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Resumo

O trabalho desenvolvido na presente dissertação insere-se na área de verificação de especificações
formais de sistemas de agentes. Os objectivos da dissertação são, partindo do trabalhado apre-
sentado em [7], implementar a técnica de racioćınio abdutivo áı descrita para o caso de uma
especificação de agente num contexto proposicional no sistema Mathematica, estender esta técnica
a um fragmento da lógica de 1a ordem e implementar esta extensão.

Ao longo do trabalho usamos o cálculo de estados e situações para definir especificações de
agentes. Quando uma certa propriedade do agente não pode ser inferida a partir da sua especi-
ficação, esta especificação tem de ser enriquecida com novas fórmulas adequadas. Designamos essa
propriedade por problema de abdução, e as fórmulas geradas para enriquecer a especificação por
explicações.

No caso de uma especificação de agente num contexto proposicional iremos usar, como auxiliar
das técnicas de racioćınio abdutivo, tableaux proposicionais. Porém, estes não serão suficientes
ao considerarmos especificações num contexto de lógica de 1a ordem, sendo complementados por
técnicas de programação linear.

Palavras chave: Especificação, certificação, abdução, cálculo de situações.

iii



iv



Abstract

This work is developed in the area of multi-agent systems specification and certification. Our
goals are the following: to implement the abductive reasoning techniques presented in [7] in a
propositional context, using the Mathematica system; to extend those techniques to a fragment of
first-order logic; to implement that extension.

Throughout our work we use the situation and state calculus for specifying an agent’s behaviour.
This specification is restricted to formulae of a certain type. Whenever a property of an agent’s
behaviour can not be inferred from its specification, this specification must be enriched with new
apropriate formulae. We define such a property as an abduction problem, and the formulae that
enrich the specification as explanations.

In the case of an agent specification in a propositional context, we shall use propositional tableaux
methods as an auxiliary to the abductive reasoning techniques. Nevertheless, these methods are
not sufficient when we consider an agent specification in a first-order logic context. In this case,
the abductive reasoning techniques are complemented by linear programming techniques.

Keywords: Specification, certification, abduction, situation calculus.
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1

Introdução

1.1 Contexto e Objectivos

O trabalho desenvolvido na presente dissertação insere-se na área de verificação de especificações
formais de sistemas de agentes. Ao especificarmos um sistema de agentes, estamos interessados
não apenas numa descrição do seu comportamento, mas também em assegurar que este verifica
certas propriedades. Porém, é importante ir além da tarefa de verificação, ou seja, do racioćınio
sobre uma dada especificação para assegurar a satisfação de propriedades. Pretendemos sugerir
formas de enriquecer uma dada especificação de modo a que, caso uma propriedade não seja
satisfeita, obtenhamos uma nova especificação na qual essa propriedade é satisfeita. Esta tarefa
pode ser realizada usando técnicas de racioćınio abdutivo. De maneira a podermos usar essas
técnicas, neste trabalho optámos por escolher o cálculo de estados e situações [13] para descrever
o comportamento de um sistema de agentes. A especificação de cada agente inclui um conjunto
de atributos, um conjunto de acções e um conjunto de fórmulas que descreve o comportamento
pretendido para o agente. A especificação de um sistema ou comunidade de agentes incluirá, para
além de uma especificação de cada agente, eventuais fórmulas que descrevem interacções entre
agentes. Neste trabalho trata-se apenas o caso da especificação de um agente, não levando em
consideração posśıveis interacções entre vários agentes.

O objectivo da dissertação é, partindo do trabalho apresentado em [7], implementar a técnica
de racioćınio abdutivo áı descrita para o caso de uma especificação de agente num contexto propo-
sicional, estender esta técnica a um fragmento da lógica de 1a ordem e implementar esta extensão.
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1.2 Cálculo de Estados e Situações

O cálculo de situações foi inicialmente proposto para especificar sistemas dinâmicos [11, 14, 8, 4].
Este cálculo lida com fluentes (que representam atributos do sistema) e acções sendo bastante
usado para descrever sistemas de agentes. Em cada momento, o estado do sistema de agentes é
descrito pelo cálculo de situações como uma situação, e ao ser executada uma acção a situação
altera-se de modo a continuar a descrever de maneira correcta o sistema. Desde que foi apresen-
tado, várias extensões e melhoramentos foram propostos de modo a lidar com problemas como
racioćınio temporal, concorrência, etc. Ao longo do trabalho usamos o cálculo de estados e si-
tuações apresentado em [13], o qual é uma extensão do cálculo de situações.

Usualmente, as especificações de agentes estão restringidas a certos tipos de fórmulas. Conside-
ramos que as especificações contêm fórmulas descrevendo a situação inicial do agente, os efeitos da
ocorrência de acções em fluentes (esquemas de valoração) e pré-condições (condições de activação)
para a ocorrência de acções.

Dada uma especificação de agente, podemos definir um conjunto de consequências dessa espe-
cificação. Sendo uma lógica de 1a ordem, o cálculo de estados e situações tem o benef́ıcio de ter
uma axiomatização completa e correcta e também de existirem sistemas de prova de teoremas
para lógica de 1a ordem. A nossa implementação não inclui nenhum destes sistemas, porque as
especificações consideradas permitem que as técnicas de racioćınio abdutivo possam ser desenvol-
vidas usando apenas tableaux proposicionais e técnicas de programação linear. Ao longo do nosso
trabalho centramo-nos em propriedades de segurança [10, 7] duma especificação de agente, apesar
de outras poderem ser consideradas.

1.3 Racioćınio Abdutivo

Genericamente, dado um conjunto de hipóteses (fórmulas) Φ, se a fórmula ϕ não é consequência de
Φ, dizemos que temos um problema de abdução. O racioćınio abdutivo [12] consiste em encontrar
uma fórmula ψ tal que ϕ seja agora consequência de Φ∪{ψ} e que este conjunto seja coerente. Em
vez de uma só fórmula ψ pode também considerar-se um conjunto de fórmulas com propriedades
semelhantes.

As técnicas de racioćınio abdutivo para uma especificação de agente baseiam-se no seguinte
pressuposto: se uma propriedade não é verificada por essa especificação então é um problema de
abdução para essa especificação e qualquer conjunto de fórmulas que enriqueça a especificação de
modo a que a propriedade passe a ser satisfeita, e não a torne não coerente, é uma explicação
para esse problema de abdução. Dada uma propriedade e uma especificação na qual ela não é
verificada, o nosso objectivo é gerar explicações para essa propriedade.

De modo a gerar explicações, temos em conta que numa especificação de agente só certos tipos
de fórmulas são permitidas, nomeadamente, condições iniciais, condições de activação e esquemas
de valoração. Nas técnicas de racioćınio abdutivo aqui usadas não se consideram como explicações
esquemas de valoração. As explicações geradas definem apenas novas condições iniciais e novas
condições de activação. Estas explicações são constrúıdas a partir de ramos abertos de tableaux
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para certos conjuntos de fórmulas.

Em [7] apresentam-se técnicas de racioćınio abdutivo para propriedades de segurança no con-
texto de uma especificação proposional de agente no cálculo de estados e situações. Neste caso,
apesar de uma especificação usar lógica de 1a ordem, é posśıvel, como se verá adiante, usar ape-
nas tableaux proposicionais. Este facto decorre de se considerarem apenas fluentes proposicionais.
Iremos implementar estas técnicas no sistema Mathematica [18, 1].

O objectivo seguinte é estender estas técnicas de racioćınio abdutivo para o caso de especificações
de agente no contexto de um fragmento da lógica de 1a ordem. Esse fragmento será constrúıdo
sobre as assinaturas de 1a ordem dos reais Σreal e dos inteiros Σint. Iremos restringir os termos
desta linguagem a combinações lineares de um conjunto de variáveis. Neste caso para além de
tableaux proposicionais, as técnicas de racioćınio abdutivo usam também técnicas de programação
linear [15].

1.4 Estrutura da Dissertação

Após a introdução apresentada neste caṕıtulo 1, começamos no caṕıtulo 2 por apresentar o cálculo
de estados e situações e usar este cálculo para construir especificações de agentes. Vemos depois
como podemos raciocinar sobre essas especificações e qual o tipo de propriedades cuja verificação
pretendemos assegurar. No caṕıtulo 3 apresentamos técnicas de racioćınio abdutivo apropriadas
para as propriedades descritas no caṕıtulo anterior. Descrevemos também a nossa implementação
destas técnicas. No caṕıtulo 4 estendemos as técnicas apresentadas no caṕıtulo anterior para um
fragmento da lógica de 1a ordem. Introduzem-se noções de programação linear, as quais serão
usadas pela extensão das técnicas de racioćınio abdutivo. Apresentamos de seguida essas mesmas
técnicas e a sua implementação. Terminamos a dissertação com o caṕıtulo 5 dedicado às conclusões
e propostas de trabalho futuro.

5



6



2

Cálculo de Estados e Situações

Introduzimos neste caṕıtulo o cálculo de estados e situações, uma especialização de uma lógica de
1a ordem multi-géneros, que iremos usar como base para a nossa noção especificação de agentes, e
de racioćınio sobre especificações de agentes. Começamos por apresentar as definições de assina-
tura necessárias ao cálculo de estados e situações. De seguida definimos assinatura e especificação
de agentes e vemos como podem ser constrúıdas. Apresentamos de seguida uma relação de de-
rivação induzida pela especificação de agente, de modo a podermos raciocinar sobre especificações
e garantir certas propriedades que nos interessam. Terminamos o caṕıtulo com uma pequena
discussão sobre outras extensões e propriedades interessantes.

2.1 Assinaturas de 1a Ordem e de Cálculo de Estados e

Situações

Começamos por definir uma assinatura de 1a ordem multi-género, a qual servirá de base para o
cálculo de estados e situações (state and situation calculus - SSC).

Definição 2.1.1. Uma assinatura de 1a ordem multi-género é um tuplo Σ = 〈G,F, P, τF , τP 〉
onde:

• G é um conjunto de géneros;

• F é um conjunto de śımbolos de função;

• P é um conjunto de śımbolos de predicado;

• τF , τP são funções de atribuição tais que:
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– τF : F → G∗ ×G;

– τP : P → G∗.

�

Vamos considerar o conjunto de géneros básicos do cálculo de estados e situações, Gbs =
{act, flt, sit, stt}. O género act corresponde a acções, flt a fluentes, sit a situações e stt a es-
tados. Definimos agora assinatura do cálculo de estados e situações.

Definição 2.1.2. Uma assinatura do cálculo de estados e situações é uma assinatura de 1a ordem
multi-género Σ = 〈G,F, P, τF , τP 〉 que satisfaz as seguintes condições,

• Gbs ⊆ G;

• {S0, nil, true, false, do, [·]} ⊆ F tal que:

– τF (S0) = sit;

– τF (nil) = act;

– τF (true) = flt;

– τF (false) = flt;

– τF (do) = act× sit→ sit;

– τF ([·]) = sit→ stt;

• {holds, poss, actual,≺} ⊆ P tal que:

– τP (holds) = flt× stt;

– τP (poss) = act× stt;

– τP (actual) = sit;

– τP (≺) = sit× sit.

�

A linguagem LΣ vai ser constrúıda sobre a assinatura do cálculo de estados e situações Σ da
maneira usual para assinaturas de 1a ordem. Em Σ estão inclúıdos vários śımbolos de constante:
S0, que corresponde à situação inicial; nil, que define uma acção que é sempre posśıvel e não
altera o estado; true efalse, que correspondem a fluentes que são válidos em todos os estados e
em nenhum, respectivamente. Fazem parte da assinatura também os śımbolos de função do, [·]
e os śımbolos de predicado holds, poss, actual, ≺. O śımbolo de função do assume um papel
importante no cálculo de estados e situações, sendo usado para construir novas situações a partir
de acções. O śımbolo de função [·] permite associar um estado a cada situação. O śımbolo
de predicado holds permite definir que fluentes são verdadeiros em cada estado. O śımbolo de
predicado poss permite verificar se é posśıvel realizar uma acção num dado estado. O śımbolo
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de predicado ≺ permite-nos estabelecer uma relação de ordem sobre situações. A axiomatização
do cálculo de estados e situações que vai ser adoptada define ≺ como uma ordem parcial (com
elemento mı́nimo). O śımbolo de predicado actual permite identificar uma cadeia linear nesta
ordem parcial, i.e., uma sequência de situações S0, s1, s2, . . . tal que para qualquer situação si

existe uma acção a tal que si = do(a, si−1) e si tem uma situação sucessora.

Usaremos as seguintes notações: A, A′, A1, A2, . . . para śımbolos de acção e F, F ′, F1, F2, . . .

para śımbolos de fluente. Consideramos ainda as variáveis de género acção a, a′, a1, a2, . . .; as
variáveis de género fluente f, f ′, f1, f2, . . .; as variáveis de género situação s, s′, s1, s2, . . .; e as
variáveis de género estado u, u′, u1, u2, . . ..

Dada uma assinatura Σ e um género g, designamos por Fg o conjunto de śımbolos de F do
género g. Denotamos ainda por TΣ,g o conjunto de termos de género g sobre Σ, que se define
indutivamente da forma usual.

Dada uma fórmula holds(f, u), temos que flt(holds(f, u)) denota o termo f de género flt. Adi-
ante iremos usar também a seguinte abreviatura:

occurs(a, s) ≡abv actual(do(a, s)). (2.1)

Exemplo 2.1.3 (Fila). Consideramos o exemplo de uma fila de espera de números naturais com
disciplina FIFO (first in, first out). A qualquer momento podemos observar o ińıcio e o final da
fila, usando os fluentes primeiro e último. A fila possui também duas acções, coloca que coloca
um número natural no final da fila, e retira que retira um número natural no ińıcio da fila (caso
a fila não seja vazia). A acção coloca e ambos os fluentes têm um parâmetro do género nat. A
assinatura de cálculo de estados e situações para a fila é Σfila = 〈G,F, P, τF , τP 〉 tal que:

• G = {nat} ∪Gbs;

• {primeiro, último, coloca, retira} ⊆ F ;

• τF (primeiro) = τF (ultimo) = nat→ flt;

• τF (coloca) = nat→ act, τF (retira) = act.

�

Neste exemplo, assim como ao longo da tese, não nos concentraremos em definir explicitamente
tipos de dados simples como nat,bool, etc. Assumimos que dispomos já destas especificações e
omitimos assim os detalhes da especificação de nat,bool,etc.

Apresentamos de seguida a axiomatização para o cálculo de estados e situações que iremos usar
ao longo da tese. Iremos agrupar os axiomas em cinco conjuntos.
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Definição 2.1.4. O conjunto dos axiomas fundamentais sobre Σ, AxF , contém as fórmulas:

∀ a, s (S0 6= do (a, s)) (2.2)

∀ a1, a2, s1, s2 do(a1, s1) = do(a2, s2) → (a1 = a2 ∧ s1 = s2) (2.3)

∀ s ¬ (s ≺ S0) (2.4)

∀ a, s, s′ (s ≺ do(a, s′)) ↔ (s � s′)1 (2.5)

αs
S0
→

(
∀ a, s

(
α→ αs

do(a,s)

)
→ ∀ s α

)
(2.6)

�

Os axiomas (2.2) e (2.3) são garantia da unicidade de nomes, e o axioma (2.6) é um esquema
de indução para situações. Os axiomas (2.4) e (2.5) juntamente com os restantes definem ≺ como
uma ordem parcial em situações com elemento mı́nimo S0.

Definição 2.1.5. O conjunto dos axiomas de estado sobre Σ, AxS , contém as fórmulas:

∀ a, s1, s2 [s1] = [s2] → [do(a, s1)] = [do(a, s2)] (2.7)

∀u ∃ s u = [s] (2.8)

�

O axioma (2.7) garante que o resultado de executar a mesma acção em duas situações com o
mesmo estado leva a duas novas situações que têm também o mesmo estado. A esta propriedade
chamamos determinismo de acções. O axioma (2.8) garante que qualquer estado é, efectivamente,
estado de alguma situação.

Definição 2.1.6. O conjunto dos axiomas sobre Σ para os śımbolos de função nil,true,false, AxK,
contém as fórmulas:

∀u poss(nil, u) (2.9)

∀ s [do(nil, s)] = [s] (2.10)

∀u holds(true, u) (2.11)

∀u ¬holds(false, u) (2.12)

�

Os axiomas (2.9) e (2.10) afirmam que nil pode sempre ser executada e que não altera o estado.
Os axiomas (2.11) e (2.12) garantem que true se verifica em todos os estados e que false não se

1Usamos s � s′ como uma abreviatura de s ≺ s′ ∨ s = s′
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verifica em nenhum.

Definição 2.1.7. O conjunto dos axiomas sobre Σ para o śımbolo de predicado actual, AxA,
contém as fórmulas:

actual(S0) (2.13)

∀ a, s actual(do(a, s)) → (actual(s) ∧ poss(a, [s])) (2.14)

∀ a1, a2, s (actual(do(a1, s)) ∧ actual(do(a2, s))) → a1 = a2 (2.15)

∀ s actual(s) → ∃ a actual(do(a, s)) (2.16)

�

Como dissemos anteriormente, o predicado actual identifica um caminho na “árvore de si-
tuações” que corresponde a uma evolução posśıvel do sistema. Dizemos que qualquer situação que
faça parte deste caminho é uma situacão actual, e que o estado dessa situação é um estado actual.
O axioma (2.13) diz-nos que a situação inicial S0 é sempre uma situação actual. O axioma (2.14)
significa que do(a, s) apenas pode pertencer a este caminho se s já pertencer e acção a puder ser
executada no estado de s. Os axiomas (2.15) e (2.16) garantem que o caminho é efectivamente
linear (ou seja, não ramifica).

Definição 2.1.8. O conjunto dos axiomas de unicidade de nomes sobre Σ, AxU , contém as
fórmulas:

∀ ~x, ~y (A(~x) 6= A′(~y)) , para todos os A,A′ ∈ Fact distintos (2.17)

∀ ~x, ~y (F (~x) 6= F ′(~y)) , para todos os F, F ′ ∈ Fflt distintos (2.18)

∀ ~x, ~y(A(~x) = A(~y) → ~x = ~y) , para qualquer A ∈ Fact (2.19)

∀ ~x, ~y(F (~x) = F (~y) → ~x = ~y) , para qualquer F ∈ Fflt (2.20)

�

Designamos por AxSSC o conjunto AxF ∪AxS ∪AxK ∪AxA ∪AxU , contendo todos os axiomas
do cálculo de estados e situações.

2.2 Especificação de Agente em Cálculo de Estados e Si-

tuações

Nesta secção definimos a noção de especificação de agente que usaremos adiante. Começamos
por definir uma assinatura de agente, dando depois algumas noções necessárias à construção da
especificação.
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É usual considerar um agente como uma entidade com um certo comportamento, que interage
com o mundo, percepcionando-o e actuando sobre ele. Assim sendo, pode ser caracterizado por
um conjunto de atributos e acções. Os atributos representam a informação interna do agente.
As acções são usadas para aceder a essa informação interna e alterá-la. O nosso objectivo será
construir uma especificação que consiga descrever o comportamento do agente. Tanto atributos
como acções podem ter parâmetros, os quais são definidos sobre um conjunto de géneros não
básicos. Considerando o conjunto G de todos os géneros numa assinatura de 1a ordem, definimos
Gnb = G\Gbs o conjunto de géneros não básicos. Assumimos a existência de uma assinatura de
1a ordem Σnb, contendo Gnb e todos os śımbolos necessários.

Definição 2.2.1. Definimos assinatura de agente como o tuplo Sig = 〈Act,Att, τ〉 onde:

• Act 6= ∅ é um conjunto finito de śımbolos de acção;

• Att é um conjunto finito de śımbolos de atributo;

• Act ∩Att = ∅;

• τ : Act ∪Att→ G∗nb

�

Tanto atributos como acções podem não ter parâmetros. Quando isto acontece a função τ

atribui-lhes a sequência de géneros vazia, ε. Aos atributos f tal que τ(f) = ε, chamamos atributos
proposicionais.

Exemplo 2.2.2 (Leitores / Escritores). Consideramos o exemplo de um agente que controle o
acesso de leitores e escritores a uma zona cŕıtica. Para tal possui dois fluentes nr e w?, de modo
a indicar o número de leitores que se encontram na zona cŕıtica e se se encontra um leitor na
zona cŕıtica, respectivamente. Possui também quatro acções, startR, stopR, startW, stopW, que
indicam a entrada e sáıda de um leitor e um escritor, respectivamente. Constrúımos então a
assinatura SigRW = 〈Act,Att, τ〉 tal que:

• Act = {startR, stopR, startW, stopW};

• Att = {nr,w?};

• τ(startR) = τ(stopR) = τ(startW ) = τ(stopW ) = ε;

• τ(nr) = nat e τ(w?) = ε;

�

Necessitamos agora de induzir uma assinatura do cálculo de estados e situações tendo como
base uma assinatura de agente, de modo a podermos construir uma especificação para esse agente.
Consideramos ΣSig = 〈G,F, P, τF , τP 〉 a partir de Sig = 〈Act,Att, τ〉 tal que:
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• Gnb ⊆ G

• Act ∪Att ⊆ F ;

• τF (a) = τ(a) → act, ∀ a ∈ Act;

• τF (f) = τ(f) → flt, ∀ f ∈ Att.

De modo a podermos usar todos os śımbolos necessários à manipulação dos géneros presentes
em Gnb assumimos que a assinatura Σnb é sub-assinatura de ΣSig. Tal como dissemos atrás não
nos vamos preocupar com a especificação destes géneros.

As seguintes noções serão úteis na definição de especificação de agente. Seja ΣSig a assinatura
induzida por uma assinatura de agente Sig. Designamos por conjunto das restrições de estado
atómicas o conjunto

REAu
Sig = {holds(f, u) : f ∈ TΣSig,flt}, u ∈ TΣSig,stt. (2.21)

O conjunto das restrições de estado para um estado u REu
Sig, é o conjunto das combinações

booleanas de elementos de REAu
Sig e condições independentes do estado sobre parâmetros de

fluentes.

Definimos o conjunto das restrições de estado para Sig como

RESig =
⋃

u∈TΣSig,stt

REu
Sig. (2.22)

Garantimos, com esta definição, que cada restrição de estado se refere apenas a um estado.
Dada q ∈ REu

Sig, a fórmula qu′ ∈ REu′

Sig representa a restrição de estado obtida a partir de q
substituindo todas as ocorrências do estado u por u′.

Interessa-nos que no cálculo de estados e situações, as acções não possam ocorrer a qualquer
momento, mas apenas quando certas condições se verificam. O conjunto

CAa
Sig = {∀u poss(a, u) → q : q ∈ REu

Sig}, a ∈ TΣSig,act (2.23)

é o conjunto das condições de activação necessárias para uma acção a. Temos então que uma
dada acção a só é posśıvel se a restrição de estado q se verificar. Consideramos a abreviatura
cnd(∀u poss(a, u) → q) = q, que nos será útil mais adiante. Designamos por conjunto das
condições de activação, o conjunto

CASig =
⋃

a∈TΣSig,act

CAa
Sig. (2.24)
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Adoptamos esquemas de valoração de modo a descrever os efeitos de acções em atributos.
Definimos por esquemas de valoração as fórmulas (esquema) seguintes:

∀ s
(
occurs (a, s) ∧ α f1...fn

[s]p1...pn

)
→ α[do(a,s)] (2.25)

onde f1, . . . , fn ∈ TΣSig,flt e p1, . . . , pn são combinações booleanas de elementos de TΣSig,flt.

Definimos como Sa
Sig o conjunto de todos os esquemas de valoração para uma dada acção a ∈ Act

e
SSig =

⋃
a∈TΣSig,act

Sa
Sig (2.26)

Dado um esquema de valoração ∀ s
(
occurs (a, s) ∧ α f1...fn

[s]p1...pn

)
→ α[do(a,s)] e uma restrição de

estado q ∈ REu
Sig, a instância-q do esquema é a fórmula

∀ s
(
occurs (a, s) ∧ q f1...fn

[s]p1...pn

)
→ q[do(a,s)] (2.27)

Dada uma restrição de estado q ∈ REu
Sig, a restrição de estado qf1,...,fn

p1,...,pn
obtém-se a partir de

q substituindo uniformemente cada fi por pi. Sendo h1, . . . , hn ∈ REAu
Sig restrições de estado

atómicas que ocorrem em q, temos que

holds(q h1,...,hn

flt(h1),...,flt(hn), u) (2.28)

é abreviatura de q. Considerando como exemplo q = holds(x, u) ∧ ¬holds(y, u), a abreviatura
correspondente seria holds(x ∧ ¬y, u).

Definimos ainda o seguinte conjunto:

ι(S,C) = {ϕ ∈ LΣSig : ϕ é uma instância− q de algum s ∈ S e q ∈ C}, (2.29)

onde S ⊆ SSig e C ⊆ SCSig.

Podemos agora definir uma especificação de agente, isto é, uma assinatura e um conjunto de
fórmulas que descreve o comportamento pretendido para o agente.

Definição 2.2.3. Dada uma assinatura de agente Sig = 〈Act,Att, τ〉, uma especificação de agente
é um triplo Spec = 〈Sig,AxF,AxS〉 onde:

• AxF ⊆ RE
[S0]
Sig ∪ CASig e AxF é finito;

• AxS = ∪a∈TΣSig,act
{sa},

onde sa ∈ Sa
Sig para cada a ∈ TΣSig,act e snil = ∀ s (occurs(nil, s) ∧ α[s]) → α[do(nil,s)]

�
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Não permitimos que fórmulas arbitrárias estejam inclúıdas na especificação. Esta consiste em
restrições de estado sobre o estado da situação inicial, condições de activação para as acções pre-
sentes na assinatura (apesar de não ser necessário haver uma condição de activação para cada
acção), e exactamente um esquema de valoração para cada acção.

Exemplo 2.2.4. Consideramos uma especificação para o agente que controla o acesso de leitores
/ escritores a uma zona cŕıtica SpecRW = 〈SigRW , AxFRW , AxSRW 〉, onde a assinatura SigRW

foi definida no exemplo anterior e:

• AxFRW = {holds(nr(0), [S0]),¬holds(w?, [S0]),
∀u poss(startR, u) → ¬holds(w?, u),
∀u poss(stopR, u) → (holds(nr(x), u) ∧ x > 0),
∀u poss(startW, u) → (holds(nr(0), u) ∧ ¬holds(w?, u)),
∀u poss(stopW, u) → holds(w?, u)}

• AxSRW = {∀ s (occurs(startR, s) ∧ α nr(x)
[s] nr(x+1)) → α[do(startR,s)],

∀ s (occurs(stopR, s) ∧ α nr(x)
[s] nr(x−1)) → α[do(stopR,s)],

∀ s (occurs(startW, s) ∧ α w?
[s] true) → α[do(startW,s)]

∀ s (occurs(stopW, s) ∧ α w?
[s] false) → α[do(stopW,s)]}

Inicialmente não se encontram nenhum leitor e nenhum escritor na zona cŕıtica. A especificação
de condições de activação e esquemas de valoração é a usual para este problema. Um leitor só pode
entrar na zona cŕıtica caso não se encontre lá nenhum escritor, e um escritor só pode entrar caso
não se encontrem lá leitores nem um escritor. Tanto os leitores como os escritores podem sair
da zona cŕıtica desde que lá se encontrassem previamente, ou seja, caso o fluente nr seja positivo
ou w? seja verdadeiro, respectivamente. As acções startR e stopR incrementam e decrementam
o número de leitores na zona cŕıtica, enquanto as acções startW e stopR tornam verdadeira ou
falsa a presença de um escritor na zona cŕıtica.

�

2.3 Racioćınio em Agentes

Nesta secção definimos derivação a partir de uma especificação de agente. Apresentamos também
algumas regras úteis para raciocinar sobre propriedades espećıficas de uma especificação de agente.
Será nessas propriedades que os métodos de racioćınio abdutivo presentes nos caṕıtulos seguintes
se irão centrar. A noção de derivação seguinte é induzida pela especificação de agente.

Definição 2.3.1. Dada uma especificação de agente Spec = 〈Sig,AxF,AxS〉, definimos o con-
junto de consequências de Spec, Spec` por:

• ϕ ∈ Spec`, se ϕ ∈ AxF ∪ ι(AxS, SCSig);
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• ϕ ∈ Spec`, se ϕ ∈ AxSSC ;

• Spec` é fechado para racioćınio de 1a ordem.

�

Relativamente ao racioćınio de 1a ordem pode considerar-se um sistema dedutivo para a lógica
de 1a ordem como por exemplo o apresentado em [17].

Dizemos que ϕ se deriva de Spec, o que denotamos por Spec ` ϕ, quando ϕ ∈ Spec`. As
fórmulas de LΣ dedut́ıveis a partir de uma especificação de agente Spec correspondem às que
podem ser obtidas aplicando racioćınio de 1a ordem aos axiomas do cálculo de estados e situações
e às fórmulas e instâncias de esquemas de valoração da própria especificação.

Definição 2.3.2. Uma especificação de agente Spec diz-se coerente se não existe uma fórmula
sem variáveis livres ϕ tal que Spec ` ϕ e Spec ` ¬ϕ.

�

A coerência de uma especificação é obtida se o conjunto AxF ∪ ι(AxS, SCSig) ∪ AxSSC for
coerente no sentido usual para a lógica de 1a ordem.

Focamo-nos adiante na resolução de problemas de abdução para um género espećıfico de propri-
edades de agente, às quais se dá o nome de propriedades de segurança. De modo muito informal,
estas afirmam que nada de mau (ou pelo menos não desejado) ocorre no comportamento do agente.

Definição 2.3.3. Uma propriedade de segurança é caracterizada por uma fórmula de um dos
seguintes tipos:

∀ s, a occurs (a, s) →
(
p[s] → q[do(a,s)]

)
(2.30)

ou
∀ s actual (s) → q[s], (2.31)

onde p, q ∈ RESig.

�

O primeiro tipo de fórmulas envolve quaisquer duas situações consecutivas, impondo que se
a primeira situação é uma situação actual e p se verifica, então q verifica-se na sua situação
sucessora (que será também actual, já que cada situação actual tem apenas uma sucessora actual).
O segundo tipo de fórmulas impõe que q se verifique em todas as situações actuais, ou seja,
que q seja um invariante da especificação. Dada uma acção a ∈ TΣ,act, dizemos que q está
inicialmente estabelecido em Spec se Spec ` q[S0], e que a estabelece q a partir de p em Spec se
Spec ` ∀ s occurs(a, s) → (p[s] → q[do(a,s)]). Caso p = q dizemos que q é preservado por a.
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Para além de propriedades de segurança, podeŕıamos ter especificado outras propriedades rele-
vantes para a descrição do comportamento do agente, tais como propriedades de animação (live-
ness) ou de progresso. Referiremos estas propriedades com um pouco mais de detalhe na secção
seguinte.

As seguintes proposições estabelecem condições suficientes para a verificação de propriedades
de segurança.

Proposição 2.3.4. Sejam p, q ∈ RESig. Se

Spec ` ∀ s, ~x (occurs(A(~x), s) ∧ p[s]) → q[do(A(~x),s)], (2.32)

para qualquer A ∈ Act, então

Spec ` ∀ s, a occurs(a, s) → (p[s] → q[do(a,s)]). (2.33)

Prova: A prova encontra-se em [7].

�

Esta proposição garante que se para qualquer acção A presente na assinatura e qualquer situação
s tal que a situação do(A, s) é correcta e p se verifica em s temos que q se verifica em do(A, s),
então todas as acções estabelecem q a partir de p em Spec.

De modo a mostrar que uma restrição de estado é um invariante da especificação, basta provar
que essa restrição está inicialmente estabelecida em Spec e que é preservada por todas as acções
presentes na assinatura.

Proposição 2.3.5. Seja q ∈ RESig. Se

Spec ` q[S0] (2.34)

e
Spec ` ∀ s, ~x(occurs(a(~x), s) ∧ q[s]) → q[do(a(~x),s)], para todo o a ∈ Act (2.35)

então ∀ s actual(s) → q[s].

Prova: A prova encontra-se em [7].

�

Exemplo 2.3.6. Consideramos a especificação do agente apresentada no exemplo anterior. O
nosso objectivo é garantir que a exclusão mútua de leitores e escritores se verifica, ou seja, se um
escritor se encontra na zona cŕıtica, nenhum leitor se pode encontrar lá. Podemos expressar esta
condição sobre a forma de uma propriedade de segurança:

SpecRW ` ∀ s actual(s) → (holds(w?, [s]) → holds(nr(0), [s])) (2.36)
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Para provarmos esta propriedade recorremos à Proposição 2.3.5, considerando q = (holds(w?, [s]) →
holds(nr(0), [s])). Obviamente temos que SpecRW ` q[S0], visto que SpecRW ` ¬holds(w?, [S0]).
Logo, q está inicialmente estabelecida em Spec. Para garantir a segunda condição é necessário
provar que q é preservada por todas as acções presentes na assinatura. Exemplificamos o caso da
acção startW. Instanciando o esquema de valoração para esta acção obtemos:

∀ s (occurs(startW, s) ∧ (holds(w?, [s]) → holds(nr(0), [s])) w?
[s] true)

→ (holds(w?, [s]) → holds(nr(0), [s]))[do(startW,s)] (2.37)

Com a substituição de w? por true, obtemos

∀ s (occurs(startW, s) ∧ holds(nr(0), [s])) → q[do(startW,s)]. (2.38)

Temos ainda que SpecRW ` ∀ s occurs(startW, s) → poss(startW, [s]), e usando a condição
de activação de startW, SpecRW ` ∀ s occurs(startW, s) → holds(nr(0), [s]). Temos então que
SpecRW ` ∀ s occurs(startW, s) → q[do(startW,s)], e logo

∀ s (occurs(startW, s) ∧ q[s]) → q[do(startW,s)] (2.39)

Logo, q é preservada pela acção startW. Esta estratégia pode ser usada para as restantes acções.

Temos então que a propriedade de segurança desejada é satisfeita.

2.4 Notas Finais

Para além de propriedades de segurança, é posśıvel considerar outro tipo de propriedades interes-
santes de uma especificação de agente. Estas podem ser, entre outras, propriedades de animação ou
resposta. Para estas propriedades existem regras semelhantes às apresentadas na secção anterior
de modo a garantir que são satisfeitas por uma especificação de agente [9].

As definições de assinatura e especificação de agente apresentadas na secção 2.2 podem ser
estendidas a comunidades de agentes, considerando cada assinatura e especificação de um agente
singular como uma parte da comunidade. Tendo uma especificação de comunidade de agente, o
mesmo tipo de propriedades definidas em 2.3 e referidas acima podem ser consideradas, sendo os
métodos de construção e de prova a elas associados similares ao caso de um agente único [7].

As técnicas apresentadas neste caṕıtulo, construção de assinatura e especificação de agente,
derivação e verificação de propriedades sobre uma especificação, são semelhantes a técnicas já
existentes no contexto da lógica temporal em [10] e já exploradas em [13] no contexto do cálculo
de estados e situações.
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3

Racioćınio Abdutivo Proposicional

Neste caṕıtulo apresentamos um mecanismo de racioćınio abdutivo no contexto de uma espe-
cificação proposicional de agente, i.e., considerando que existem apenas acções e atributos sem
parâmetros. Ao longo do caṕıtulo assumimos então estar na presença de uma especificação de
agente Spec = 〈Sig,AxF,AxS〉 onde Sig = 〈Act,Att, τ〉 tal que τ(A) = τ(F ) = ε para todo o
A ∈ Act e F ∈ Att. Começamos por introduzir as noções básicas de problema de abdução e
de explicação, apresentando de seguida o método de construção de explicações para problemas
de abdução que iremos usar ao longo da tese. Descrevemos de seguida como implementámos o
mecanismo de racioćınio abdutivo.

3.1 Abdução

Começamos por introduzir as duas noções essenciais ao método de racioćınio abdutivo. Apresen-
tamos de seguida técnicas para obter explicações para problemas de abdução sobre propriedades
de segurança.

Caso uma propriedade desejada para o comportamento de um agente não possa ser deduzida a
partir da sua especificação, podemos querer enriquecer essa especificação de modo a garantir que
a propriedade é satisfeita. Não podemos no entanto, adicionar fórmulas à especificação que não
cumpram os requisitos da sua construção ou a tornem não coerente. É então necessário encontrar
novas fórmulas que possam ser adicionadas a uma especificação de agente de modo a garantir que
a nova especificação verifica a propriedade.

Definição 3.1.1. Dada uma especificação de agente Spec, uma fórmula ϕ ∈ LΣ é um problema
de abdução para Spec se Spec 6` ϕ.
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Uma explicação para um problema ϕ ∈ LΣSig em Spec é um conjunto finito E ⊆ RE
[S0]
Sig ∪ CASig

tal que:
Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ E,AxS〉 é coerente e Spec′ ` ϕ (3.1)

�

Escolhemos considerar apenas explicações que consistam em condições iniciais ou condições de
activação, não permitindo assim a alteração de esquemas de valoração. Como já foi dito anteri-
ormente, vamos centrar a nossa atenção em propriedades de segurança do agente, apesar de as
técnicas que iremos apresentar de seguida para estas propriedades poderem ser também estendidas
a outros tipos de propriedades já referidos no caṕıtulo anterior. Designamos então os problemas
de abdução que iremos considerar por problemas de abdução de segurança, ou seja, propriedades
de segurança que não são dedut́ıveis a partir de uma dada especificação de agente.

Exemplo 3.1.2 (Robot Futebolista). Consideramos o exemplo de um agente representando um
robot futebolista. O robot pode passar e receber a bola, rematar e mover-se. O seu objectivo
principal é marcar golo. O agente possui três fluentes: bola, que indica se o robot está na posse da
bola; sozinho que indica se o robot está sozinho ou tem adversários à sua frente; e golo que indica
se o robot marcou golo. Consideramos então a assinatura do robot SigRob = 〈Act,Att, τ〉 onde:

• Act = {passa, recebe, remata,move, erro};

• Att = {bola, sozinho, golo};

• τ(a) = τ(f) = ε, para todo o a ∈ Act e f ∈ Att.

A especificação do agente será SpecRob = 〈SigRob, AxFRob, AxSRob〉 onde:

• AxFRob = {holds(bola, [S0]),¬holds(sozinho, [S0]),
∀u poss(passa, u) → (holds(bola, u) ∧ ¬holds(sozinho, u)),
∀u poss(recebe, u) → ¬holds(bola, u),
∀u poss(move, u) → (¬holds(bola, u) ∧ ¬holds(sozinho, u))
∀u poss(erro, u) → ¬holds(bola, u)}

• AxSRob = {∀ s (occurs(passa, s) ∧ α bola
[s] false) → α[do(passa,s)],

∀ s (occurs(recebe, s) ∧ α bola
[s] true) → α[do(recebe,s)],

∀ s (occurs(remata, s) ∧ α golo
[s] true) → α[do(remata,s)],

∀ s (occurs(move, s) ∧ α sozinho
[s] true ) → α[do(move,s)]

∀ s (occurs(erro, s) ∧ α golo
[s] true) → α[do(erro,s)]}

O nosso objectivo é que o agente verifique as seguintes propriedades de segurança:

∀ s, a occurs(a, s) → ((¬holds(bola, [s]) ∧ ¬holds(golo, [s])) → ¬holds(golo, [do(a, s)])) (3.2)

∀ s actual(s) → (holds(golo, [s]) → (holds(bola, [s]) ∧ holds(sozinho, [s]))). (3.3)
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A primeira propriedade significa que se num dado estado actual o robot não está na posse da bola
e não marcou já golo, então no estado actual seguinte não marcou golo. A segunda propriedade
significa que se o robot marcou golo, então está na posse da bola e sozinho. Não conseguimos
derivar estas propriedades a partir da especificação SpecRob, logo são problemas de abdução de
segurança. É então necessário gerar uma explicação para estes problemas em SpecRob. Inclúımos
também na especificação uma acção erro que torna o fluente golo verdadeiro quando o fluente bola
é falso, violando assim a segunda propriedade de segurança desejada para o nosso agente. Logo,
qualquer explicação para o problema deve prevenir a ocorrência desta acção.

�

Para a construção de explicações iremos usar a noção de tableaux. Estes oferecem-nos um pro-
cedimento de decisão para determinar a coerência de um conjunto de fórmulas proposicionais.
Apesar da nossa especificação agente ser constrúıda sobre uma assinatura de 1a ordem, devido ao
facto de considerarmos apenas fluentes proposicionais, este método irá ser suficiente para a cons-
trução de explicações. Este sistema dedutivo é constitúıdo por um conjunto de regras de inferência
que se aplicam a fórmulas proposicionais, decompondo-as de acordo com com os seus conectivos.
Por aplicação das regras vão sendo constrúıdas árvores etiquetadas por conjuntos de fórmulas de-
signadas por tableaux. As regras são inspiradas na semântica dos conectivos proposicionais. Mais
detalhes sobre este sistema dedutivo podem ser vistos em [3]. Apresentamos de seguida algumas
definições necessárias sobre tableaux.

Definição 3.1.3. Seja t um tableau para um conjunto P de fórmulas proposicionais. Um ramo r
de t diz-se fechado se existe ϕ tal que ϕ,¬ϕ ∈ r. Caso contrário, r diz-se aberto. Dizemos que t
é fechado se todos os seus ramos são fechados. Caso contrário, t diz-se aberto.
Um literal l é uma fórmula do tipo holds(f,u) para algum fluente f e algum estado u, ou a negação
de uma fórmula deste tipo. O conjugado l̄ de um literal l é a sua negação, caso l seja um śımbolo
atómico, ou o śımbolo que o literal nega, caso este seja uma negação.
Um ramo r de t diz-se exausto se a todas as suas fórmulas não literais já foi aplicada uma regra.
O tableau t diz-se exausto se todos os seus ramos abertos são exaustos.

�

Com estes conceitos podemos definir uma noção fundamental ao nosso método de construção de
explicações, a noção de fecho de tableau. Será a partir dos fechos de tableaux para certos conjuntos
que iremos retirar explicações para problemas de abdução.

Definição 3.1.4. Seja t um tableau exausto para um conjunto P de fórmulas proposicionais. Um
fecho de t é um conjunto não vazio Cl de literais tal que:

• para cada ramo aberto r de t existe um literal l em r tal que o seu conjungado l̄ está em Cl;

• para cada l, se l ∈ Cl, então l̄ 6∈ Cl;
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• para qualquer l ∈ Cl, flt(l), f lt(l̄) 6∈ {true, false}.

Um fecho Cl de t é minimal se não existe outro fecho Cl′ tal que Cl′ ⊆ Cl.

�

Iremos considerar adiante tableaux para subconjuntos finitos de RESig. Apesar de estes não
serem conjuntos de fórmulas proposicionais, podemos assumir que se comportam como tal, visto
estarmos a considerar a existência apenas de fluentes proposicionais. Se t é um tableau aberto para
um conjunto de fórmulas P e Cl é um dos seus fechos, então existe um tableau fechado para P ∪Cl.

Proposição 3.1.5. Seja t um tableau exausto para um conjunto P de fórmulas proposicionais. Se
Cli, 1 ≤ i ≤ n, são fechos de t então existe um tableau fechado para P ∪ {∨1≤i≤n(∧Cli)}. Logo
este conjunto é incoerente.

Prova: A prova encontra-se em [7].

�

Os fechos de tableaux para conjuntos de fórmulas proposicionais não dependem do tableau parti-
cular que consideramos. Sejam t e t′ dois tableaux exaustos para o mesmo conjunto P de fórmulas
proposicionas, então t e t′ têm exactamente os mesmos fechos. Dizemos então que os fechos são
independentes dos tableaux que consideramos ([6]).

Definimos agora os conjuntos para os quais iremos construir tableaux de modo a gerar explicações
para problemas de abdução de segurança. Considerando um problema de segurança do tipo

∀ s, a occurs(a, s) → (p[s] → q[do(a,s)]), (3.4)

o nosso objectivo é obter uma explicação para ∀ s (occurs(a, s) ∧ p[s]) → q[do(a,s)] em Spec,
para todas as acções a ∈ Act que não estabelecem q a partir de p. Tendo em conta todas essas
explicações, e usando a Proposição 2.3.4, conclúımos que podemos obter uma explicação para
o problema. Cada uma destas explicações é gerada usando um tableau para um conjunto de
fórmulas obtidas a partir do conjunto AxF , esquemas de valoração presentes em AxS, p e ¬q, o
qual designamos por gerador de explicações para o estabelecimento de q partir de p por a.

Considerando um problema de segurança do tipo

∀ s actual(s) → q[s], (3.5)

pela Proposição 2.3.5 é necessário obter explicações para o estabelecimento inicial de q e para
∀ s (occurs(a, s) ∧ q[s]) → q[do(a,s)], para todas as acções que não preservem q. As explicações
para o estabelecimento inicial de q em Spec são geradas usando um tableau para um conjunto de
fórmulas obtidas a partir do conjunto AxF e ¬q, o qual designamos por gerador de explicações
para o estabelecimento inicial de q.
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Ambos os conjuntos geradores de explicações são subconjuntos finitos de REu
Sig, para algum

estado u. As técnicas de geração de explicações apresentadas adiante têm por base as próximas
proposições.

Proposição 3.1.6. Seja AxS ∩ Sa
Sig = {∀ s

(
occurs (a, s) ∧ α f1...fn

[s]p1...pn

)
→ α[do(a,s)]}, para a ∈

Act, u uma variável de estado e p, q ∈ RESig:

• O gerador de explicações para o estabelecimento inicial de q em Spec é o conjunto

G
i→q

Spec = (AxF ∩RE[S0]
Sig ) ∪ {¬q[S0]}. (3.6)

Se existe um tableau fechado para G
i→q

Spec então q é estabelecido inicialmente.

• O gerador de explicações para o estabelecimento de q a partir de p por a em Spec é o conjunto

Gp
a→q

Spec = cnd(AxF ∩ CAa
Sig)u ∪ {pu,¬q f1...fn

u p1...pn
}. (3.7)

Se existe um tableau fechado para Gp
a→q

Spec então a estabelece q a partir de p.

Prova: A prova encontra-se em [7].

�

O conjunto gerador de explicações para o estabelecimento inicial de q contém as restrições de
estado sobre o estado da situação inicial e a negação de q instanciada no estado da situação ini-
cial. O conjunto gerador de explicações para o estabelecimento de q a partir de p por a consiste
nas restrições de estado que formam as condições de activação de a, na negação de q depois da
substituição de fluentes correspondente à acção a, e em p. Na proposição seguinte expõe-se como
retirar as explicações dos fechos de tableaux para conjuntos geradores.

Proposição 3.1.7. Sejam a ∈ Act e p, q ∈ RESig.

1. Se Cl1, . . . , Cln são fechos de um tableau exausto para o conjunto G
i→q

Spec e

p̄ = ∨1≤i≤n(∧Cli) (3.8)

então q é estabelecido inicialmente para Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ {p̄}, AxS〉.

2. Se Cl1, . . . , Cln são fechos de um tableau exausto para o conjunto Gp
a→q

Spec e

ϕ̄ = ∀u poss(a, u) → (∨1≤i≤n(∧Cli))u (3.9)

então a estabelece q a partir de p em Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ {ϕ̄}, AxS〉.

Prova: O resultado segue facilmente das proposições 3.1.5 e 3.1.6.
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�

Obtemos uma explicação para o estabelecimento inicial de q considerando um ou mais fe-

chos de um tableau exausto para G
i→q

Spec, e construindo a restrição de estado p̄ como descrito
na proposição anterior. O conjunto {p̄} constitui uma explicação para o estabelecimento de q
se Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ {p̄}, AxS〉 for coerente. O conjunto {ϕ̄} é constrúıdo a partir de um ou
mais fechos de um tableau exausto para Gp

a→q
Spec, e é uma explicação para o estabelecimento de q

a partir de p por a se Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ {ϕ̄}, AxS〉 for coerente. Pode acontecer que não se
consiga gerar nenhum fecho para um tableau exausto para Gp

a→q
Spec. Neste caso a estabelece ¬q, e

∀u poss(a, u) → holds(false, u) pode constituir uma explicação.

Exemplo 3.1.8. Consideramos a especificação de agente para o robot futebolista SpecRob e os
problemas de abdução de segurança apresentados no exemplo 3.1.2. O nosso objectivo é gerar
explicações para estes problemas. Consideramos primeiro o problema (3.2).

Queremos verificar que se estabelece q = ¬holds(golo, [do(a, s)]) a partir de p = (¬holds(bola, [s])∧
¬holds(golo, [s])) para todas as acções a em SpecRob. Consideremos primeiro a acção recebe e
constrúımos o conjunto gerador de explicações para o estabelecimento de q a partir de p por recebe
em SpecRob:

Gp
recebe→ q

SpecRob = {(holds(bola, u) ∧ ¬holds(sozinho, u)),

(¬holds(bola, u) ∧ ¬holds(golo, u)),¬¬holds(golo, u)}. (3.10)

Obtemos o seguinte tableau fechado t para Gp
recebe→ q

SpecRob :

holds(bola, u) ∧ ¬holds(sozinho, u)
¬holds(bola, u) ∧ ¬holds(golo, u)

¬¬holds(golo, u)

holds(golo, u)

¬holds(bola, u)
¬holds(golo, u)

×

Logo, pela proposição 3.1.6, a acção recebe estabelece q a partir de p em SpecRob. Obtemos o
mesmo resultado para as acções passa e move, já que existe um tableau fechado para o conjunto
{(¬holds(bola, u)∧¬holds(golo, u)),¬¬holds(golo, u)} e este é subconjunto de Gp

passa→ q
SpecRob e Gp

move→ q
SpecRob .

Consideramos agora a acção remata e constrúımos o conjunto gerador de explicações para o
estabelecimento de q a partir de p por remata em SpecRob:
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Gp
remata→ q

SpecRob = {(¬holds(bola, u) ∧ ¬holds(golo, u)),¬¬holds(true, u)}. (3.11)

Obtemos então o seguinte tableau exausto t para Gp
remata→ q

SpecRob :

¬holds(bola, u) ∧ ¬holds(golo, u)
¬¬holds(true, u)

holds(true, u)

¬holds(bola, u)
¬holds(golo, u

O tableau t tem dois fechos Cl1 = {holds(bola, u)} e Cl2 = {holds(golo, u)}, com os quais
podemos formar explicações para o estabelecimento de q a partir de p por remata em SpecRob.
Obtemos então as seguintes explicações:

∀u poss(remata, u) → holds(bola, u) (3.12)

∀u poss(remata, u) → holds(golo, u) (3.13)

∀u poss(remata, u) → (holds(bola, u) ∨ holds(golo, u)) (3.14)

Estas eram as explicações que esperávamos obter, especificando que o robot só pode rematar
se estiver na posse da bola ou se o seu objectivo de marcar golo já tiver sido alcançado. Apesar
de as explicações (3.12) e (3.13) ambas estabelecerem q a partir de p por remata em SpecRob, a
explicação (3.14) restringe menos o comportamento do agente, podendo por isso ser considerada
preferencial. Veremos adiante alguns critérios de preferência entre explicações.

Considerando a acção erro constrúımos o seguinte conjunto gerador de explicações para o esta-
belecimento de q a partir de p em SpecRob:

Gp
erro→ q

SpecRob = {¬holds(bola, u), (¬holds(bola, u) ∧ ¬holds(golo, u)),¬¬holds(true, u)}. (3.15)

Obviamente, qualquer tableau para este conjunto tem os mesmos fechos que o tableau t apresen-
tado acima, ou seja, os fechos Cl1 = {holds(bola, u)} e Cl2 = {holds(golo, u)}. Logo, obtemos as
seguintes explicações para o estabelecimento de q a partir de p por erro em Specrob:

∀u poss(erro, u) → holds(bola, u) (3.16)

∀u poss(erro, u) → holds(golo, u) (3.17)

∀u poss(erro, u) → (holds(bola, u) ∨ holds(golo, u)) (3.18)
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A acção erro já tem uma condição de activação ∀u poss(erro, u) → ¬holds(bola, u) em SpecRob,
logo ao adicionarmos a explicação (3.16) à especificação, a ocorrência de erro vai ser impedida. Se
optarmos por uma das explicações (3.17) ou (3.18) a acção erro só pode ocorrer caso o objectivo
do agente (marcar golo) já tiver sido atingido.

Consideramos agora o problema (3.3). A restrição de estado

q = (holds(golo, [s]) → (holds(bola, [s]) ∧ holds(sozinho, [s]))) (3.19)

não está inicialmente estabelecida em SpecRob. Constrúımos então o conjunto gerador de ex-
plicações para o estabelecimento inicial de q:

G
i→q

SpecRob = {¬(holds(golo, [S0]) → (holds(bola, [S0]) ∧ holds(sozinho, [S0]))),

holds(bola, S0),¬holds(sozinho, S0)}. (3.20)

Seja t o seguinte tableau exausto para G
i→q

SpecRob , no qual apenas o ramo da direita é aberto:

holds(bola, [S0)]
¬holds(sozinho, [S0])

¬(holds(golo, [S0]) → (holds(bola, [S0]) ∧ holds(sozinho, [S0)]))

holds(golo, [S0])
¬(holds(bola, [S0]) ∧ holds(sozinho, [S0]))

¬holds(bola, [S0])

×

¬holds(sozinho, [S0])

Temos então que Cl1 = {¬holds(golo, [S0])}, Cl2 = {¬holds(bola, [S0])} e Cl3 = {holds(sozinho, [S0])}
são fechos minimais de t. Conclúımos que as seguintes fórmulas são potenciais candidatas a ex-
plicações para o estabelecimento inicial de q:

¬holds(golo, [S0]) (3.21)

¬holds(bola, [S0]) (3.22)

holds(sozinho, [S0]) (3.23)

¬holds(golo, [S0]) ∨ ¬holds(bola, [S0]) (3.24)

¬holds(golo, [S0]) ∨ holds(sozinho, [S0]) (3.25)

¬holds(bola, [S0]) ∨ holds(sozinho, [S0]) (3.26)

¬holds(golo, [S0]) ∨ ¬holds(bola, [S0]) ∨ holds(sozinho, [S0]) (3.27)

Nem todas as fórmulas são explicações, já que é necessário a nova especificação ser coerente.
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Obviamente, as fórmulas (3.22) e (3.23) tornam a especificação incoerente, não sendo então con-
sideradas como explicações. As restantes fórmulas são explicações para o estabelecimento ini-
cial de q. Considerando a especificação resultante de adicionar a explicação (3.24) a SpecRob,
SpecRob

2 = 〈SigRob, AxFRob ∪ {¬holds(golo, [S0]) ∨ ¬holds(bola, [S0]}, AxSRob〉 temos que:

SpecRob
2 ` ¬holds(golo, [S0]) (3.28)

ou seja, na presença de (3.24) conseguimos derivar (3.21). Logo a explicação (3.24) não é tão
interessante como (3.21). O mesmo se passa para as explicações (3.25)-(3.27). Temos então que
a explicação mais adequada para o nosso problema é (3.21) que especifica que na situação inicial,
o robot ainda não marcou golo.

Temos também de garantir que a restrição de estado q é preservada por todas as acções. Vejamos
então o caso de uma acção que preserva q, como por exemplo a acção recebe. O conjunto gerador
de explicações para o preservação de q por recebe em SpecRob é:

Gq
recebe→ q

SpecRob = { ¬holds(bola, u), holds(golo, u) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u)),

¬(holds(golo, u) → (holds(true, u) ∧ holds(sozinho, u)))}. (3.29)

Temos então o seguinte tableau fechado t para Gq
recebe→ q

SpecRob :

¬holds(bola, u)
holds(golo, u) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u))

¬(holds(golo, u) → (holds(true, u) ∧ holds(sozinho, u)))

holds(golo, u)
¬(holds(true, u) ∧ holds(sozinho, u))

¬holds(golo, u)

×

holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u)

holds(bola, u)
holds(sozinho, u)

×

Como existe um tableau fechado para Gq
recebe→ q

SpecRob , temos pela proposição 3.1.6 que recebe preserva
q.

Vejamos agora que explicações obtemos para a preservação de q pela acção remata. O conjunto
gerador de explicações para a preservação de q por remata em SpecRob é:
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Gq
remata→ q

SpecRob = { holds(golo, u) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u)),

¬(holds(true, u) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u)))}. (3.30)

Seja t o seguinte tableau exausto para Gq
remata→ q

SpecRob :

holds(golo, u) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u))
¬(holds(true, u) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u)))

holds(true, u)
¬(holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u))

¬holds(golo, u)

¬holds(bola, u) ¬holds(sozinho, u)

holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u)

holds(bola, u)
holds(sozinho, u)

¬holds(bola, u)

×

¬holds(sozinho, u)

×

Este tableau tem como fechos minimais os conjuntos de literais Cl1 = {holds(golo, u)} e Cl2 =

{holds(bola, u), holds(sozinho, u)}. A partir dos fechos de um tableau para Gq
remata→ q

SpecRob obtemos as
seguintes explicações para a preservação de q:

∀u poss(remata) → holds(golo, u) (3.31)

∀u poss(remata) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u) (3.32)

Ambas garantem a preservação de q pela acção remata. Veremos adiante que podemos assumir
que a segunda explicação é mais adequada em relação ao problema de abdução a ser tratado.

Consideramos agora a acção erro e constrúımos o conjunto gerador de explicações para a pre-
servação de q por erro em SpecRob:

Gq
erro→ q

SpecRob = { holds(golo, u) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u)),

¬(holds(true, u) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u))),

¬holds(bola, u)}. (3.33)
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Para qualquer tableau exausto para Gq
erro→ q

SpecRob obtemos os fechos Cl1 = {holds(golo, u)} e Cl2 =
{holds(bola, u)}, sendo assim posśıvel gerar as seguintes explicações:

∀u poss(erro) → holds(golo, u) (3.34)

∀u poss(erro) → holds(bola, u) (3.35)

A explicação (3.34) garante que acção erro ocorre apenas se o fluente golo já é verdadeiro. Como
erro apenas altera o fluente golo para true, temos que se q é verdadeira numa dada situação, tb
o será depois da ocorrência da acção erro. A explicação (3.35) ao ser adicionado à especificação
SpecRob impede a ocorrência da acção erro.

�

Alguns dos fechos obtidos para o conjunto Gp
a→q

Spec podem estabelecer q a partir de p trivialmente.
Isto acontece quando o fecho não tem em conta o problema de abdução a ser tratado, mas apenas
as condições de activação de a. Assumindo que ∀u poss(a, u) → holds(f, u) ∈ AxF , para algum
fluente f ∈ Att, a fórmula ∀u poss(a, u) → (¬holds(f, u)) pode ser considerada uma explicação
para o problema de estabelecer q a partir de p por a. Mas adicionando esta explicação à es-
pecificação de agente conclúımos que a nunca poderia ser activada visto que teria de se verificar
Spec ` holds(f, u) e Spec ` ¬holds(f, u). A proposição seguinte refere-se a estes casos particulares.

Proposição 3.1.9. Seja a ∈ Act. Assumindo que Cl1, . . . , Cln, n ≥ 1, são fechos de um ta-
bleau exausto para Gp

a→q
Spec e de um tableau exausto para cnd(AxF ∩ CAa

Sig)u ⊆ Gp
a→q

Spec. Seja
ϕ̄ = ∀u poss(a, u) →

∨
1≤i≤n(

∧
Cli)u. Então a estabelece q′ a partir de p′ em Spec′ = 〈Sig,AxF∪

{ϕ̄}, AxS〉 para quaisquer p′, q′ ∈ RESig.

Prova: A prova encontra-se em [7].

�

Os métodos de geração de explicações não nos oferecem apenas uma explicação para cada pro-
blema de abdução. A partir dos vários fechos minimais de tableaux e das suas disjunções são
geradas várias explicações, algumas mais interessantes que outras. Pode ser então necessário defi-
nirmos critérios de preferência entre explicações. Um posśıvel critério dá preferência a explicações
que restrinjam menos o comportamento do agente.

Definição 3.1.10. Sejam p̄, p̄′ restrições de estado como obtidas na Definição 3.1.7. A restrição
p̄ é mais liberal que a restrição p̄′ se

Spec ` p̄′ → p̄ e Spec 6` p̄→ p̄′. (3.36)
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Sejam ϕ̄, ϕ̄′ condições de activação como obtidas na Definição 3.1.5. A condição ϕ̄ é mais liberal
que a condição ϕ̄′ se

Spec ` ϕ̄′ → ϕ̄ e Spec 6` ϕ̄→ ϕ̄′. (3.37)

�

Temos então que explicações mais liberais restringem menos o comportamento do agente. Ou-
tro critério de preferência tem em conta apenas problemas de abdução de segurança do tipo
∀ s actual(s) → q[s], e tem por objectivo escolher as explicações mais adequadas num contexto
em que se pretende que q seja sempre verificado. Sejam Cl, Cl′ fechos minimais de um tableau
para um conjunto gerador de explicações sobre q. Abandonamos o fecho Cl durante o processo de
geração de explicações caso Spec ` ((

∧
Cl) ∧ q) → (

∧
Cl′).

Exemplo 3.1.11. Consideramos o exemplo anterior e os fechos de tableaux obtidos para G
i→q

SpecRob ,
tendo em conta o problema de abdução de segurança (3.3). Temos que

SpecRob ` ¬holds(golo, [S0]) → (¬holds(golo, [S0]) ∨ ¬holds(bola, [S0]) ∨ holds(sozinho, [S0]))
(3.38)

e

SpecRob 6` (¬holds(golo, [S0]) ∨ ¬holds(bola, [S0]) ∨ holds(sozinho, [S0])) → ¬holds(golo, [S0])
(3.39)

Pela definição 3.1.10, conclúımos que a restrição (3.27) é mais liberal que (3.21), sendo constitúıda
pela disjunção dos três fechos minimais, e garantindo uma menor restrição no comportamento do
agente. Esta é mais liberal de todas as restrições apresentadas, sendo que (3.21), (3.22) e (3.23)
são as menos liberais.

Consideramos agora um tableau para Gq
remata→ q

SpecRob e os seus fechos Cl1 = {holds(golo, u)} e Cl2 =
{holds(bola, u), holds(sozinho, u)}. Estes fechos geram as explicações (3.31) e (3.32). Tendo em
conta o segundo critério de preferência entre explicações apresentado acima, podemos dizer que
(3.32) é mais adequada ao problema de abdução a ser tratado do que (3.31), visto que

SpecRob ` (holds(golo, u) ∧ q) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u)) (3.40)

onde q = holds(golo, u) → (holds(bola, u) ∧ holds(sozinho, u)).

�

A proposição seguinte resume o processo de geração de explicações para um dado problema de
abdução de segurança.

Proposição 3.1.12. Para cada p, q,∈ RESig, seja Apq o conjunto de acções que não estabelecem
q a partir de p em Spec. Para cada a ∈ Apq seja Ea uma explicação para o estabelecimento de q a
partir de p por a em Spec, e seja EI

q uma explicação para o estabelecimento inicial de q em Spec.
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1. E = ∪a∈ApqEa é uma explicação para o problema ∀ s, a occurs(a, s) → (p[s] → q[do(a,s)] em
Spec sempre que Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ E,AxS〉 é coerente.

2. E = EI
q ∪(∪a∈AqqEa) é uma explicação para o problema ∀ s actual(s) → q[s] em Spec sempre

que Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ E,AxS〉 é coerente.

Prova: O resultado segue facilmente das proposições 2.3.4, 2.3.5 e 3.1.7.

�

3.2 Implementação

Descrevemos nesta secção como se procedeu à implementação dos métodos de racioćınio abdu-
tivo introduzidos na secção anterior. Adoptou-se como plataforma de implementação o sistema
Mathematica. Escolhemos este sistema já que providencia um ambiente muito rico, que permite
programar em diversos paradigmas e facilita bastante a manipulação simbólica de expressões.
Dispõe ainda de uma vasta biblioteca de funções já implementadas de modo eficiente.

O nosso primeiro objectivo é representar uma especificação de agente à qual possamos apli-
car os métodos de racioćınio abdutivo. Para tal é necessária uma representação do cálculo de
estados e situações. Representaremos os śımbolos de função S0, nil, true, false, do, [·] pelas ex-
pressões Mathematica S0, nil, t, f, do e sit2stt, respectivamente, e os śımbolos de predicado
holds, poss, actual ≺ por holds, poss, actual e before, respectivamente. Os conectivos lógicos
serão representados por not, and, or, imp, eqv, e os quantificadores universal e existencial por
forall, exists. Consideramos também os conjuntos VARACT, VARFLT, VARSIT, VARSTT de variáveis
de acção, fluente, situação e estado respectivamente.

A representação de uma assinatura de agente Sig = 〈Act,Att, τ〉 será uma lista

SIG = {Actions, Atributes}, (3.41)

contendo uma lista de śımbolos de acção, Actions, e uma lista de śımbolos de atributo, Atributes.
As fórmulas de LΣ irão corresponder a expressões da forma f[x1, . . . , xn] e toda a implementação
será baseada na sua manipulação simbólica. De modo a descrevermos que expressões correspon-
derão a fórmulas, necessitamos de uma função de verificação de termos bem formados (well-formed
terms), e de uma função de verificação de fórmulas bem formadas (well-formed formulas). Visto
que usamos uma assinatura de 1a ordem multi-género como base do cálculo de estados e situações,
iremos ter uma função de verificação de termos bem formados para cada um dos géneros básicos
flt, act, sit, stt. Consideramos as seguintes funções de verificação de termos bem formados:

• para o género act,

1. wfactQ[act Symbol] := MemberQ[Union[ACTIONS, {nil}, VARACT], act]

2. wfactQ[ ] := False

• para o género flt,
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1. wffltQ[flt Symbol] := MemberQ[Union[ATRIBUTES, {t, f}, VARFLT], flt]

2. wffltQ[ ] := False

• para o género sit,

1. wfsitQ[sit Symbol] := MemberQ[Union[{S0}, VARSIT], sit]

2. wfsitQ[do[act , sit ]] := wfactQ[act] && wfsitQ[sit]

3. wfsitQ[ ] := False

• para o género stt,

1. wfsttQ[stt Symbol] := MemberQ[VARSTT, stt]

2. wfsttQ[sit2stt[sit ]] := wfsitQ[sit]

3. wfsttQ[ ] := False

Podemos agora definir uma função verificação de fórmulas bem formadas, tal que se o resultado
for True então a fórmula pertence a LΣ.

1. wffQ[ Symbol] := False

2. wffQ[holds[flt , stt ]] := wffltQ[flt] && wfsttQ[stt]

3. wffQ[poss[act , stt ]] := wfactQ[act] && wfsttQ[sit]

4. wffQ[before[sit1 , sit2 ]] := wfsitQ[sit1] && wfsitQ[sit2]

5. wffQ[actual[sit ]] := wfsitQ[sit]

6. wffQ[not[ϕ ]] := wffQ[ϕ]

7. wffQ[imp[ϕ1 , ϕ2 ]] := wffQ[ϕ1] && wffQ[ϕ2]

8. wffQ[and[ϕ1 , ϕ2 ]] := wffQ[ϕ1] && wffQ[ϕ2]

9. wffQ[or[ϕ1 , ϕ2 ]] := wffQ[ϕ1] && wffQ[ϕ2]

10. wffQ[eqv[ϕ1 , ϕ2 ]] := wffQ[ϕ1] && wffQ[ϕ2]

11. wffQ[forall[var , ϕ ]] := varQ[var] && wffQ[ϕ]

12. wffQ[exists[var , ϕ ]] := varQ[var] && wffQ[ϕ]

13. wffQ[ ] := False

A função varQ apenas verifica se recebe uma variável. Usamos também a abreviatura occurs[a , s ] :=
actual[do[a, s]]. Podemos então construir fórmulas de LΣ como as seguintes:

holds[bola, sit2stt[S0]] (3.42)

and[holds[golo, u], not[holds[sozinho, u]]] (3.43)

forall[s, imp[actual[s], holds[bola, sit2stt[s]]]] (3.44)
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3.2.1 Especificação

Como já vimos, a representação de uma assinatura de agente Sig = 〈Act,Att, τ〉 será uma lista
SIG = {Actions, Atributes}, contendo uma lista de śımbolos de acção, Actions, e uma lista de
śımbolos de atributo, Atributes. Também a especificação de agente Spec = 〈Sig,AxF,AxS〉 terá
uma representação como lista,

SPEC = {SIG, AxF, AxS}. (3.45)

Inicialmente começámos por construir a especificação contendo as fórmulas explicitamente, ou
seja, a representação exacta de restrições de estado iniciais, condições de activação e esquemas
de valoração. Esta opção relevou-se bastante ineficaz já que as fórmulas se tornam rapidamente
demasiado complexas à medida que o número de conectivos e quantificadores que contêm aumenta.
Se restrições de estado como holds[bola, sit2stt[S0]] e not[holds[sozinho, sit2stt[S0]]] são
facilmente representáveis e compreenśıveis, as condições de activação como

forall[u, imp[poss[recebe, u], not[holds[bola, u]]]] (3.46)

são bastante mais complexas, sendo os esquemas de valoração de dif́ıcil leitura. Este aumento de
complexidade não é justificado, já que a informação que nos é necessária em cada fórmula pode
ser representada de maneira mais expĺıcita.

Assim sendo, consideramos que o conjunto AxF é divido em duas componentes, AxF0 contendo
as representações das restrições de estado iniciais de AxF , e AxFAct contendo as representações
das condições de activação das acções presentes em Sig. Sendo ∀u poss(a, u) → ϕ ∈ AxF uma
condição de activação para a acção a, onde ϕ ∈ REu

SIG, a informação relevante nesta fórmula é a
restrição de estado ϕ e qual a acção a a que corresponde. Podemos então representar a condição
em AxFact pelo par {a, ϕ}. A componente AxS contém as representações dos esquemas de valoração
para as acções presentes na assinatura. Sendo ∀ s

(
occurs (a, s) ∧ α f1...fn

[s]p1...pn

)
→ α[do(a,s)] ∈ AxS

um esquema de valoração para uma acção a ∈ Act, a informação relevante nesta fórmula é a subs-
tituição αf1...fn

p1...pn
, e acção a à qual corresponde. Podemos então representar o esquema de valoração

em AxS pela lista {a, {f1, . . . , fn}, {p1, . . . , pn}}. Note-se que, enquanto para algumas acções pode
não haver condições de activação presentes na especificação, é necessário haver um esquema de
valoração para cada acção. Vejamos um exemplo de representação de especificação de agente.

Exemplo 3.2.1. Consideramos a especificação de agente para um robot futebolista proposta na
secção anterior, SpecRob = 〈SigRob, AxFRob, AxSRob〉. Não consideramos porém a presença da
acção erro. A sua representação será SPECRob = {SIGRob, AxF, AxS} tal que:

• SIGRob = {{bola, sozinho, golo}, {passa, recebe, remata, move}};

• AxF = {AxF0, AxFAct} onde:

– AxF0 = {holds[bola, sit2stt[S0]], not[holds[sozinho, sit2stt[S0]]]};

– AxFAct = {{passa, and[holds[bola, u], not[holds[sozinho, u]]]},
{recebe, not[holds[bola, u]]},
{move, and[not[holds[bola, u]], not[holds[sozinho, u]]]}};
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• AxS = {{passa, {bola}, {f}},
{recebe, {bola}, {t}},
{remata, {golo}, {t}},
{move, {sozinho}, {t}}}.

�

3.2.2 Conjuntos Geradores

Tendo as representações de assinatura e especificação de agente podemos então construir os conjun-
tos geradores de explicações para um dado problema de abdução. Devido à representação como
listas e expressões da forma f[x1, . . . , xn], a construção dos conjuntos torna-se bastante directa
dada a facilidade em aceder a elementos da lista e da expressão.

• O conjunto gerador de explicações para o estabelecimento inicial de q, genI[SPEC, q], é obtido
através da união das condições inicias do agente, AxF0, e de {not[qsit2stt[S0]]}.

• O conjunto gerador de explicações para o estabelecimento de q a partir de p pela acção
a, genByA[SPEC, p, a, q], é obtido através da união das condições de activação ϕ tal que
{a, ϕ} ∈ AxFAct e do conjunto {p, not[(qf1,...,fnp1,...,pn)]}.

Considerámos na nossa implementação que cada acção a tem apenas uma condição de activação,
de modo a facilitar a implementação do conjunto gerador de explicações. Não há perda de generali-
dade com esta opção, visto que se uma acção a tem condições de activação {a, ϕ1}, {a, ϕ2} ∈ AxFAct,
podemos considerar apenas a acção de activação {a, and[ϕ1, ϕ2]} ∈ AxFAct. Note-se ainda que a
fórmula qf1,...,fnp1,...,pn é obtida a partir de q fazendo a substituição uniforme de fi por pi, usando para
esse efeito a função Mathematica ReplaceAll.

Exemplo 3.2.2. Consideramos a especificação para o robot futebolista proposta anteriormente e
o problema de abdução de segurança (3.3) para esta especificação apresentado no exemplo 3.1.2.
Abreviamos o estado sit2stt[S0] por [S0]. O gerador de explicações para o estabelecimento inicial
de q é o conjunto

genI[SPECRob, q] = { holds[bola, [S0]], not[holds[sozinho, [S0]]] (3.47)

not[imp[holds[golo, [S0]], and[holds[bola, [S0]], holds[sozinho, [S0]]]]}.

O conjunto genI[SPECRob, q] representa na nossa implementação o conjunto gerador de explocações

para o estabelecimento inicial de q, G
i→q

SpecRob .

�

3.2.3 Tableaux

O passo seguinte na geração de explicações é construir o tableau correspondente ao conjunto
gerador G que estamos a usar. Para esta implementação dos métodos de tableaux, usou-se a
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implementação em Mathematica do cálculo de Smullyan apresentada em [16]. O objectivo é
verificar se um certo conjunto é ou não coerente. Para tal constrúımos o conjunto de alternativas de
G que irá corresponder a um tableau exausto para esse conjunto. Cada alternativa irá corresponder
ao conjunto de literais de um ramo exausto do tableau. Este conjunto é obtido pela aplicação
repetida da função alt que define quais as alternativas de cada fórmula:

• alt[and[ϕ1, ϕ2]] := {{ϕ1, ϕ2}}

• alt[or[ϕ1, ϕ2]] := {{ϕ1}, {ϕ2}}

• alt[imp[ϕ1, ϕ2]] := {{not[ϕ1]}, {ϕ2}}

• alt[eqv[ϕ1, ϕ2]] := {{ϕ1, ϕ2}, {not[ϕ1], not[ϕ2]}}

• alt[not[not[ϕ]]] := {{ϕ}}

• alt[not[and[ϕ1, ϕ2]]] := {{not[ϕ1]}, {not[ϕ2]}}

• alt[not[or[ϕ1, ϕ2]]] := {{not[ϕ1], not[ϕ2]}}

• alt[not[imp[ϕ1, ϕ2]]] := {{ϕ1, not[ϕ2]}}

• alt[not[eqv[ϕ1, ϕ2]]] := {{ϕ1, not[ϕ2]}, {not[ϕ1], ϕ2}}

• alt[ϕ] := {{ϕ}}

A função alt corresponde à aplicação das regras dos tableaux. Para poder ser aplicada repetida-
mente, a função alt é estendida a conjuntos de fórmulas, ou seja, alternativas, e depois estendida a
conjuntos de alternativas. Obtemos assim a função alts[G] que nos devolve todas as alternativas
do conjunto G. Uma alternativa A é posśıvel se todas as suas fórmulas forem simultaneamente
posśıveis, ou seja, se não existir ϕ tal que ϕ, not[ϕ] ∈ A. Cada alternativa posśıvel corresponde a
um ramo aberto do tableau exausto para G. A função ramosAbertos[G] recebe como argumento
um conjunto de fórmulas G, constrói as suas alternativas, e devolve os ramos abertos do tableau
exausto, ou vazio caso o tableau seja fechado.

Exemplo 3.2.3. Ao aplicarmos a função alts ao conjunto genI[SPECRob, q] obtemos as alterna-
tivas seguintes:

1. {holds[bola, sit2stt[S0]], not[holds[sozinho, sit2stt[S0]]],
holds[golo, sit2stt[S0]], not[holds[bola, sit2stt[S0]]]}

2. {holds[bola, sit2stt[S0]], not[holds[sozinho, sit2stt[S0]]],
holds[golo, sit2stt[S0]], not[holds[sozinho, sit2stt[S0]]]}

Estas alternativas correspondem aos ramos do tableau para o conjunto gerador de explicações
para o estabelecimento inicial de q apresentado no exemplo 3.1.8. O ramo correspondente à
primeira é fechado, já que contem uma fórmula e a sua negação (holds[bola, sit2stt[S0]] e
not[holds[bola, sit2stt[S0]]]), ao contrário da segunda. Assim sendo, a função ramosAbertos

quando aplicada a genI[SPECRob, q] devolve apenas a segunda alternativa.

�
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3.2.4 Fechos

Nos casos em que o tableau para G não é fechado precisamos de construir os seus fechos, de modo
a obter posśıveis explicações para o problema a ser tratado.

Nesse sentido, implementou-se a função geraFechos[R], que recebe como argumento um conjunto
de ramos abertos (ou alternativas posśıveis) R = {r1, . . . , rn} e retorna um conjunto F de fórmulas,
cada uma delas representando um fecho minimal do tableau, estando todos os fechos minimais
representandos em F. A função geraFechos verifica para cada conjunto f = {ϕ}, onde ϕ ∈ r1,
se f 6⊆ ri para todos os ramos ri ∈ R, e caso se verifique gera novos fechos f′ = f ∪ {ϕ′}, para
qualquer ϕ′ ∈ ri tal que ϕ′ não é true, false ou a negação de alguma fórmula de f. No final do
algoritmo, a função aplica not a todas as fórmulas de todos os fechos, e transforma todo o fecho
f = {ϕ1, . . . , ϕn} constrúıdo na fórmula

∧
1≤i≤n ϕi. O algoritmo 1 presente na página seguinte,

apresenta o pseudo-código utilizado para a geração de fechos, no qual se simplifica o nome de
algumas funções de modo a simplificar a leitura.

No algortitmo 1 usamos as notações listai para representar o i-ésimo elemento de lista, e
listai,j ou lista[[i, j]] para representar o j-ésimo elemento do i-ésimo elemento de lista. A
função flt recebe uma fórmula e devolve os fluentes que a constituem. O objectivo do algoritmo é
alterar os fechos em novosfechos, à medida que vamos adicionando literais de cada ramo aberto.
Cada fecho presente em novosfechos está indexado com o ı́ndice do próximo ramo a ser verificado.
Se este ı́ndice for maior que o número de ramos, então temos a garantia que possui um literal de
cada ramo e podemos colocá-lo no conjunto fechos que irá ser retornado no final do algoritmo. Se
o ı́ndice do fecho corresponder a um ramo ri, então temos de verificar se o fecho já contém algum
literal desse ramo, e caso não contenha, gerar novos fechos adicionando ao fecho que estava a ser
tratado um literal de ri e eleminando o fecho original. Depois desta verificação o ı́ndice do fecho é
incrementado, passando a verificação para o próximo ramo. No final, a função trataFecho aplica
not a todas os literais de todos os fechos, e transforma todo o fecho resultante f = {ϕ1, . . . , ϕn}
em

∧
1≤i≤n ϕi.

Exemplo 3.2.4. Considerando o exemplo anterior observamos que os fechos obtidos para o con-
junto genI[SPECRob, q] seriam apenas as negações das fórmulas do único ramo aberto. Temos então
o conjunto F de fechos de genI[SPECRob, q],

F = {not[holds[bola, sit2stt[S0]]], holds[sozinho, sit2stt[S0]], not[holds[golo, sit2stt[S0]]]}.
(3.48)

Se considerarmos um tableau para o conjunto genByA[SPECRob, q, remata, q], obtemos os seguintes
ramos abertos:

1. {not[holds[golo, u]], holds[t, u], not[holds[bola, u]]}, e

2. {not[holds[golo, u]], holds[t, u], not[holds[sozinho, u]]}.

Temos então o conjunto F de fechos de genByA[SPECRob, q, remata, q],

F = {holds[golo, u], and[holds[bola, u], holds[sozinho, u]]}. (3.49)
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Algoritmo 1 Geração de Fechos (geraFechos)
1: geraFechos[SPEC, Ramos]

1. fechos = novosfechos = ∅

2. i = 1

3. while i ≤ Length[Ramos1] do
5: if flt[Ramos[[1, i]]] 6∈ {t, f} then
6: novosfechos = {{{Ramos[[1, i]]}, 2}}
7: while novosfechos 6= {} do
8: if novosfechos1,2 > Length[Ramos] then
9: fechos = fechos ∪ novosfechos1,1

10: novosfechos = novosfechos\novosfechos1
11: else if novosfechos1,1 ∩ Ramos[[novosfechos1,2]] == ∅ then
12: j = 1
13: apagar = False
14: while j ≤ Length[Ramos[[novosfechos1,2]]] do
15: form = Ramos[[novosfechos1,2, j]]
16: if not[form] 6∈ novosfechos1,1 && flt[form] 6∈ {t, f} then
17: novo = {novosfechos1,1 ∪ {form}, (novosfechos1,2 + 1)}
18: novosfechos = novosfechos ∪ {novo}
19: apagar = True
20: end if
21: j = j + 1
22: end while
23: if apagar then
24: novosfechos = novosfechos\novosfechos1
25: end if
26: else
27: novosfechos1,2 = novosfechos1,2 + 1
28: end if
29: end while
30: end if
31: i = i + 1

4. end while

5. fechos = trataFechos[fechos]

6. return fechos

Inicialmente considerou-se outra solução para o problema de geração de fechos. Esta consistia
em, tendo o conjunto de ramos abertos R = {r1, . . . , rn} em que cada ri é um conjunto de literais,
criar o conjunto de fechos F como o produto cartesiano de todos os elementos de R. Para todo o
fecho f ∈ F, seria feita uma verificação de modo a eliminar fechos que não contivessem a negação
de um literal de cada ramo, fechos que contivessem um literal e o seu conjugado, e eliminar literais
cujo fluente fosse true ou false. Esta solução não era obviamente a melhor, visto que à medida que
o conjunto de ramos R aumenta, a complexidade computacional do produto cartesiano aumenta
exponencialmente, tornando a criação do conjunto de fechos e a sua posterior verificação bastante
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ineficientes.

3.2.5 Explicações

Temos agora todas as ferramentas necessárias à construção de explicações dado um problema
de abdução e uma especificação de agente. Seja ϕ = ∀ s, a occurs (a, s) →

(
p[s] → q[do(a,s)]

)
um problema de abdução, e Spec a representação de uma especificação de agente. A função
explOccurs recebe como argumento p, q e Spec e devolve um conjunto de explicações para o
problema. Começa por identificar quais os fluentes que estão presentes em p e q, seleccionando
depois um conjunto de acções que modificam esses fluentes. Para cada uma destas acções a
função constrói o conjunto gerador de explicações Gp

a→q
Spec , executa ramosAbertos de modo a obter

os ramos abertos do tableau exausto para esse conjunto, e executa geraFechos de modo a obter
o conjunto de fechos F para esse tableau. Finalmente, a função explOccurs gera o conjunto de
explicações E tal que, {a, ψ} ∈ E (ou seja, a representação de ∀u poss(a, u) → ψ) e ψ ∈ F. Não
consideramos disjunções de elementos de F, visto que estas podem ser facilmente depreendidas dos
fechos minimais.

Caso o problema de abdução seja da forma ϕ = ∀ s actual (s) → q[s] usamos a função explActual
que recebe como argumento q e Spec e devolve um conjunto de explicações para o problema. A

função explActual constrói o conjunto gerador de explicações G
i→q

Spec, e executa ramosAbertos

e geraFechos como acima. O conjunto de explicações Ei é precisamente o conjunto de fechos
F obtido pela função geraFechos. É ainda necessário verificar para cada elemento e ∈ Ei, se a
união de AxF0 e e é coerente. Isto é feito usando executando ramosAbertos[AxF0 ∪ {e}], caso
o tableau seja aberto então a união será coerente. Finalmente, explActual executa a função
explOccurs[Spec, q, q] e devolve a união de E com o resultado desta.

Exemplo 3.2.5. Considerando os fechos obtidos no exemplo anterior, chegamos ao seguinte con-
junto de explicações E para o problema de abdução de segurança (3.3) apresentado no Exemplo
3.1.2 na especificação SPECRob:

E = {{{remata, holds[golo, u]}, {remata, and[holds[bola, u], holds[sozinho, u]]}},

{not[holds[golo, sit2stt[S0]]]}} (3.50)

Constrúımos uma explicação para o problema de abdução escolhendo uma explicação para o es-
tabelecimento inicial de q e uma explicação para o estabelecimento de q a partir de q para cada
acção.

�
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4

Racioćınio Abdutivo em Lógica de 1a Ordem

Neste caṕıtulo, estendemos os métodos de racioćınio abdutivo propostos anteriormente para um
contexto proposicional, para um fragmento da lógica de 1a ordem, usando métodos de programação
linear como auxiliares no processo de verificação de tableaux. Começamos por definir qual será o
fragmento da lógica de 1a ordem e qual será a linguagem LΣ com que iremos trabalhar ao longo
do caṕıtulo. Revemos depois as noções de assinatura e especificação de agente neste fragmento
particular. Na secção seguinte descrevemos os métodos de programação linear que iremos usar.
Apresentamos de seguida a nossa proposta de extensão dos métodos de racioćınio abdutivo para
um fragmento da lógica de 1a ordem. Na última secção descrevemos como foi feita a implementação
desta extensão e dos métodos de programação linear.

4.1 Linguagem e Especificação de Agente

Descrevemos nesta secção como construir o fragmento da lógica de 1a ordem sobre o qual iremos
construir a nossa especificação de agente, e posteriormente rever os métodos de racioćınio abdutivo
apresentados no caṕıtulo anterior.

Neste caṕıtulo estamos interessados numa assinatura sobre géneros não básicos em particular, a
assinatura dos números reais, Σreal. Será usando esta assinatura como sub-assinatura do cálculo
de estados e situações que conseguiremos aplicar os métodos de racioćınio abdutivo a um frag-
mento da lógica de 1a ordem. Podeŕıamos também considerar a assinatura dos números interiros
Σint de modo a construir o fragmento da lógica de 1a ordem, apesar de não o fazermos neste
trabalho. Ao longo do caṕıtulo assumimos definida uma assinatura Σreal, a qual contém um con-
junto de constantes que designamos por R, e assumimos ainda um conjunto de variáveis V ar.
A interpretação dos śımbolos em Σreal é a usual para os números reais e respectivas operações.
Usaremos a notação x, x1, x2, . . . , y, y1, . . . , z, z1, . . . para representar as variáveis de V ar.
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Nem todas as fórmulas da linguagem Lreal, constrúıda a partir de Σreal da forma usual para
linguagens de 1a ordem, nos interessam. Considerando o conjunto TΣreal de termos sobre Σreal,
iremos restringir os seus elementos a expressões lineares das variáveis em V ar, ou seja, se t ∈ TΣreal ,
então t = c+

∑n
i=1 aixi, onde c, ai ∈ R, xi ∈ V ar e n ∈ N0, para qualquer 1 ≤ i ≤ n. Restringimos

também os predicados de Σreal aos śımbolos Preal = {==, 6=, <,>,≤,≥}. Usamos o śımbolo ==
para representar a igualdade entre termos de TΣreal .

Definimos como restrições lineares os elementos do seguinte conjunto:

RL = {t1 ./ t2 :./∈ Preal, t1, t2 ∈ TΣreal}. (4.1)

Sendo q = t1 ./ t2 ∈ RL, se ./ é == dizemos que q é uma igualdade linear. Caso contrário, q é
uma desigualdade linear. Adiante iremos usar também os seguintes conjuntos:

RL0 = {t1 ./ t2 :./∈ {==,≤,≥}, t1, t2 ∈ TΣreal} (4.2)

RL6= = {t1 6= t2 : t1, t2 ∈ TΣreal} (4.3)

Temos então que a linguagem do cálculo de estados e situações LΣ contém todas as fórmulas
de Lreal, além das fórmulas já vistas nos caṕıtulos anteriores. Será este o fragmento da lógica
de 1a ordem que iremos usar ao longo deste caṕıtulo, para construir a especificação de agente e
posteriormente usar sobre ela métodos de racioćınio abdutivo.

Vemos agora como se altera a nossa construção de agente, tendo em conta o novo fragmento da
lógica de 1a ordem aqui considerado. A definição de assinatura de agente mantém-se inalterada.
De referir que tanto atributos como acções podem ter um número finito de parâmetros, sendo que
o tipo de todos eles será real, já que Gnb = {real}.

Exemplo 4.1.1 (Conta Bancária). Consideramos o exemplo de uma conta bancária, na qual pre-
tendemos fazer levantamentos e depósitos. Esta possui um fluente saldo que nos indica qual o
saldo que temos na conta, e duas acções, levanta e deposita que nos permitem fazer levantamen-
tos e depósitos sobre a conta. Constrúımos então a assinatura de agente para a conta bancária
SigConta = 〈Act,Att, τ〉 tal que:

• Act = {levanta, deposita};

• Att = {saldo};

• τ(levanta) = τ(deposita) = τ(saldo) = real.

Esta assinatura de agente SigConta induz uma assinatura do cálculo de estados e situações ΣConta.
Temos que τF (levanta) = τF (deposita) = real → act, e τF (saldo) = real → flt. Podemos então
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construir fórmulas como as seguintes:

holds(saldo(x), [S0]) ∧ (3x+ 2 == 1) (4.4)

∀u poss(levanta(x), u) → ¬(
x

2
− π ≤ 0) (4.5)

�

Apesar de a definição de assinatura de agente permanecer inalterada, o mesmo não se passará
com a definição de especificação, visto que temos a necessidade de alterar uma das noções básicas
desta construção, o conjunto de restrições de estado RESig. Recordamos o conjunto das restrições
de estado atómicas definido em (2.21),

REAu
Sig = {holds(f, u) : f ∈ TΣSig,flt}, u ∈ TΣSig,stt. (4.6)

No caṕıtulo 2 definimos o conjunto das restrições de estado para um estado u, REu
Sig, como o

conjunto das combinações booleanas de elementos de REAu
Sig e condições independentes do es-

tado sobre parâmetros de fluentes. Iremos restringir estas condições independentes de estado a
restrições lineares. Também não iremos permitir qualquer combinação, mas apenas conjunções.
Usamos neste caṕıtulo a seguinte noção de restrições de estado.

Definição 4.1.2. O conjunto das restrições de estado para um estado u, REu
Sig, é o conjunto das

fórmulas q tal que q =
∧

1≤i≤n qi, onde qi ∈ REAu
Sig, ou qi ∈ RL, ou qi = ¬ϕ e ϕ ∈ RL. Dizemos

que cada qi é uma restrição de estado simples.

�

Consideramos o conjunto de restrições de estado para Sig como definido em (2.22).

Como já vimos anteriormente, explicações para problemas de abdução são constrúıdas a partir
de fechos de tableaux para conjuntos de fórmulas contidos em REu

Sig. Veremos adiante neste
caṕıtulo como podemos usar métodos de programação linear de modo a avaliar se neste contexto,
um tableaux é fechado ou aberto. De modo a podermos usar esses métodos sobre este fragmento
da lógica de 1a ordem, necessitamos de definir a seguinte abreviatura. Sendo q ∈ REu

Sig tal que
q =

∧
1≤i≤n qi, qj = holds(f(x1, . . . , xn), u), para um 1 ≤ j ≤ n e qi 6∈ REAu

Sig para qualquer
i 6= j, temos então que: ∧

1≤i≤n,i 6=j

q x1,...,xn

i f(u)1,...,f(u)n
≡abv q (4.7)

Supondo, como exemplo, q = holds(f(x), u) ∧ ¬(x − y ≤ 2) ∧ x > 1, temos que ¬(f(u) − y ≤
2) ∧ f(u) > 1 ≡abv q. Obviamente, f(u)i é um abuso de notação, visto que o fluente f não pode
ter como parâmetros termos do género stt. Se f tiver apenas um parâmetro omitimos os ı́ndices
na substituição. Caso q seja uma conjunção de fórmulas de REAu

Sig, então q não tem abreviatura.
Esta abreviatura estende-se a fórmulas com mais de uma restrição de estado atómica do modo
esperado. Com o uso desta abreviatura temos que todas as restrições de estado que efectivamente
têm abreviatura são conjunções envolvendo restrições lineares e negações de restrições lineares.
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Serão também necessárias para a definição da especificação de agente, as noções de condição
de activação e esquema de valoração. Usamos a noção de condição de activação como definida
em (2.23) no caṕıtulo 2. A noção de esquema de valoração que iremos usar será uma restrição
à apresentada em (2.25). Restringimos a substituição de fluentes por combinações booleanas de
fluentes, ao caso em que essas combinações correspondem aos fluentes originais com parâmetros
diferentes. Definimos então por esquema de valoração as fórmulas esquema seguintes:

∀ s (occurs(a, s) ∧ α f1...fn

[s]p1...pn
) → α[do(a,s)] (4.8)

onde f1, . . . , fn, p1, . . . , pn ∈ TΣSig,flt. A fórmula αf1...fn
p1...pn

obtém-se substituindo cada fi = fi(x1, . . . , xm)
por pi = fi(t1, ..., tm), onde x1, . . . , xm ∈ V ar e t1, . . . , tm ∈ TΣreal . A substituição é feita simul-
taneamente para todo o 1 ≤ i ≤ n. Note-se ainda que a substituição é aplicada a fórmulas
q ∈ REu

Sig, nas quais iremos fazer a substituição apenas nas componentes que são restrições
lineares ou negações de restrições lineares. Ou seja, sendo q =

∧
1≤i≤n qi, temos que:

q
f(x1,...,xm)

i f(t1,...,tm) =

{
qi , se qi ∈ REAu

Sig

q x1,...,xm

i t1,...,tm
, c.c.

(4.9)

Supondo, como exemplo, que q = f(u) ≥ 0 ≡abv (holds(f(x), u) ∧ x ≥ 0), temos que qf(x)
f(x+y) =

f(u) + y ≥ 0 ≡abv (holds(f(x), u) ∧ x + y ≥ 0). As restantes noções necessárias à construção,
e a própria definição de especificação de agente mantêm-se inalteradas. Podemos agora rever
os métodos de racioćınio abdutivo apresentados no caṕıtulo anterior neste novo enquadramento
lógico. Toda a construção apresentada nesta secção para a assinatura Σreal pode ser aplicada à
assinatura dos números inteiros Σint.

Exemplo 4.1.3. Considerando a assinatura SigConta apresentada no exemplo anterior, para um
agente que simula uma conta bancária, descrevemos agora a sua especificação. Consideramos
então a seguinte especificação SpecConta = 〈SigConta, AxFConta, AxSConta〉 onde:

• AxFConta = {saldo([S0]) == 50,
∀u poss(levanta(x), u) → x ≥ 0,
∀u poss(deposita(x), u) → x ≥ 0}

• AxSConta = {∀ s (occurs(levanta(x), u) ∧ α saldo(y)
[s] saldo(y−x)) → α[do(levanta(x),s)],

∀ s (occurs(deposita(x), u) ∧ α saldo(y)
[s] saldo(y+x)) → α[do(deposita(x),s)]}

A conta bancária começa inicialmente com 50 unidades. Podemos fazer qualquer levantamento ou
depósito de uma quantia positiva, e ao efectuar essa acção retiramos ou adicionamos unidades ao
saldo.

Esta especificação não está completa face ao que usualmente se considera o comportamento
correcto de uma conta (por exemplo, saldo não negativo). As técnicas de racioćınio abdutivo
descritas na secção 4.3 permitem completar a especificação de modo a que tais propriedades do
comportamento do agente se verifiquem.
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4.2 Programação Linear

Nesta secção iremos descrever em que consiste a programação linear [15, 5], e como nos proporciona
um método para decidir sobre a coerência de certos conjuntos de fórmulas de Lreal. Veremos como
podemos resolver problemas de programação linear, em particular usando o algoritmo simplex, e
constrúımos os algoritmos admisśıvel? e minimiza que o usam.

Um problema de programação linear consiste em optimizar o valor de uma expressão linear
sujeita a um conjunto de restrições lineares. Porém, em programação linear não se consideram
desigualdades estritas, manipulando-se assim apenas restrições lineares pertencentes a RL0. Re-
vemos na definição seguinte algumas noções já apresentadas anteriormente, agora no âmbito da
programação linear, e definimos programa linear.

Definição 4.2.1. Dado um conjunto finito a1, . . . , an ∈ R e um conjunto finito de variáveis reais
x1, . . . , xn, dizemos que uma expressão linear f é definida por

f(x1, . . . , xn) =
n∑

i=1

aixi. (4.10)

Sendo f uma expressão linear e b ∈ R, então a equação f(x1, . . . , xn) = b é uma igualdade linear
e f(x1, . . . , xn) ≤ b e f(x1, . . . , xn) ≥ b são desigualdades lineares.
Um problema de programação linear é o problema de maximizar ou minimizar o valor de uma
expressão linear sujeita a um conjunto de restrições lineares. A essa expressão linear chama-
mos função objectivo. Designamos um problema de programação linear por programa linear de
maximização ou minimização, consoante a optimização desejada para a função objectivo.

�

Exemplo 4.2.2. Consideramos o seguinte programa linear de maximização L1 com duas variáveis:

maximizar x1 + x2 (4.11)

sujeito a

4x1 − x2 ≤ 8 (4.12)

2x1 + x2 ≤ 10 (4.13)

5x1 − 2x2 ≥ −2 (4.14)

x1, x2 ≥ 0 (4.15)

A função objectivo a maximizar neste programa linear é (4.11), sujeita às restrições lineares
(4.12)-(4.15).

�

Definimos de seguida noções que nos permitem descrever posśıveis soluções de um programa
linear. Estas serão importantes, já que estamos interessados em verificar se um dado conjunto
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de restrições tem soluções, de modo a verificar a sua coerência. Para simplificar a exposição, na
sequência usamos o tuplo (d1, . . . , dn) para denotar uma atribuição de valores reais d1, . . . , dn às
variáveis x1, . . . , xn, respectivamente.

Definição 4.2.3. Designamos uma atribuição (d1, . . . , dn) às variáveis x1, . . . , xn que satisfaz
todas as restrições de um programa linear por vector admisśıvel do mesmo. O conjunto de todos
os vectores admisśıveis de um programa linear é o seu conjunto admisśıvel.
Se este conjunto é vazio ou a função objectivo é ilimitada nesse conjunto então o programa linear
não tem solução. Caso contrário, existe pelo menos uma solução, sendo o conjunto das soluções
referido como conjunto solução.

�

Sendo que um programa linear consiste em maximizar ou minimizar uma dada função objectivo
num conjunto admisśıvel, cada solução irá produzir um dado valor dessa função. Vemos agora
como designamos esses valores.

Definição 4.2.4. Seja f(x1, . . . , xn) a função objectivo de um dado programa linear de maxi-
mização (minimização). Se a atribuição de valores x̄ = (d1, . . . , dn) é um vector admisśıvel desse
programa então dizemos que x̄ tem valor objectivo f(d1, . . . , dn). Caso esse valor objectivo seja
máximo (mı́nimo) no conjunto admisśıvel e finito, então dizemos que x̄ é uma solução óptima
com valor objectivo óptimo.
Se para um programa linear existe uma solução com valor objectivo óptimo finito, então o programa
linear é limitado. Caso exista solução mas o valor objectivo não seja finito, então o programa é
não limitado.

�

Exemplo 4.2.5. Considerando o exemplo anterior temos que que x̄ = (0, 0) e x̄′ = (2, 6) são
vectores admisśıveis de L1 com valores objectivos de 0 e 8, respectivamente. A solução óptima
será x̄′, apesar de não o podermos garantir sem um método de resolução de programas lineares.
Logo L1 é limitado.

�

Existem duas formas de representar programas lineares, a forma canónica e a forma padrão. Na
forma canónica, um programa linear é visto como a maximização de uma função objectivo sujeita
a um conjunto de desigualdades lineares, enquanto na forma padrão consideramos um conjunto
de igualdades lineares. Porém, estas duas formas diferem apenas na representação, podendo-se
provar que são equivalentes [15, 2].

Definição 4.2.6. Se L,L′ são programas lineares de maximização, dizemos que são equivalentes
se para cada vector admisśıvel x̄ de L com valor objectivo z, existe um vector admisśıvel x̄′ de
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L′ com valor objectivo z, e para cada vector admisśıvel x̄′ de L′ com valor objectivo z′ existe um
vector admisśıvel x̄ de L com valor objectivo z′.
Se L é um programa linear de minimização e L′ é um programa linear de maximização, dizemos
que são equivalentes se para cada vector admisśıvel x̄ de L com valor objectivo z, existe um vector
admisśıvel x̄′ de L′ com valor objectivo −z, e para cada vector admisśıvel x̄′ de L′ com valor
objectivo z′ existe um vector admisśıvel x̄ de L com valor objectivo −z′.

�

Usaremos apenas a forma canónica para representar programas lineares. Na forma canónica
consideramos n números reais c1, . . . , cn; m números reais b1, . . . , bm; e m × n números reais aij

para i = 1, . . . ,m e j = 1, . . . , n. Desejamos então obter n números reais x1, . . . , xn tal que:

maximizar
n∑

j=1

cjxj (4.16)

sujeito a
n∑

j=1

aijxj ≤ bi, para i = 1, . . . ,m (4.17)

xj ≥ 0, para j = 1, . . . , n (4.18)

As restrições xj ≥ 0 são designadas por restrições de não negatividade. Podemos então repre-
sentar um programa linear na forma canónica do seguinte modo:

maximizar cTx

sujeito a

Ax ≤ b

x ≥ 0 (4.19)

onde a matriz m × n A = (aij) se designa por matriz das restrições, o vector m-dimensional
b = (bi) por vector dos requisitos, o vector n-dimensional c = (cj) representa a função objectivo
e x = (xj) é o vector m-dimensional das variáveis do programa linear. Temos que dado qual-
quer programa linear L podemos construir, através da manipulação algébrica das suas restrições
e função objectivo, um programa L′ na forma canónica equivalente a L [15, 2, 5]. Assim sendo,
assumimos sempre que um programa linear está na forma (4.19).

Exemplo 4.2.7. O programa linear L1 apresentado no exemplo 4.2.2 terá um programa linear
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equivalente na forma canónica, tal que:

A =

 4 −1
2 1
−5 2

 , b =

 8
10
−2

 , c =

[
1
1

]
(4.20)

�

Existem vários métodos para resolver programas lineares. Um dos mais usados é o algoritmo
simplex. Apesar de correr em tempo exponencial no pior caso, o simplex é muito eficiente na
prática, sendo também de fácil implementação. O algoritmo simplex apresenta ainda a garantia
de se poder prevenir que entre em ciclo. Será sobre o simplex que centraremos a nossa atenção.
Todos os métodos propostos na próxima secção usam apenas o conceito de programação linear
e não o algoritmo simplex em particular. Assim sendo, qualquer outro método de resolução de
problemas de programação linear poderia ser usado na nossa implementação.

De modo a verificar a coerência de certos conjuntos de fórmulas de Lreal necessitamos de cons-
truir dois algoritmos, admisśıvel? e minimiza, que iremos usar na secção seguinte como auxiliares
ao método de geração de explicações usado. O algoritmo admisśıvel? recebe um conjunto de res-
trições lineares e retorna true ou false conforme exista ou não pelo menos um vector admisśıvel
para o conjunto. O algoritmo minimiza recebe um conjunto de restrições lineares admisśıvel (ou
seja, para o qual existe pelo menos um vector admisśıvel) e uma função objectivo, e retorna o valor
da solução óptima para o problema de programação linear correspondente. Usamos na construção
destes dois algoritmos, o algoritmo simplex.

Teorema 4.2.8. Seja L um programa linear. Verifica-se uma das seguintes hipóteses:

• L tem uma solução óptima, com valor objectivo óptimo finito;

• L não é limitado;

• o conjunto admisśıvel de L é vazio.

Se o conjunto admisśıvel de L é vazio, o algoritmo simplex retorna não admisśıvel. Se L não é
limitado, o algoritmo simplex retorna não limitado. Caso contrário, o algoritmo simplex retorna
uma solução óptima com valor objectivo óptimo finito.

Prova: A prova encontra-se em [2].

�

O algoritmo admisśıvel? recebe um conjunto de restrições e constrói o programa linear L
composto por uma função objectivo arbitrária (podemos assumir a função identidade) sujeita a
esse conjunto de restrições. De seguida o algoritmo aplica o algoritmo simplex a L, e caso o retorno
de simplex seja não admisśıvel, devolve false. Caso contrário, o algoritmo admisśıvel? devolve
true.
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O algoritmo minimiza recebe um conjunto de restrições lineares admisśıvel e uma função ob-
jectivo, e constrói o programa linear L correspondente e aplica o algoritmo simplex. O algoritmo
minimiza devolve o retorno do simplex quando aplicado a L.

De modo a testar se um dado programa linear L tem solução, o algoritmo simplex começa por
construir um programa linear auxiliar admisśıvel que garante a existência de uma solução para L.
A proposição seguinte será-nos útil na próxima secção, garantindo que a nossa implementação do
algoritmo admisśıvel? está correcta.

Proposição 4.2.9. Seja L um programa linear. Consideramos o seguinte programa linear Laux

com n+ 1 variáveis:

maximizar −x0

sujeito a
n∑

j=1

aijxj − x0 ≤ bi, para i = 1, . . . ,m

xj ≥ 0, para j = 0, . . . , n (4.21)

Então L tem solução sse Laux tem valor objectivo óptimo 0.

Prova: A prova encontra-se em [2].

�

Se considerarmos um fragmento da lógica de 1a ordem semelhante ao descrito na secção anterior
mas usando a assinatura dos números inteiros Σint, teremos de considerar técnicas de programação
inteira [19]. Existem para a programação inteira, métodos semelhantes aos da programação linear,
que nos permitem construir os algoritmos admisśıvel? e minimiza do modo descrito acima.

4.3 Abdução

Revemos nesta secção os métodos de racioćınio abdutivo propostos na secção 3.1. Começamos
por rever as noções associadas ao método de tableaux, indicando quais as alterações necessárias de
modo a este poder ser utilizado no fragmento da lógica de 1a ordem descrito na secção anterior.
Estas incluem o uso de um algoritmo que garanta a coerência de certos conjuntos de fórmulas de
Lreal, do qual veremos também o funcionamento. Revemos de seguida como são constrúıdas as
explicações para problemas de abdução de segurança. Ao longo desta secção consideramos apenas
restrições de estado abreviadas da forma vista em (4.7).

No caṕıtulo anterior, assumı́amos estar na presença de uma especificação de agente em que
todos os atributos eram proposicionais. Bastava-nos assim utilizar os habituais tableaux para a
lógica proposicional, de modo a conseguirmos obter explicações a partir dos conjuntos geradores.
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Porém, esses métodos proposicionais não serão suficientes neste novo contexto, já que dois literais
podem ser contraditórios, sem serem negação um do outro (x ≤ 1 e x ≥ 2, por exemplo). Note-se
ainda que os tableaux que vão ser constrúıdos não envolvem todas as fórmulas de LΣ, mas apenas
a subconjuntos de REu

Sig.

Definição 4.3.1. Um literal l é uma restrição de estado simples pertencente a REu
Sig. O conju-

gado l̄ de um literal l é a sua negação, ou a fórmula que ele nega no caso de l ser uma negação.

Consideramos então literais neste novo contexto como restrições lineares ou negações de res-
trições lineares, visto que consideramos apenas restrições de estado abreviadas da forma vista em
(4.7). A definição de tableau fechado mantém-se, ou seja, dizemos que um tableau t é fechado se
todos os seus ramos forem fechados e aberto caso contrário. Usualmente um ramo de tableau é
fechado se contiver uma fórmula e a sua negação, porém essa noção precisa de ser alterada como
se verá adiante (definição 4.3.4). Como anteriormente, dizemos que um ramo r é exausto se a
todas as suas fórmulas não literais já foi aplicada uma regra, e que um tableau é exausto se todos
os seus ramos abertos forem exaustos.

Como anteriormente, um ramo é fechado se contiver uma fórmula e a sua negação. Porém
são necessárias restrições adicionais de modo a garantir que um conjunto de restrições lineares ou
negações de restrições lineares incoerente não seja considerado como um ramo aberto. Constrúımos
então um algoritmo coerente? que recebe um conjunto de literais Φ ⊆ REu

Sig e retorna true ou
false, consoante o conjunto Φ seja coerente ou não.

Este algoritmo baseia-se em métodos de programação linear. Recorde-se, um problema de pro-
gramação linear consiste em maximizar ou minimizar uma função linear sujeita a um conjunto de
restrições lineares pertencentes a RL0. Recorde-se ainda as seguintes noções de vector admisśıvel,
conjunto admisśıvel, função objectivo, valor objectivo e solução óptima. O conjunto de restrições
de um problema de programação linear pode ter, ou não, um vector admisśıvel, ou seja, uma atri-
buição de valores às variáveis envolvidas que satisfaça todas as restrições do conjunto. Designamos
o conjunto de vectores admisśıveis de um conjunto de restrições lineares por conjunto admisśıvel.
A função linear que desejamos maximizar ou minimizar será a função objectivo, e designamos por
valor objectivo o valor da função objectivo para um dado vector admisśıvel. Temos então que uma
solução óptima para um problema de programação linear é um elemento do conjunto admisśıvel
tal que o seu valor objectivo é máximo ou mı́nimo no conjunto admisśıvel (consoante o problema
seja de maximização ou de minimização).

Vimos na secção anterior que existem métodos para resolver problemas de programação linear.
Estes vão agora ser adaptados de modo a verificarem se para um dado conjunto de restrições
lineares existe algum vector admisśıvel. Serão estes métodos que iremos usar no nosso algoritmo
coerente?. Este é constrúıdo à custa dos dois algoritmos definidos na secção anterior: admisśıvel?
e minimiza. Recordamos que o algoritmo admisśıvel? recebe um conjunto de restrições lineares
contido em RL0 e retorna true ou false conforme exista ou não pelo menos um vector admisśıvel
para o conjunto. O algoritmo minimiza recebe um conjunto de restrições lineares admisśıvel
contido em RL0 e uma função objectivo, e retorna o valor da solução óptima para o problema de
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programação linear correspondente.

Como se disse, o objectivo do algoritmo coerente? é verificar se um certo conjunto de literais
é coerente. Do ponto de vista semântico, um conjunto é coerente se existir uma estrutura de
interpretação que torne verdadeiras todas as suas fórmulas. Ou seja, no caso de um conjunto de
restrições lineares Φ ⊆ Lreal, se existe uma atribuição de valores às variáveis presentes em V ar,
tal que todas as restrições são satisfeitas.

Proposição 4.3.2. Seja Φ ⊆ RL0. Então Φ é coerente sse admissivel?(Φ) = true.

Prova: Pelo teorema 4.2.8 e pela construção do algoritmo admisśıvel? temos que este funciona
do modo pretendido, ou seja, recebendo um conjunto de restrições lineares contido em RL0 retorna
true ou false conforme exista ou não uma um vector admisśıvel para o conjunto. O resultado
segue do algoritmo admisśıvel? receber um conjunto de restrições lineares como as especificadas
em RL0.

�

Contudo, o algoritmo coerente? não recebe um conjunto de restrições Ψ ⊆ RL0, mas sim um
conjunto de literais Ψ ⊆ REu

Sig, ou seja um conjunto de restrições lineares ou negações de restrições
lineares. Assim sendo, ao construirmos um tableau para Ψ usamos as seguintes equivalências entre
restrições lineares:

t1 < t2 ↔ (t1 ≤ t2) ∧ (t1 6= t2) (4.22)

t1 > t2 ↔ (t1 ≥ t2) ∧ (t1 6= t2) (4.23)

¬(t1 < t2) ↔ t1 ≥ t2 (4.24)

¬(t1 > t2) ↔ t2 ≤ t2 (4.25)

de modo a que não ocorram nos ramos fórmulas dos tipos t1 < t2, t1 > t2,¬(t1 < t2),¬(t1 > t2)
mas apenas as respectivas equivalências. Garantimos assim que os ramos dos nossos tableaux não
possuem desigualdades estritas. Todavia, não podemos usar apenas o algoritmo admisśıvel? de
modo a verificar a coerência dos ramos, já que este não trata negações de restrições lineares, e as
desigualdades da forma t1 6= t2 não são consideradas pelos métodos de programação linear.

Vejamos então o funcionamento do algoritmo coerente? quando recebe um conjunto de literais
Ψ ⊆ REu

Sig.

1. O primeiro passo será eliminar as negações de elementos de RL. Para o fazer consideramos
a função f definida da seguinte maneira:
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f(ϕ) =



{t1 6= t2} , se ϕ = ¬(t1 == t2)
{t1 == t2} , se ϕ = ¬(t1 6= t2)
{t1 ≥ t2, t1 6= t2} , se ϕ = ¬(t1 ≤ t2)
{t1 ≤ t2, t1 6= t2} , se ϕ = ¬(t1 ≥ t2)
{ϕ} , c.c.

(4.26)

Constrúımos então o conjunto Φ =
⋃

ϕ∈Ψ f(ϕ), e temos que Φ ⊆ RL.

2. O passo seguinte consiste em separar as fórmulas ϕ ∈ Φ tal que ϕ ∈ RL6=. Obtemos então
os conjuntos Φ0 ⊆ RL0 e Φ6= ⊆ RL6=, tais que Φ0 ∪ Φ 6= = Φ.

3. De seguida realizamos a chamada ao algoritmo admissivel?(Φ0). Caso admissivel?(Φ0) =
false, temos que Φ0 é incoerente, logo o ramo r também é incorente e deve ser fechado.
Obtemos assim que coerente?(Ψ) = false.

4. Caso admissivel?(Φ0) = true, então é necessário verificar que todas as desigualdades pre-
sentes em Φ 6= são satisfeitas. Para o fazer iremos testar para cada ϕ = t1 6= t2 ∈ Φ 6=, se
a igualdade t1 == t2 é implicada pelo conjunto de restrições Φ0, ou seja, se para todas as
restrições em Φ0 serem satisfeitas, t1 == t2 tem também de ser satisfeita. Este teste pode
ser feito verificando se o valor mı́nimo da função linear t1 − t2 no conjunto das soluções das
restrições Φ0 é 0, e se o seu valor máximo nesse conjunto é também 0. Obviamente, caso
Φ 6= = ∅, então não há nada mais a ser verificado e coerente?(Ψ) = true.

5. Consideramos então o problema de programação linear de minimização com a função ob-
jectivo t1 − t2 sujeita ao conjunto de restrições Φ0. Invocamos de seguida o algoritmo
minimiza(t1− t2,Φ0). Caso minimiza(t1− t2,Φ0) = c tal que c 6= 0, temos que existe uma
solução no conjunto admisśıvel de Φ0 tal que t1 6= t2, e logo a igualdade não é implicada.

6. Se minimiza(t1 − t2,Φ0) = 0, é necessário verificar se o seu valor máximo também é 0.
Consideramos então o problema de programação linear de minimização com a função objec-
tivo t2 − t1, que corresponde a maximizar t1 − t2. Se minimiza(t2 − t1,Φ0) = c 6= 0 então
existe uma solução no conjunto admisśıvel de Φ0 tal que t1 6= t2, e logo a igualdade não é
implicada.

7. Caso contrário, tanto o valor mı́nimo como o valor máximo de t1 − t2 na região admisśıvel
de Φ0 são 0, e a igualdade é implicada.

8. Se para alguma fórmula ϕ = t1 6= t2 ∈ Φ 6=, a igualdade t1 == t2 for implicada pelo conjunto
de restrições Φ0, então o conjunto Φ = Φ0 ∪ Φ 6= é incoerente e o ramo r deve ser fechado, e
logo coerente?(Ψ) = false. Caso contrário, obtemos coerente?(Ψ) = true e conclúımos que
o ramo r é aberto.

Chegamos assim à seguinte proposição.

Proposição 4.3.3. Seja Φ ⊆ REu
Sig um conjunto de literais. Φ é coerente sse coerente?(Φ) =

true.
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Prova: Pelo teorema 4.2.8 e pela construção do algoritmo minimiza, temos que este funciona do
modo pretendido, ou seja, recebendo um conjunto de restrições lineares admisśıvel contido em RL0

e uma função objectivo, retorna o valor da solução óptima para o problema de programação linear
correspondente. Visto que admisśıvel? e minimiza funcionam da maneira esperada, o resultado
segue da construção do algoritmo coerente?.

�

Podemos apresentar agora a definição de ramo fechado de tableau neste contexto de 1a ordem.

Definição 4.3.4. Um ramo r exausto de um tableau t para um conjunto de fórmulas Φ ⊆ REu
Sig

diz-se fechado se existe ϕ tal que ϕ,¬ϕ ∈ r ou se coerente?(Litr) = false, onde Litr é o conjunto
dos literais do ramo r.

�

Proposição 4.3.5. Seja r um ramo exausto de um tableau t para um conjunto de fórmulas Φ ⊆
REu

Sig e Formr o conjunto das fórmulas desse ramo. Então r é fechado sse Formr não é coerente.

Prova: Suponhamos que r é fechado. Então existe ϕ tal que ϕ,¬ϕ ∈ r ou coerente?(Litr) =
false. Em qualquer dos casos temos que Formr não é corente, visto que ϕ,¬ϕ ∈ Formr ou
Litr ⊆ Formr.

Suponhamos agora que r é aberto. Então coerente?(Litr) = true e pela proposição 4.3.3
existe uma atribuição de valores às variáveis Atr que torna verdadeiros todos os literais em Litr.
Recorde-se que todas as fórmulas em Formr são combinações booleanas de restrições lineares.
Assim, facilmente se prova por indução na complexidade das fórmulas, que para qualquer fórmula
em Formr a atribuição Atr a torna verdadeira (prova feita como usualmente no contexto de
sistemas de tableaux proposicionais). Logo Formr é coerente.

�

Garantimos assim que qualquer ramo aberto de um tableau exausto t é coerente. Podemos
então rever a nossa noção de fecho de um tableau, noção essencial à construção de explicações para
problemas de abdução.

Definição 4.3.6. Seja t um tableau exausto para um conjunto Φ ⊆ REu
sig. Um fecho de t é um

conjunto não vazio Cl de literais tal que:

• Para cada ramo aberto r de t existe um literal l em r tal que o seu conjungado l̄ está em Cl;

• Para cada l, se l ∈ Cl, então l̄ 6∈ Cl.

Um fecho Cl de t é minimal se não existe outro fecho Cl′ tal que Cl′ ⊆ Cl.
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Exemplo 4.3.7. Consideramos o exemplo da conta bancária apresentado na secção anterior. Seja
Ψ = {x ≥ 0, saldo(u) ≥ 0,¬(saldo(u)− x ≥ 0)} ⊆ REu

Sig. Como Ψ contém apenas literais, tem o
seguinte tableau t exausto com apenas um ramo r.

x ≥ 0

saldo(u) ≥ 0

¬(saldo(u)− x ≥ 0) (4.27)

O ramo r não contém nenhuma fórmula e a sua negação, por isso precisamos de verificar se é
ou não é coerente recorrendo ao algoritmo coerente?. Seguimos então os passos do algoritmo
coerente? para o conjunto de literais de r, que neste caso coincide com as fórmulas de r:

1. Existe uma negação de restrição r, logo será necessário eliminá-la. Usando a função f

definida anteriormente, obtemos o conjunto

Φ = {x ≥ 0, saldo(u) ≥ 0, saldo(u)− x ≤ 0, saldo(u)− x 6= 0}. (4.28)

2. Separamos Φ nos conjuntos

Φ0 = {x ≥ 0, saldo(u) ≥ 0, saldo(u)− x ≤ 0}, (4.29)

Φ 6= = {saldo(u)− x 6= 0}. (4.30)

3. Ao invocarmos o algoritmo admisśıvel? aplicado a Φ0 obtemos admissivel?(Φ0) = true.
Temos então que as restrições Φ0 dão origem a um conjunto admisśıvel não vazio.

4. Temos agora de verificar que a igualdade saldo(u)− x == 0 não é implicada por Φ0.

5. Consideramos o problema de programação linear com função objectivo saldo(x)−u sujeita ao
conjunto de restrições Φ0, e invocamos o algoritmo minimiza, obtendo minimiza(saldo(x)−
u,Φ0) = ∞ 6= 0.

6. Temos então que para a única desigualdade em Φ 6=, a igualdade correspondente não é im-
plicada por Φ0 e logo obtemos coerente?(r) = true.

Obtemos então os seguintes fechos minimais para o tableau t:

Cl1 = {¬(x ≥ 0)} (4.31)

Cl2 = {¬(saldo(u) ≥ 0)} (4.32)

Cl3 = {saldo(u)− x ≥ 0} (4.33)

�

Tal como anteriormente, se t é um tableau exausto para um conjunto Ψ ⊆ REu
Sig e Cl é um dos

seus fechos, então existe um tableau fechado para Ψ ∪ Cl.
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Proposição 4.3.8. Seja t um tableau exausto para um conjunto Ψ ⊆ REu
Sig. Se Cli, 1 ≤ i ≤ n,

são fechos de t então existe um tableau fechado para Ψ ∪ {∨1≤i≤n(∧Cli)}. Logo este conjunto é
não é coerente.

Prova: A prova é idêntica à da Proposição 3.1.5.

�

Temos como objectivo gerar explicações para problemas de abdução sobre propriedades de se-
gurança neste novo contexto. Para o fazer seguimos a mesma construção apresentada no caṕıtulo
anterior para o caso de uma especificação proposicional de agente. Continuamos a assumir um
problema de abdução e uma explicação para esse problema como definidos no caṕıtulo 3.

Exemplo 4.3.9. Tendo em conta a especificação SpecConta para a conta bancária apresentada
na secção anterior, consideramos a seguinte propriedade de segurança:

∀ s actual(s) → saldo([s]) ≥ 0. (4.34)

Esta não é derivável a partir da especificação SpecConta, logo é um problema de abdução de segu-
rança.

�

As explicações para problemas de abdução são obtidas a partir de tableaux para os conjuntos
geradores de explicações. Estes são constrúıdos do mesmo modo que no caṕıtulo anterior. Consi-
derando restrições de estado p, q ∈ REu

Sig e uma acção a ∈ Act, o conjunto gerador de explicações
para o estabelecimento inicial de q é constrúıdo a partir de AxF e ¬q. O conjunto gerador de ex-
plicações para o estabelecimento de p a partir de p por a é constrúıdo a partir de AxS, AxF , p e ¬q.

Proposição 4.3.10. Seja AxS ∩ Sa
Sig = {∀ s

(
occurs (a, s) ∧ α f1...fn

[s]p1...pn

)
→ α[do(a,s)]}, para a ∈

Act, u uma variável de estado e p, q ∈ RESig:

• O gerador de explicações para o estabelecimento inicial de q em Spec é o conjunto

G
i→q

Spec = (AxF ∩RE[S0]
Sig ) ∪ {¬q[S0]}. (4.35)

Se existe um tableau fechado para G
i→q

Spec então q é estabelecido inicialmente.

• O gerador de explicações para o estabelecimento de q a partir de p por a em Spec é o conjunto

Gp
a→q

Spec = cnd(AxF ∩ CAa
Sig)u ∪ {pu,¬q f1...fn

u p1...pn
}. (4.36)

Se existe um tableau fechado para Gp
a→q

Spec então a estabelece q a partir de p.

Prova: A prova é idêntica à da Proposição 3.1.6.
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Caso não existam tableaux fechados para os conjuntos geradores, então as explicações são cons-
trúıdas a partir dos fechos dos seus tableaux exaustos. A proposição seguinte mostra-nos como
retirar potenciais candidatas a explicações a partir dos fechos de tableaux.

Proposição 4.3.11. Sejam a ∈ Act e p, q ∈ RESig.

1. Se Cl1, . . . , Cln são fechos de um tableau aberto e exausto para o conjunto G
i→q

Spec e p̄ =
∨1≤i≤n(∧Cli) então q é estabelecido inicialmente para Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ {p̄}, AxS〉.

2. Se Cl1, . . . , Cln são fechos de um tableau aberto e exausto para o conjunto Gp
a→q

Spec e ϕ̄ =
∀u poss(a, u) → (∨1≤i≤n(∧Cli))u então a estabelece q a partir de p em Spec′ = 〈Sig,AxF ∪
{ϕ̄}, AxS〉.

Prova: O resultado obtém-se facilmente a partir das Proposições 4.3.8 e 4.3.10.

�

Os conjuntos {p̄} e {ϕ̄} obtidos como descrito na proposição acima, constituem explicações para
o estabelecimento inicial de q e para o estabelecimento de q a partir de p por a, respectivamente,
quando a nova especificação Spec′ obtida a partir da sua união com a especificação original Spec
for coerente.

Exemplo 4.3.12. Consideramos a especificação de agente SpecConta para uma conta bancária e
o problema de abdução (4.34) apresentados nos exemplos anteriores. O nosso objectivo é gerar
explicações para este problema. A partir da restrição de estado q = saldo(u) ≥ 0 e de AxF

obtemos o conjunto gerador de explicações para o estabelecimento inicial de q,

G
i→q

SpecConta = {saldo([S0]) == 50,¬(saldo([S0]) ≥ 0)}. (4.37)

Existe um tableau fechado para G
i→q

SpecConta , sendo o único ramo o próprio conjunto e

coerente?(G
i→q

SpecConta) = false. Logo q é estabelecido inicialmente em SpecConta.

Estamos interessados em obter explicações para a preservação de q. O conjunto gerador de
explicações para o estabelecimento de q a partir de q por a é obtido a partir de AxS, AxF e q.
Vejamos o exemplo da acção levanta(x).

Gq
levanta(x)→ q

SpecConta = {x ≥ 0, saldo(u) ≥ 0,¬(saldo(u)− x ≥ 0)} (4.38)

Mostrámos no Exemplo 4.3.7 que todo tableau para este conjunto é aberto, e que os seus fechos
minimais eram (4.31), (4.32) e (4.33). Obtemos assim as seguintes explicações para a preservação
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de q por levanta(x) em SpecConta:

∀u poss(levanta(x), u) → ¬(x ≥ 0) (4.39)

∀u poss(levanta(x), u) → ¬(saldo(u) ≥ 0) (4.40)

∀u poss(levanta(x), u) → saldo(u)− x ≥ 0 (4.41)

A condição de activação (4.39) permite a ocorrência de levanta(x) apenas quando ¬(x ≥ 0) se
verifica. Porém esta acção já possúı uma condição de activação em SpecConta, a qual afirma que
levanta(x) só é posśıvel caso x ≥ 0. Então esta nova condição de activação impede a ocorrência
de levanta(x) e preserva q trivialmente, o que obviamente não nos interessa.

As explicações para a preservação de q garantem que, se q se verifica antes de uma acção
ocorrer, terá de se verificar depois também. Se q não se verifica, então qualquer acção pode
ocorrer livremente. Segundo a condição (4.40), levanta(x) só é posśıvel caso ¬q se verifique. Esta
explicação também não nos interessa, já que o objectivo é garantir precisamente que q se verifica
em todos os estados actuais.

A condição de activação (4.41) garante que a acção levanta(x) só é posśıvel quando x é menor
que o saldo. Esta é a condição que se esperava obter, e a mais interessante. Podemos considerar
também as disjunções dos fechos minimais, mas como vimos, a explicação mais correcta para a
preservação de q em SpecConta será (4.41).

�

Como tinha sido referido anteriormente e vimos agora no exemplo, algumas explicações para o
estabelecimento de q a partir de p por a podem estabelecer q trivialmente. A partir da proposição
seguinte podemos identificar fechos de tableaux que geram explicações deste género, e se nos inte-
ressar usar apenas outros fechos que não estes.

Proposição 4.3.13. Seja a ∈ Act. Assumindo que Cl1, . . . , Cln, n ≥ 1, são fechos de um
tableau exausto para Gp

a→q
Spec e de um tableau exausto para cnd(AxF ∩ CAa

Sig)u ⊆ Gp
a→q

Spec. Seja
ϕ̄ = ∀u poss(a, u) →

∨
1≤i≤n(

∧
Cli)u. Então a estabelece q′ a partir de p′ em Spec′ = 〈Sig,AxF∪

{ϕ̄}, AxS〉 para quaisquer p′, q′ ∈ RESig.

Prova: A prova é idêntica à da Proposição 3.1.9.

�

Exemplo 4.3.14. No exemplo anterior a condição de activação (4.39) para a acção levanta(x)
é gerada a partir do fecho Cl1 = {¬(x ≥ 0)}. Este fecho, obtido para um tableau para o conjunto

Gq
levanta(x)→ q

SpecConta , é também fecho do conjunto cnd(AxF ∩ CAlevanta(x)
Sig )u = {x ≥ 0}. Logo podeŕıamos

ignorar este fecho, visto que não tem o problema de abdução a ser tratado em conta.

�
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Os critérios de preferência entre explicações apresentados no caṕıtulo anterior continuam a ser
aplicáveis neste novo contexto. A proposição seguinte resume o processo de geração de explicações
para um dado problema de abdução de segurança neste novo contexto da lógica de 1a ordem.

Proposição 4.3.15. Para cada p, q,∈ RESig, seja Apq o conjunto de acções que não estabelecem
q a partir de p em Spec. Para cada a ∈ Apq seja Ea uma explicação para o estabelecimento de q a
partir de p por a em Spec, e seja EI

q uma explicação para o estabelecimento inicial de q em Spec.

1. E = ∪a∈Apq
Ea é uma explicação para o problema ∀ s, a occurs(a, s) → (p[s] → q[do(a,s)] em

Spec sempre que Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ E,AxS〉 é coerente.

2. E = EI
q ∪(∪a∈AqqEa) é uma explicação para o problema ∀ s actual(s) → q[s] em Spec sempre

que Spec′ = 〈Sig,AxF ∪ E,AxS〉 é coerente.

Prova: O resultado segue facilmente das proposições 2.3.4, 2.3.5 e 4.3.11.

�

4.4 Implementação

Nesta secção descreve-se a implementação dos métodos de racioćınio abdutivo no contexto do
fragmento de lógica de 1a ordem apresentado no ińıcio do caṕıtulo. Descrevemos em particular
a implementação do algoritmo coerente? e dos métodos de programação linear que utiliza para
determinar a coerência de um conjunto de restrições de estado. A implementação neste novo con-
texto será feita alterando apenas o necessário na implementação para o caso de uma especificação
proposicional de agente, já apresentada na secção 3.2.

4.4.1 Assinatura e Especificação

Temos como objectivo construir os fechos de um tableau para um conjunto de restrições de estado
Φ ⊆ REu

Sig, de modo a gerar explicações para um dado problema de abdução. Tal como na secção
anterior consideramos todas as restrições de estado abreviadas da forma vista em (4.7).

Representamos uma restrição linear t1 ./ t2 ∈ RL, onde ./∈ {==, 6=,≤,≥}, pela expressão
Mathematica t1 ./ t2, onde ./∈ {==, 6=,≤,≥}, ou seja ./ é a representação usual do sistema
Mathematica dos śımbolos de igualdade e desigualdade. A representação t de uma expressão
linear t = c +

∑n
i=1 aixi ∈ TΣreal é também a usual do sistema Mathematica. Como já vimos

anteriormente, os métodos de programação linear não consideram desigualdades estritas, logo as-
sumimos que:

t1 < t2 := (t1 ≥ t2 && t1 6= t2) (4.42)

t1 > t2 := (t1 ≤ t2 && t2 6= t2) (4.43)
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onde && representa a conjunção de valores booleanos do sistema Mathematica. Os conectivos
lógicos continuam a ser representados por not, and, or, imp, eqv. Usamos a conjunção do sistema
Mathematica para a representação de desigualdades lineares estritas e não a a representação da
conjunção lógica and. Esta opção prende-se com o facto de querermos tirar partido de algumas
funções Mathematica já implementadas de forma eficiente, e que não é central às técnicas de
racioćınio abdutivo. Noutras fórmulas usamos a conjunção lógica and, visto que queremos gerir
a manipulação dos śımbolos por forma a garantir que extráımos deles a informação pretendida.
Temos então que a representação de restrições de estado q ∈ REu

Sig é constrúıda a partir da
aplicação dos conectivos lógicos a representações de restrições lineares. Iremos omitir em todas as
representações de restrições de estado, devidamente abreviadas, a referência ao seu estado u, já
que este pode ser depreendido a partir do conjunto a que a restrição pertence.

Na representação de especificação de agente que iremos usar, não indicamos de forma expĺıcita os
parâmetros de acções e fluentes. No caso dos fluentes temos que os seus parâmetros estão impĺıcitos
na forma abreviada que usamos para representar restrições de estado. Para o caso das acções
iremos considerar uma lista de variáveis representando os parâmetros de cada acção inclúıda na
assinatura de agente. Sendo SIG a representação de uma assinatura de agente Sig = 〈Act,Att, τ〉,
como definida na secção 3.2, temos que SIG = {Actions, Atributes}, e consideramos também o
conjunto Param das representações de parâmetros das acções de Sig.

Consideramos também a representação de uma especificação de agente Spec = 〈Sig,AxF,AxS〉
como definida na secção 3.2.1. Porém a representação de esquema de valoração irá ser alterada.
Seja ∀ s

(
occurs (a, s) ∧ α f1...fn

[s]p1...pn

)
→ α[do(a,s)] ∈ AxS um esquema de valoração para uma acção

a ∈ Act, onde f1, . . . , fn, p1, . . . , pn ∈ TΣSig,flt. A fórmula αf1...fn
p1...pn

obtém-se substituindo uniforme-
mente cada fi = fi(x1, . . . , xm) por pi = fi(t1, ..., tm), onde x1, . . . , xm ∈ V ar e t1, . . . , tm ∈ TΣreal .
Como todas as representações de restrições de estado se encontram na sua forma abreviada, as
variáveis x1, . . . , xm não fazem parte de forma expĺıcita das restrições, sendo representadas por
fi,1, . . . , fi,m. Consideramos então a seguinte representação para um esquema de valoração para
uma acção a,

{a, {f1,1, . . . , f1,m, . . . , fn,1, . . . , fn,m}, {t1,1, . . . , t1,m, . . . , tn,1, . . . , tn,m}} (4.44)

Recorde-se que a fórmula qf1,...,fnp1,...,pn é obtida a partir de q fazendo a substituição uniforme de fi,j

por ti,j, onde 1 ≤ i ≤ n e 1 ≤ j ≤ m, usando para esse efeito a função Mathematica ReplaceAll.

Exemplo 4.4.1. Consideramos a especificação de agente para uma conta bancária apresen-
tada no Exemplo 4.1.3, SpecConta = 〈SigConta, AxFConta, AxSConta〉. A sua representação será
SPECConta = {SIGConta, AxF, AxS} tal que:

• SIGConta = {{levanta, deposita}, {saldo}};

• Param = {param lev, param dep};

• AxF = {AxF0, AxFAct} onde:
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– AxF0 = {saldo == 50};

– AxFAct = {{levanta, param lev[[1]] ≥ 0},
{deposita, param dep[[1]] ≥ 0}}

• AxS = {{levanta, {saldo}, {saldo− param lev[[1]]}},
{deposita, {saldo}, {saldo + param dep[[1]]}}}

As listas param lev e param dep representam os parâmetros das acções levanta e deposita, respec-
tivamente. Por conveniência de notação, representaremos adiante o parâmetro da acção levanta
apenas como x e o parâmetro da acção deposita como y.

�

Estando na posse de uma especificação de agente e um problema de abdução para essa espe-
cificação podemos construir os conjuntos geradores de explicações para esse problema. A imple-
mentação destes conjuntos é idêntica à descrita na secção 3.2.2. Será a partir dos fechos de tableaux
para estes conjuntos que iremos obter explicações para o problema.

4.4.2 Programação Linear

Na secção 3.2.3 mostrámos uma implementação do sistema de tableaux proposionais. Porém esta
implementação não será suficiente neste novo contexto. Como dissemos na Definição 4.3.4, um
ramo exausto é fechado se o seu conjunto de fórmulas não for coerente, o que ao contrário do caso
proposicional, não depende agora apenas da existência de uma fórmula e a sua negação. Para
mostrar que um ramo de um tableaux para um subconjunto de REu

Sig não é coerente, usamos o
algortimo coerente?, constrúıdo à custa de outros dois algoritmos, admisśıvel? e minimiza. Estes
dois algoritmos implementam métodos de programação linear descritos na secção anterior.

Consideramos como anteriormente que aplicamos a função ramosAbertos a um conjunto gerador
G, que constrói o conjunto das suas alternativas e selecciona as que não contêm uma fórmula
e a sua negação. Resta-nos testar se estas alternativas serão coerentes. Para tal aplicamos a
função verificaRamos que recebe um conjunto de alternativas e devolve os ramos abertos do
tableau exausto, ou vazio caso o tableau seja fechado. A função verificaRamos irá usar uma
implementação do algoritmo coerente?.

Vejamos a implementação do algoritmo admisśıvel. O objectivo deste algoritmo é verificar se
existe pelo menos um vector admisśıvel para um dado conjunto de restrições lineares contido em
RL0. De modo a resolver um problema de programação linear usaremos o comando Mathematica
LinearProgramming [18], que recebe um vector c especificando uma função objectivo, uma matriz
de restrições A e um vector de requisitos b, e retorna um vector x que minimiza c.x sujeito às
restrições A.x ≥ b e x ≥ 0. Esta função é implementada usando o algoritmo Simplex.

Supondo que queremos verificar se um conjunto de restrições lineares Φ ⊆ RL0, especificado
por uma matriz m×n A = (aij) e um vector m-dimensional b = (bi), com 1 ≤ i ≤ m e 1 ≤ j ≤ n,
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tal que A.x ≤ b, tem um vector admisśıvel, temos de resolver o programa linear seguinte:

maximizar −x0

sujeito a
n∑

j=1

aijxj − x0 ≤ bi, para i = 1, . . . ,m

xj ≥ 0, para j = 0, . . . , n (4.45)

ou equivalentemente,

minimizar x0

sujeito a
n∑

j=1

x0 − aijxj ≥ −bi, para i = 1, . . . ,m

xj ≥ 0, para j = 0, . . . , n (4.46)

Caso a solução óptima para este problema seja 0 então o conjunto Φ tem um vector admisśıvel.
Constrúımos a função feasibleEqsQ que recebe um conjunto de restrições lineares Φ ⊆ RL0, e
retorna true ou false caso a solução do programa linear da forma (4.46) associado a Φ seja 0
ou não. Será esta função que implementará o algoritmo admisśıvel. Temos então de construir a
matriz A∗ e o vector b∗ que especificam as restrições de (4.46).

Podemos considerar a restrição t1 ./ t2, tal que t1 = c1 +
∑n

i=1 d1,ix1,i e t2 = c2 +
∑m

j=1 d2,jx2,j ,
na forma

n∑
i=1

d1,ix1,i +
m∑

j=1

d2,jx2,j ./ c2 − c1 (4.47)

que pode ser abreviada para
n∑

i=1

dixi ./ c, (4.48)

onde c, di ∈ R e xi ∈ V ar. Inicialmente consideramos A∗ = {{x0}} e b∗ = {b0}. O objectivo é para
cada restrição de Φ que consideramos, adicionar uma nova linha e se necessário novas colunas à
matriz A∗. Ao considerarmos uma restrição

∑n
i=1 dixi ./ c ∈ Φ, criamos novas colunas para todas

as variáveis xi que não se encontrem na primeira linha de A∗, sendo essas colunas constitúıdas
por xi na primeira linha e 0 em todas as outras. Criamos também uma nova linha em A∗, com 1
na primeira posição (correspondente à variável x0) e 0 em todas as outras, e criamos uma nova
posição no vector b∗. Alteramos os valores dessa linha da seguinte maneira:

• caso ./ seja ≥, alteramos a posição correspondente a cada variável xi na nova linha para di
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e a nova posição de b∗ para c;

• caso ./ seja ≤, alteramos a posição correspondente a cada variável xi na nova linha para
−di e a nova posição de b∗ para −c;

• caso ./ seja ==, criamos duas novas linhas ao invés de uma, e alteramos uma linha conside-
rando ./ como ≥ e outra considerando ./ como ≤.

Retiramos a primeira linha de A∗ (que contém apenas as variáveis) e a primeira posição de b∗

(correspondente a b0), e obtemos assim uma matriz A∗ e um vector b∗ que especificam um pro-
grama linear da forma (4.46). O vector c∗ que especifica a função objectivo tem a dimensão das
linhas de A∗ e tem apenas 1 na primeira posição e 0 nas restantes, de modo a representar a função
objectivo x0. Podemos agora aplicar a função Mathematica LinearProgramming[c∗, A∗, b∗] a este
programa linear. Caso o seu resultado seja 0 para a variável x0, temos que a solução óptima para
o programa linear é também 0, e logo o conjunto de restrições Φ ⊆ RL0 tem um vector admisśıvel.

Exemplo 4.4.2. Considerando a especificação de agente SPECConta e o problema de abdução para
SpecConta apresentado no exemplo 4.3.9, onde q = saldo ≥ 0, temos que o conjunto gerador de
explicações para a preservação de q pela acção levanta é

genByA[SPECConta, q, levanta, q] = {x ≥ 0, saldo ≥ 0, not[saldo− x ≥ 0]} (4.49)

Ao aplicarmos a função ramosAbertos a genByA[SPECConta, q, levanta, q], obtemos o ramo aberto
r idêntico ao conjunto gerador de explicações. Depois de tratarmos a negação, separamos r em

r0 = {x ≥ 0, saldo ≥ 0, saldo− x ≤ 0} e r6= = {saldo− x 6= 0}, (4.50)

tais que r = r0 ∪ r6=. O passo seguinte da verificação da coerência de r, é aplicar o algoritmo
admisśıvel? a r0. Ou seja, na nossa implementação, invocar feasibleEqsQ[r0]. Vejamos o
exemplo da construção da matriz A∗ e do vector b∗:

1. inicialmente temos
A∗ =

[
x0

]
e b∗ =

[
b0

]
; (4.51)

2. ao considerarmos a restrição x ≥ 0 obtemos

A∗ =

[
x0 x

1 1

]
e b∗ =

[
b0

0

]
; (4.52)

3. ao considerarmos a restrição saldo ≥ 0 obtemos

A∗ =

 x0 x saldo

1 1 0

1 0 1

 e b∗ =

 b0

0

0

 ; (4.53)
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4. ao considerarmos a restrição saldo− x ≤ 0 obtemos

A∗ =


x0 x saldo

1 1 0

1 0 1

1 1 −1

 e b∗ =


b0

0

0

0

 ; (4.54)

5. retirando a primeira linha de A∗ e a primeira posição de b∗ obtemos

A∗ =

 1 1 0

1 0 1

1 1 −1

 e b∗ =

 0

0

0

 ; (4.55)

Temos que LinearProgramming[c∗, A∗, b∗] = {0, 0, 0}, logo o conjunto r0 tem um vector ad-
misśıvel.

�

Para a implementação do algoritmo minimiza usamos a função Mathematica Minimize que
recebe uma função objectivo e um conjunto de restrições e devolve o valor da solução óptima
para o problema de programação linear correspondente. Esta função é implementada usando o
algoritmo Simplex. O algoritmo minimiza é usado ao verificar se uma igualdade não é implicada
por um conjunto de restrições.

De modo a podermos mais facilmente implementar a função verificaRamos, definimos a função
implicaNeg que verifica se para uma restrição linear p = t1 6= t2 ∈ RL6=, a igualdade t1 == t2

é implicada por um conjunto de restrições lineares Φ ⊆ RL0. A função implicaNeg segue os
seguintes passos:

1. constrói a partir de p a função objectivo objtv := t1 − t2 e aplica a função Minimize;

2. se Minimize[objtv, Φ] = c 6= 0, então a igualdade não é implicada e implicaNeg[p, Φ] =
false;

3. caso contrário, implicaNeg altera objtv para t2 − t1 e volta aplicar a função Minimize;

4. se Minimize[objtv, Φ] = c 6= 0, então a igualdade não é implicada e implicaNeg[p, Φ] =
false;

5. caso contrário, a igualdade é implicada e implicaNeg[p, Φ] = true.

Exemplo 4.4.3. Consideramos o exemplo anterior. O conjunto r6= contem apenas a restrição
p = saldo − x 6= 0. Iremos aplicar implicaNeg[p, r0] de modo a verificarmos se a igual-
dade saldo − x == 0 é implicada pelas restrições r0. Temos então que objtv = saldo − x e
Minimize[objtv, r0] 6= 0, logo a igualdade não é implicada pelo conjunto de restrições r0.

�
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Estamos agora em condições de definir a função que irá implementar o algoritmo coerente?.
A função feasibleRamoQ[r] recebe um ramo r de um tableaux exausto e verifica se ele é coe-
rente. O primeiro passo da função é tratar as negações presentes em r. De seguida separa r

nos conjuntos r0 e r6= e invoca feasibleEqsQ[r0]. Caso r0 não tenha vectores admisśıveis, então
feasibleRamoQ[r] = false. Caso contrário, verifica se para alguma desigualdade p de r 6= se tem
implicaNeg[p, r0] = true. Caso exista, p nestas condições então feasibleRamoQ[r] = false.
Caso contrário, feasibleRamoQ[r] = true.

A função verificaRamos recebe um conjunto de alternativas e devolve os ramos abertos do
tableau exausto, ou vazio caso o tableau seja fechado.

Exemplo 4.4.4. Tendo em conta os exemplos anterior, temos que r0 tem vectores admisśıveis e
a única desigualdade de r 6= não é implicada. Logo feasibleRamoQ[r] = true e o ramo r é aberto.

�

4.4.3 Fechos e Explicações

Podendo identificar quais os ramos abertos de um tableau, podemos agora obter fechos para es-
ses tableaux e gerar assim explicações para problemas de abdução. A implementação de geração
de fechos é quase idêntica à do caso proposicional. Temos apenas de garantir que ao adicionar
uma fórmula a um fecho, esta não o torna incoerente. No caso proposicional era suficiente ga-
rantir que a negação da fórmula não pertencia ao fecho a que estava a ser adicionada. Porém,
agora iremos verificar se o conjunto obtido da união do fecho com a nova fórmula é coerente. Para
o fazermos, substitúımos a linha de 16 do pseudo-código do algortimo para a geração de fechos por:

16. if feasibleRamoQ[{not[form]} ∪ novosfechos1,1] then (4.56)

A implementação da geração de explicações mantém-se inalterada.

Exemplo 4.4.5. Considerando os exemplos anteriores, obtemos o seguinte conjunto de explicações
E para o problema de abdução de segurança proposto em (4.34) para a especificação de agente
SPECConta:

E = {{{lev, s− x ≥ 0}, {lev, not[s ≥ 0]}, {lev, not[x ≥ 0]}}} (4.57)

Cada componente de E constitui uma explicação para o problema de abdução.
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5

Conclusão

A dissertação aqui apresentada insere-se na área da verificação de especificações formais de sis-
temas de agentes. Neste trabalho tratou-se apenas o caso da especificação de um agente, não
levando em consideração posśıveis interacções com outros agentes. Foram realizadas as seguintes
tarefas:

1. partindo do trabalho apresentado em [7] descrevemos as técnicas de racioćınio abdutivo no
contexto de uma especificação proposional de agente usando tableaux ;

2. implementámos estas técnicas no sistema Mathematica;

3. estendemos as técnicas descritas para um fragmento da lógica de primeira ordem usando
agora não só tableaux, mas também técnicas de programação linear;

4. implementámos também estas novas técnicas de racioćınio abdutivo no sistema Mathema-
tica, tirando partido da implementação em Mathematica das técnicas de programação linear
necessárias.

O código Mathematica das implementações está dispońıvel no endereço

http://isabelle.math.ist.utl.pt/∼l51287/tese/implementacao/ .

Como trabalho futuro pretende-se estender a implementação feita de modo a suportar racioćınio
abdutivo sobre especificações de agente que incluam não só termos de tipo real mas também do
tipo int (inteiros). Para tal é necessário ter agora em conta técnicas de programação inteira [19].

Pretende-se também implementar as técnicas de racioćınio para comunidades de agentes apre-
sentada em [7]. Pretende-se ainda, na linha do que já foi desenvolvido para especificações de
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agentes, estender as técnicas de racioćınio abdutivo ao fragmento de 1a ordem considerado, e
implementar esta extensão

É também nosso objectivo, adaptar para o cálculo de estados e situações as técnicas de racioćınio
abdutivo para propriedades de progresso e de resposta, já propostas em [6] no âmbito do caso
temporal, e fazer a sua implementação.
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Anexo A

Neste anexo inclui-se o código Mathematica para a implementação de técnicas de racioćınio ab-
dutivo num contexto proposicional.
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Anexo B

Neste anexo inclui-se o código Mathematica para a implementação de técnicas de racioćınio ab-
dutivo num contexto de um fragmento da lógica de 1a ordem.
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