FOREIGN KEY (IDHST)
REFERENCES HISTORICO ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE HFILA FOREIGN KEY (IDHST)
REFERENCES HISTORICO ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE HISTORICO FOREIGN KEY (IDPD)
REFERENCES HPEDIDO ON DELETE RESTRICT;
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C.2 Extensão do modelo do congelador
A funcionalidade essencial disponibilizada pelo congelador consiste em fornecer informação
sobre as existências dos alimentos nele armazenados, designadamente: formato, porção e
quantidade. Neste contexto, o congelador é visto como uma base de dados à qual são
dirigidas perguntas.
Posto isto, o modelo de conhecimento do congelador tem de ser estendido para permitir
responder ao tipo de perguntas que vão ter como resposta a informação anteriormente
referida.
A extensão do modelo físico (que representa o conhecimento local ao congelador) é
realizada criando uma tabela (CNG) ligada tal como é ilustrado na Figura 51 e na Figura 52.

Figura 51 – Vista das entidades da extensão do modelo do “congelador”.

Figura 52 – Vista física da extensão do modelo do “congelador”.
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Apresentam-se seguidamente as instruções SQL DDL usadas para criar a extensão
referida anteriormente:
CREATE TABLE CNG (
C1 NUMBER NOT NULL,
C2 NUMBER NOT NULL,
C3 NUMBER,
C4 NUMBER NOT NULL);
COMMENT ON TABLE CNG IS 'Existência (Quantidade, Porção, Formato)';
COMMENT ON COLUMN CNG.C1 IS 'Identificador do Conceito Alimento';
COMMENT ON COLUMN CNG.C2 IS 'Quantidade de Alimento';
COMMENT ON COLUMN CNG.C3 IS 'Porção de Alimento';
COMMENT ON COLUMN CNG.C4 IS 'Identificador do Conceito Formato';
ALTER TABLE CNG PRIMARY KEY (C1);
ALTER TABLE CNG FOREIGN KEY (C4) REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE CNG FOREIGN KEY (C1) REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
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C.3 Extensão do modelo da fritadeira
O funcionamento de uma fritadeira ao mais alto nível, onde são especificados os alimentos a
fritar, requer a existência de conhecimento sobre, designadamente: temperatura, quantidade,
e tempo. A extensão do modelo físico, que representa o conhecimento local à fritadeira, é
realizada criando as tabelas (FTMPT e FTMP), ligadas tal como é ilustrado na Figura 53.

Figura 53 – Vista das entidades da extensão do modelo da “fritadeira”.

A tabela FTMPT representa informação sobre o processo de fritura, nomeadamente: sobre a
temperatura e a quantidade de alimentos. A tabela FTMP contém a informação sobre o
tempo que demora a fritar cada alimento. Na Figura 54 é ilustrada a mesma extensão do
modelo de dados da fritadeira, focando a estrutura física, onde se destaca a vista FRITA
utilizada para facilitar a consulta da informação associada aos alimentos.

Figura 54 – Vista física da extensão do modelo da “fritadeira”.
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Apresentam-se seguidamente as instruções SQL DDL usadas para criar a extensão
referida anteriormente:
CREATE TABLE FTMPT (
P1 NUMBER NOT NULL,
P2 NUMBER NOT NULL,
P3 NUMBER,
P4 NUMBER NOT NULL,
P5 NUMBER NOT NULL);
COMMENT ON TABLE FTMPT IS 'Temperatura /
Quantidade';
COMMENT ON COLUMN FTMPT.P1 IS 'Identificador
do Conceito Alimento';
COMMENT ON COLUMN FTMPT.P2 IS 'Porção de
Alimento';
COMMENT ON COLUMN FTMPT.P3 IS 'Identificador
do Conceito Unidade';
COMMENT ON COLUMN FTMPT.P4 IS 'Identificador
do Conceito Formato';
COMMENT ON COLUMN FTMPT.P5 IS
'Temperatura';
ALTER TABLE FTMPT PRIMARY KEY (P1);
CREATE TABLE FTMP (
T1 NUMBER NOT NULL,
T2 NUMBER NOT NULL,
T3 NUMBER NOT NULL);
COMMENT ON TABLE FTMP IS 'Tempo';
COMMENT ON COLUMN FTMP.T1 IS 'Identificador
do Conceito Alimento';
COMMENT ON COLUMN FTMP.T2 IS 'Identificador
do Conceito Tipo';
COMMENT ON COLUMN FTMP.T3 IS 'Tempo';
ALTER TABLE FTMP PRIMARY KEY (T1, T2);
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CREATE VIEW FRITA (
ALIMENTO,
TIPO,
TEMPO,
PORCAO,
UNIDADE,
FORMATO,
TEMPERATURA)
AS
SELECT FTMP.T1, FTMP.T2, FTMP.T3, FTMPT.P2,
FTMPT.P3, FTMPT.P4, FTMPT.P5
FROM FTMP, FTMPT WHERE T1 = P1;
COMMENT ON COLUMN FRITA.ALIMENTO IS
'Identificador do Conceito Alimento';
COMMENT ON COLUMN FRITA.TIPO IS
'Identificador do Conceito Tipo';
COMMENT ON COLUMN FRITA.TEMPO IS 'Tempo';
COMMENT ON COLUMN FRITA.PORCAO
IS 'Porção de Alimento';
COMMENT ON COLUMN FRITA.UNIDADE IS
'Identificador do Conceito Unidade';
COMMENT ON COLUMN FRITA.FORMATO IS
'Identificador do Conceito Formato';
COMMENT ON COLUMN FRITA.TEMPERATURA IS
'Temperatura';
ALTER TABLE FTMPT FOREIGN KEY (P1)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE FTMPT FOREIGN KEY (P3)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE FTMPT FOREIGN KEY (P4)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE FTMP FOREIGN KEY (T1)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE FTMP
FOREIGN KEY (T2) REFERENCES M0D01000 ON
DELETE RESTRICT;
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C.4 Extensão do modelo do forno de microondas
O funcionamento de um forno de microondas ao mais alto nível, onde são especificados os
alimentos e o processo de preparação/confecção, requer a existência de conhecimento sobre,
designadamente: a potência e o tempo. A extensão do modelo de dados, que representa o
conhecimento local ao forno de microondas, é implementada criando duas tabelas (PTN e
TMP), ligadas tal como é ilustrado na Figura 55.

Figura 55 – Vista das entidades da extensão do modelo do “forno de microondas”.

A tabela PTN relaciona a potência com o processo de confecção dos alimentos. A tabela
TMP relaciona o tempo com o processo de confecção dos alimentos. Na Figura 56 é
ilustrada a mesma extensão do modelo de dados do forno de microondas, focando a estrutura
física, onde se destaca a vista MICRO utilizada para facilitar a consulta da informação
associada aos alimentos.

Figura 56 – Vista física da extensão do modelo do “forno de microondas”.
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Apresentam-se seguidamente as instruções SQL DDL usadas para criar a extensão referida
anteriormente:
CREATE TABLE TMP (
T1 NUMBER NOT NULL,
T2 NUMBER NOT NULL,
T3 NUMBER NOT NULL,
T4 NUMBER NOT NULL,
T5 NUMBER NOT NULL,
T6 NUMBER NOT NULL,
T7 NUMBER NOT NULL);
COMMENT ON TABLE TMP IS 'Tempo';
COMMENT ON COLUMN TMP.T1
IS 'Identificador do Conceito Alimento';
COMMENT ON COLUMN TMP.T2
IS 'Identificador do Conceito Acção';
COMMENT ON COLUMN TMP.T3
IS 'Tempo de Duração da Acção';
COMMENT ON COLUMN TMP.T4
IS 'Quantidade de Alimento';
COMMENT ON COLUMN TMP.T5
IS 'Porção de Alimento';
COMMENT ON COLUMN TMP.T6
IS 'Identificador do Conceito Unidade';
COMMENT ON COLUMN TMP.T7
IS 'Identificador do Conceito Formato';
ALTER TABLE TMP PRIMARY KEY (T1, T2);
CREATE TABLE PTN (
P1 NUMBER NOT NULL,
P2 NUMBER NOT NULL,
P3 NUMBER NOT NULL);
COMMENT ON TABLE PTN IS 'Potência';
COMMENT ON COLUMN PTN.P1 IS 'Identificador do
Conceito Acção';
COMMENT ON COLUMN PTN.P2 IS 'Identificador do
Conceito Modo';
COMMENT ON COLUMN PTN.P3 IS 'Potência da
Acção';
ALTER TABLE PTN PRIMARY KEY (P1, P2);
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CREATE VIEW MICRO (
ALIMENTO,
ACCAO,
TEMPO,
QUANTIDADE,
PORCAO,
UNIDADE,
FORMATO,
POTENCIA)
AS
SELECT TMP.T1, TMP.T2, TMP.T3, TMP.T4,
TMP.T5, TMP.T6, TMP.T7, PTN.P3 FROM PTN, TMP
WHERE T2 = P1 AND P2 = (SELECT M0D01001
FROM M0D01000 WHERE M0D01002 =
'"NORMALMENTE"');
COMMENT ON COLUMN MICRO.ALIMENTO IS
'Identificador do Conceito Alimento';
COMMENT ON COLUMN MICRO.ACCAO IS
'Identificador do Conceito Acção';
COMMENT ON COLUMN MICRO.TEMPO IS 'Tempo
de Duração da Acção';
COMMENT ON COLUMN MICRO.QUANTIDADE IS
'Quantidade de Alimento';
COMMENT ON COLUMN MICRO.PORCAO IS
'Porção de Alimento';
COMMENT ON COLUMN MICRO.UNIDADE IS
'Identificador do Conceito Unidade';
COMMENT ON COLUMN MICRO.FORMATO IS
'Identificador do Conceito Formato';
COMMENT ON COLUMN MICRO.POTENCIA IS
'Potência da Acção';
ALTER TABLE TMP FOREIGN KEY (T7)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE TMP FOREIGN KEY (T6)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE TMP FOREIGN KEY (T2)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE TMP FOREIGN KEY (T1)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE PTN FOREIGN KEY (P2)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE PTN FOREIGN KEY (P1)
REFERENCES M0D01000 ON DELETE RESTRICT;
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C.5 Extensão do modelo do recinto de espectáculo
Essencialmente, cada recinto de espectáculo é visto como uma base de dados à qual são
dirigidas perguntas e sobre a qual são efectuadas actualizações relativas à venda ou reserva
de bilhetes.
Neste contexto, admite-se que cada recinto de espectáculo tem o seu próprio sistema de
informação, o que não inviabiliza a possibilidade de alguns ou todos os recintos partilharem
o mesmo sistema de informação. A extensão do modelo de conhecimento local de cada
recinto de espectáculo é baseada no sistema de informação legado ou existente.
Devido a não existir publicamente disponível documentação técnica sobre os vários sistemas
de informação comerciais usados para gerir a venda de bilhetes foi desenhado o modelo de
dados, esquematizado na Figura 57 e na Figura 58, cuja concepção foi inspirada em sítios de
venda de bilhetes através da Internet.

Figura 57 – Vista das entidades do sistema de informação do “recinto”.
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Figura 58 – Vista física do sistema de informação do “recinto”.

Posto isto, para efeitos de demonstração da aplicabilidade do processo de integração no
domínio bilhética considera-se que o modelo de dados de qualquer sistema de gestão de
venda de bilhetes pode ser derivado do modelo de dados esquematizado na Figura 57 e na
Figura 58. Este modelo foi concebido com a expressividade necessária e suficiente para
poder representar as características particulares de cada recinto ou espectáculo, podendo
ainda suportar informação relativa a um ou mais recintos de espectáculo em simultâneo.
De forma idêntica ao que foi feito, nos pontos anteriores, para o congelador, fritadeira e
forno de microondas também podem ser definidas as tabelas e as vistas necessárias para
ajustar o modelo de dados do sistema de informação legado, por forma a admitir as tarefas
adequadas às características particulares de cada recinto e/ou espectáculo.
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Apresentam-se seguidamente as instruções SQL DDL usadas para criar o modelo de dados
usado como referência do sistema de informação legado:
CREATE TABLE AcSuportada (
SS INTEGER NOT NULL,
RR INTEGER NOT NULL,
TT INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (RR, SS, TT));
COMMENT ON TABLE AcSuportada IS 'Actividade
Suportada';
COMMENT ON COLUMN AcSuportada.RR IS
'Identificador do Recinto';
COMMENT ON COLUMN AcSuportada.SS IS
'Identificador do Espaço (Sala)';
COMMENT ON COLUMN AcSuportada.TT IS
'Identificador da Actividade (Tipo de Espectáculo)';
CREATE TABLE Actividade (
TT INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (TT));
COMMENT ON TABLE Actividade IS 'Actividade';
COMMENT ON COLUMN Actividade.TT IS
'Identificador da Actividade (Tipo de Espectáculo)';
COMMENT ON COLUMN Actividade.DESIG IS
'Designação da Actividade';
CREATE TABLE Bilhete (
PRECO DECIMAL NOT NULL,
NUM INTEGER NOT NULL,
DATABL SMALLINT NOT NULL,
UU INTEGER,
VENDIDO SMALLINT NOT NULL,
DATAHORA DATE NOT NULL,
SS INTEGER NOT NULL,
RR INTEGER NOT NULL,
LL INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (DATABL, NUM));
COMMENT ON TABLE Bilhete IS 'ANO';
COMMENT ON COLUMN Bilhete.DATABL IS 'Data
e Hora de Emissão (venda ou reserva) do Bilhete';
COMMENT ON COLUMN Bilhete.NUM IS 'Número
do Bilhete';
COMMENT ON COLUMN Bilhete.PRECO IS 'Preço
de Venda';
COMMENT ON COLUMN Bilhete.UU IS
'Identificador do Lugar';
COMMENT ON COLUMN Bilhete.VENDIDO IS
'Indica se o Bilhete foi Vendido';
COMMENT ON COLUMN Bilhete.DATAHORA IS
'Data e Hora da Sessão';
COMMENT ON COLUMN Bilhete.SS IS
'Identificador do Espaço (Sala)';
COMMENT ON COLUMN Bilhete.RR IS
'Identificador do Recinto';
COMMENT ON COLUMN Bilhete.LL IS 'Identificador
do Escalão Etário';
CREATE TABLE ClEtaria (
EE INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (EE));

COMMENT ON TABLE ClEtaria IS 'Classificação
Etária';
COMMENT ON COLUMN ClEtaria.EE IS
'Identificador da Classificação Etária';
CREATE TABLE Concelho (
DD INTEGER NOT NULL,
CC INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (DD, CC));
COMMENT ON TABLE Concelho IS 'Concelho';
COMMENT ON COLUMN Concelho.DD IS
'Designação ou Nome do Distrito';
COMMENT ON COLUMN Concelho.CC IS
'Identificador do Concelho';
COMMENT ON COLUMN Concelho.DESIG IS
'Designação ou Nome do Concelho';
CREATE TABLE Distrito (
DD INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (DD));
COMMENT ON TABLE Distrito IS 'Distrito';
COMMENT ON COLUMN Distrito.DD IS
'Designação ou Nome do Distrito';
COMMENT ON COLUMN Distrito.DESIG IS
'Designação do Distrito';
CREATE TABLE EsEtario (
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
LL INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (LL));
COMMENT ON TABLE EsEtario IS 'Escalão Etário';
COMMENT ON COLUMN EsEtario.LL IS
'Identificador do Escalão Etário';
COMMENT ON COLUMN EsEtario.DESIG IS
'Designação do Escalão Etário';
CREATE TABLE Espaco (
SS INTEGER NOT NULL,
RR INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (RR, SS));
COMMENT ON TABLE Espaco IS 'Espaço de
Exibição';
COMMENT ON COLUMN Espaco.RR IS
'Identificador do Recinto';
COMMENT ON COLUMN Espaco.SS IS
'Identificador do Espaço (Sala)';
COMMENT ON COLUMN Espaco.DESIG IS
'Designação (nome ou denominação) do Espaço';
CREATE TABLE Espectaculo (
PP INTEGER NOT NULL,
TITULO VARCHAR(254) NOT NULL,
EE INTEGER NOT NULL,
OO INTEGER NOT NULL,
TT INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (PP));
COMMENT ON TABLE Espectaculo IS 'Espectáculo';
COMMENT ON COLUMN Espectaculo.PP IS
'Identificador do Espectáculo';
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COMMENT ON COLUMN Espectaculo.TITULO IS
'Título do Espectáculo';
COMMENT ON COLUMN Espectaculo.EE IS
'Identificador da Classificação Etária';
COMMENT ON COLUMN Espectaculo.TT IS
'Identificador da Actividade';
COMMENT ON COLUMN Espectaculo.OO IS
'Identificador do Tipo de Espectáculo';
CREATE TABLE Espectador (
NOME VARCHAR(20) NOT NULL,
KK INTEGER,
CONTACTO VARCHAR(254) NOT NULL,
DATANASC DATE NOT NULL,
PRIMARY KEY (KK));
COMMENT ON TABLE Espectador IS 'Registo do
Espectador';
COMMENT ON COLUMN Espectador.KK IS
'Identificador do Espectador';
COMMENT ON COLUMN Espectador.DATANASC
IS 'Data de Nascimento';
COMMENT ON COLUMN Espectador.CONTACTO
IS 'Contacto';
COMMENT ON COLUMN Espectador.NOME IS
'Nome';
CREATE TABLE Freguesia (
DD INTEGER NOT NULL,
CC INTEGER NOT NULL,
FF INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (DD, CC, FF));
COMMENT ON TABLE Freguesia IS 'Freguesia';
COMMENT ON COLUMN Freguesia.DD IS
'Designação ou Nome do Distrito';
COMMENT ON COLUMN Freguesia.CC IS
'Identificador do Concelho';
COMMENT ON COLUMN Freguesia.FF IS
'Identificador da Freguesia';
COMMENT ON COLUMN Freguesia.DESIG IS
'Designação ou Nome da Freguesia';
CREATE TABLE Localidade (
DD INTEGER NOT NULL,
CC INTEGER NOT NULL,
FF INTEGER NOT NULL,
LL INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (DD, CC, FF, LL));
COMMENT ON TABLE Localidade IS 'Localidade';
COMMENT ON COLUMN Localidade.DD IS
'Designação ou Nome do Distrito';
COMMENT ON COLUMN Localidade.CC IS
'Identificador do Concelho';
COMMENT ON COLUMN Localidade.FF IS
'Identificador da Freguesia';
COMMENT ON COLUMN Localidade.LL IS
'Identificador da Localidade';
COMMENT ON COLUMN Localidade.DESIG IS
'Designação ou Nome da Localidade';
CREATE TABLE Lugar (
UU INTEGER NOT NULL,
LETRA VARCHAR(20),
NUMERO VARCHAR(20) NOT NULL,
ZZ INTEGER NOT NULL,
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SS INTEGER NOT NULL,
RR INTEGER NOT NULL,
TT INTEGER NOT NULL,
LDF SMALLINT,
PRIMARY KEY (UU));
COMMENT ON TABLE Lugar IS 'Lugar';
COMMENT ON COLUMN Lugar.UU IS 'Identificador
do Lugar';
COMMENT ON COLUMN Lugar.LETRA IS 'Letra(s)
do Lugar';
COMMENT ON COLUMN Lugar.NUMERO IS
'Número ou Fila do Lugar';
COMMENT ON COLUMN Lugar.ZZ IS 'Identifcador
da Zona do Espaço (Sector ou Categoria)';
COMMENT ON COLUMN Lugar.SS IS 'Identificador
do Espaço (Sala)';
COMMENT ON COLUMN Lugar.RR IS 'Identificador
do Recinto';
COMMENT ON COLUMN Lugar.TT IS 'Identificador
da Actividade';
COMMENT ON COLUMN Lugar.LDF IS 'Lugar
Especial para Deficiente';
CREATE TABLE Recinto (
DD INTEGER NOT NULL,
CC INTEGER NOT NULL,
FF INTEGER NOT NULL,
LL INTEGER NOT NULL,
VV INTEGER NOT NULL,
RR INTEGER NOT NULL,
TEL VARCHAR(254) NOT NULL,
FAX VARCHAR(254),
EMAIL VARCHAR(254),
LNG VARCHAR(254) NOT NULL,
LAT VARCHAR(254) NOT NULL,
DSC LONG VARCHAR,
OBS VARCHAR(254),
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
NN INTEGER NOT NULL,
SITIO VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (RR));
COMMENT ON TABLE Recinto IS 'Recinto de
Espectáculo';
COMMENT ON COLUMN Recinto.RR IS
'Identificador do Recinto';
COMMENT ON COLUMN Recinto.DD IS
'Designação ou Nome do Distrito';
COMMENT ON COLUMN Recinto.CC IS
'Identificador do Concelho';
COMMENT ON COLUMN Recinto.FF IS
'Identificador da Freguesia';
COMMENT ON COLUMN Recinto.LL IS
'Identificador da Localidade';
COMMENT ON COLUMN Recinto.VV IS
'Identificador da Via';
COMMENT ON COLUMN Recinto.TEL IS 'Telefone
de Contacto';
COMMENT ON COLUMN Recinto.FAX IS 'FAX de
Contacto';
COMMENT ON COLUMN Recinto.EMAIL IS 'Email
de Contacto';
COMMENT ON COLUMN Recinto.LNG IS
'Longitude';
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COMMENT ON COLUMN Recinto.LAT IS 'Latitude';
COMMENT ON COLUMN Recinto.DSC IS
'Descrição do Recinto';
COMMENT ON COLUMN Recinto.OBS IS
'Observações';
COMMENT ON COLUMN Recinto.DESIG IS
'Designação (nome ou denominação) do Recinto';
COMMENT ON COLUMN Recinto.NN IS
'Identificador do Tipo de Recinto';
COMMENT ON COLUMN Recinto.SITIO IS 'Sítio
WWW';
CREATE TABLE Reserva (
KK INTEGER NOT NULL,
DATABL SMALLINT NOT NULL,
NUM INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (KK, DATABL, NUM));
COMMENT ON TABLE Reserva IS 'Reserva';
COMMENT ON COLUMN Reserva.KK IS
'Identificador do Espectador';
COMMENT ON COLUMN Reserva.DATABL IS
'Data e Hora de Emissão (venda ou reserva) do
Bilhete';
COMMENT ON COLUMN Reserva.NUM IS 'Número
do Bilhete';
CREATE TABLE Sessao (
DATAHORA DATE,
SS INTEGER NOT NULL,
RR INTEGER NOT NULL,
PP INTEGER NOT NULL,
NARSV SMALLINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (DATAHORA, SS, RR));
COMMENT ON TABLE Sessao IS 'Sessão';
COMMENT ON COLUMN Sessao.DATAHORA IS
'Data e Hora da Sessão';
COMMENT ON COLUMN Sessao.SS IS
'Identificador do Espaço (Sala)';
COMMENT ON COLUMN Sessao.RR IS
'Identificador do Recinto';
COMMENT ON COLUMN Sessao.PP IS
'Identificador do Espectáculo';
COMMENT ON COLUMN Sessao.NARSV IS 'Não
Admite Reservas';
CREATE TABLE Tabela (
PRECO DECIMAL NOT NULL,
DATAHORA DATE NOT NULL,
SS INTEGER NOT NULL,
RR INTEGER NOT NULL,
LL INTEGER NOT NULL,
ZZ INTEGER NOT NULL,
TT INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (TT, ZZ, SS, RR, DATAHORA,
LL));
COMMENT ON TABLE Tabela IS 'Tabela de Preços';
COMMENT ON COLUMN Tabela.TT IS
'Identificador da Actividade (Tipo de Espectáculo)';
COMMENT ON COLUMN Tabela.ZZ IS 'Identifcador
da Zona do Espaço (Sector ou Categoria)';
COMMENT ON COLUMN Tabela.SS IS
'Identificador do Espaço (Sala)';
COMMENT ON COLUMN Tabela.RR IS
'Identificador do Recinto';

COMMENT ON COLUMN Tabela.DATAHORA IS
'Data e Hora da Sessão';
COMMENT ON COLUMN Tabela.LL IS 'Identificador
do Escalão Etário';
COMMENT ON COLUMN Tabela.PRECO IS 'Preço
do Bilhete';
CREATE TABLE TpEspectaculo (
OO INTEGER NOT NULL,
TT INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (TT, OO));
COMMENT ON TABLE TpEspectaculo IS 'Tipo de
Espectáculo';
COMMENT ON COLUMN TpEspectaculo.TT IS
'Identificador da Actividade';
COMMENT ON COLUMN TpEspectaculo.OO IS
'Identificador do Tipo de Espectáculo';
COMMENT ON COLUMN TpEspectaculo.DESIG IS
'Designação do Tipo de Espectáculo';
CREATE TABLE TpRecinto (
NN INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (NN));
COMMENT ON TABLE TpRecinto IS 'Tipo de
Recinto';
COMMENT ON COLUMN TpRecinto.NN IS
'Identificador do Tipo de Recinto';
COMMENT ON COLUMN TpRecinto.DESIG IS
'Designação do Tipo de Recinto';
CREATE TABLE Via (
VV INTEGER NOT NULL,
TIPO VARCHAR(254),
TITULO VARCHAR(254),
DESIG VARCHAR(254),
DD INTEGER NOT NULL,
CC INTEGER NOT NULL,
FF INTEGER NOT NULL,
LL INTEGER NOT NULL,
PRIMARY KEY (DD, CC, FF, LL, VV));
COMMENT ON TABLE Via IS 'Via ou Artéria';
COMMENT ON COLUMN Via.DD IS 'Designação ou
Nome do Distrito';
COMMENT ON COLUMN Via.CC IS 'Identificador
do Concelho';
COMMENT ON COLUMN Via.FF IS 'Identificador da
Freguesia';
COMMENT ON COLUMN Via.LL IS 'Identificador da
Localidade';
COMMENT ON COLUMN Via.VV IS 'Identificador da
Via';
COMMENT ON COLUMN Via.TIPO IS 'Tipo (Rua,
Praça, etc) da Via';
COMMENT ON COLUMN Via.TITULO IS 'Titulo
(Doutor, Eng.º, Professor, etc) da Via';
COMMENT ON COLUMN Via.DESIG IS
'Designação ou Nome da Via';
CREATE TABLE Zona (
ZZ INTEGER NOT NULL,
DESIG VARCHAR(254) NOT NULL,
PRIMARY KEY (ZZ));
COMMENT ON TABLE Zona IS
'Zona/Sector/Categoria';
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COMMENT ON COLUMN Zona.ZZ IS 'Identificador
da Zona do Espaço (Sector ou Categoria)';
COMMENT ON COLUMN Zona.DESIG IS
'Designação da Zona (Sector ou Categoria)';
CREATE TABLE ZonaEspaco (
ZZ INTEGER NOT NULL,
SS INTEGER NOT NULL,
RR INTEGER NOT NULL,
TT INTEGER NOT NULL,
LOT SMALLINT,
LM SMALLINT NOT NULL,
ZDF SMALLINT NOT NULL,
PRIMARY KEY (RR, SS, TT, ZZ));
COMMENT ON TABLE ZonaEspaco IS 'Zona do
Espaço';
COMMENT ON COLUMN ZonaEspaco.RR IS
'Identificador do Recinto';
COMMENT ON COLUMN ZonaEspaco.SS IS
'Identificador do Espaço (Sala)';
COMMENT ON COLUMN ZonaEspaco.TT IS
'Identificador da Actividade (Tipo de Espectáculo)';
COMMENT ON COLUMN ZonaEspaco.ZZ IS
'Identifcador da Zona do Espaço (Sector ou
Categoria)';
COMMENT ON COLUMN ZonaEspaco.LOT IS
'Lotação da Zona';
COMMENT ON COLUMN ZonaEspaco.LM IS 'Tem
Lugares Marcados';
COMMENT ON COLUMN ZonaEspaco.ZDF IS
'Zona com Lugares para Deficientes';
ALTER TABLE AcSuportada FOREIGN KEY (TT)
REFERENCES Actividade ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE AcSuportada FOREIGN KEY (RR,
SS) REFERENCES Espaco ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE Bilhete FOREIGN KEY (LL)
REFERENCES EsEtario ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE Bilhete FOREIGN KEY (DATAHORA,
SS, RR) REFERENCES Sessao ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE Bilhete FOREIGN KEY (UU)
REFERENCES Lugar ON DELETE SET NULL;
ALTER TABLE Concelho FOREIGN KEY
DistritoConcelho (DD) REFERENCES Distrito ON
DELETE RESTRICT;
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ALTER TABLE Espaco FOREIGN KEY (RR)
REFERENCES Recinto ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE Espectaculo FOREIGN KEY (TT, OO)
REFERENCES TpEspectaculo ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE Espectaculo FOREIGN KEY (EE)
REFERENCES ClEtaria ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE Freguesia FOREIGN KEY (DD, CC)
REFERENCES Concelho ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE Localidade FOREIGN KEY (DD, CC,
FF) REFERENCES Freguesia ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE Lugar FOREIGN KEY (RR, SS, TT,
ZZ) REFERENCES ZonaEspaco ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE Recinto FOREIGN KEY (NN)
REFERENCES TpRecinto ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE Recinto FOREIGN KEY (DD, CC, FF,
LL, VV) REFERENCES Via ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE Reserva FOREIGN KEY (DATABL,
NUM) REFERENCES Bilhete ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE Reserva FOREIGN KEY (KK)
REFERENCES Espectador ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE Sessao FOREIGN KEY (PP)
REFERENCES Espectaculo ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE Sessao FOREIGN KEY (RR, SS)
REFERENCES Espaco ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE Tabela FOREIGN KEY (RR, SS, TT,
ZZ) REFERENCES ZonaEspaco ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE Tabela FOREIGN KEY (DATAHORA,
SS, RR) REFERENCES Sessao ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE Tabela FOREIGN KEY (LL)
REFERENCES EsEtario ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE TpEspectaculo FOREIGN KEY (TT)
REFERENCES Actividade ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE Via FOREIGN KEY (DD, CC, FF, LL)
REFERENCES Localidade ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE ZonaEspaco FOREIGN KEY (RR,
SS, TT) REFERENCES AcSuportada ON DELETE
RESTRICT;
ALTER TABLE ZonaEspaco FOREIGN KEY (ZZ)
REFERENCES Zona ON DELETE RESTRICT;
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