
 

 

 

 
Instituto Superior Técnico 
 
Licenciatura em Engenharia Informática 
e de Computadores 

 
 

���������	
	

�����������	
��
���������������������	
��

 
 

Relatório do Trabalho Final de Curso 
 
 
 
 

 

 
 

Abril, 2000 

Trabalho realizado por: 

Levi Lúcio, nº 40169 

Orientador: Prof. Ana Paiva



 
                                                                                 ������������������	
���
���
 

	
	
��������� 99/2000  �������

 

Agradecimentos 
 
 

Os primeiros e maiores agradecimentos vão para a Ana e o meu Pai, pelo 
apoio, confiança e tempo que me deram na realização do trabalho e do curso. 

 
Obrigado a todos os amigos que me apoiaram e ajudaram durante este período. 
 

 
 Quero agradecer também a: 
 

 Prof. Ana Paiva, pelo apoio e por me proporcionar a entrada no projecto 
NIMIS. 

 
Rui Prada, pela disponibilidade constante para ajudar e pelas óptimas ideias 
nos casos mais complexos. 
 
José Carlos, pelo apoio e amizade. 
 
Isabel Machado, pela disponibilidade para ajudar. 
 
Andreia Salavessa, pela ajuda na parte do trabalho que envolveu 
conhecimentos de design. 
 
Fátima Pereira, Ana Boto, Hugo Caetano pelo ambiente de trabalho 
agradável que criaram e pela troca regular de ideias. 



 
                                                                                 ������������������	
���
���
 

	
	
��������� 99/2000  �������

 
ESTRUTURA DO DOCUMENTO ........................................................................... 5 

1. SUMÁRIO............................................................................................................ 7 

2. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 8 

3. CONCEITOS BASE.......................................................................................... 10 

3.1. AGENTE DE SOFTWARE ................................................................................ 10 
3.1.1. Definição de Agente ............................................................................ 10 
3.1.2. Propriedades dos agentes ................................................................... 11 
3.1.3. Propriedades dos ambientes ............................................................... 12 
3.1.4. Tipos de Agentes.................................................................................. 13 

3.2. ARQUITECTURA DO AGENTE GENÉRICO IMPLEMENTADO............................. 14 
3.2.1. Mundo.................................................................................................. 14 
3.2.2. Agente.................................................................................................. 15 

3.2.2.1. Corpo ........................................................................................... 15 
3.2.2.2. Actuadores................................................................................... 16 
3.2.2.3. Sensores....................................................................................... 17 

3.2.3. COMUNICAÇÃO ENTRE OS COMPONENTES DA AGENTE ............................. 18 
3.3. A APLICAÇÃO TEATRIX ............................................................................. 21 

4. DESCRIÇÃO DO SISTEMA IMPLEMENTADO........................................ 22 

4.1. ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA ................................................................... 22 
4.1.1. Locais .................................................................................................. 23 
4.1.2. Tarefas................................................................................................. 24 

4.2. ARQUITECTURA DA MENTE IMPLEMENTADA................................................ 27 
4.2.1. Aquisição dos Modelos de Dados ....................................................... 28 

4.2.1.1. Locais e Tarefas........................................................................... 28 
4.2.1.2. Modelo Deítico............................................................................ 29 

4.2.2. O Gestor de Percepções...................................................................... 30 
4.2.3. O Gestor de Tarefas ............................................................................ 31 

4.3. LINGUAGENS DE INTERFACE PARA CONFIGURAÇÃO DOS MODELOS DE 

CONHECIMENTO........................................................................................................ 33 
4.3.1. Definição de objectos do Mundo......................................................... 33 
4.3.2. Definição de Locais............................................................................. 34 

4.3.2.1. Herança........................................................................................ 36 
4.3.2.2. Overriding ................................................................................... 36 
4.3.2.3. Locais Abstractos ........................................................................ 36 

4.3.3. Definição de Tarefas ........................................................................... 37 
4.3.3.1. Exemplos..................................................................................... 40 

4.4. ALGORITMOS RELEVANTES.......................................................................... 43 
4.4.1. Pré-processador Deítico ..................................................................... 43 
4.4.2. Motor de Tarefas ................................................................................. 44 

4.4.2.1. Utilização das Pistas.................................................................... 45 
4.4.2.2. Progressão na árvore de Tarefas.................................................. 47 
4.4.2.3. Componente Pró-Activa .............................................................. 49 

4.5. MODELO DO UTILIZADOR IMPLEMENTADO .................................................. 50 
4.6. DESCRIÇÃO DAS CLASSES MAIS RELEVANTES DO SISTEMA (UML)............... 51 



 
                                                                                 ������������������	
���
���
 

	
	
��������� 99/2000  �������

4.6.1. Mente ................................................................................................... 51 
4.6.2. Representação interna de Locais ........................................................ 51 
4.6.3. Representação interna de Tarefas....................................................... 53 
4.6.4. Representação interna de dados Deíticos........................................... 54 
4.6.5. Gestores de Percepções e de Tarefas.................................................. 55 
4.6.6. Outras classes...................................................................................... 55 
4.6.7. Relações entre as classes mais relevantes do Sistema........................ 56 

5. RESULTADOS OBTIDOS............................................................................... 57 

6. CONCLUSÕES ................................................................................................. 58 

6.1. LIMITAÇÕES DO SISTEMA E TRABALHO FUTURO ........................................... 58 

7. REFERÊNCIAS ................................................................................................ 60 

ANEXO A...................................................................................................................... I 

ANEXO B.....................................................................................................................V 

ANEXO C................................................................................................................. VII 

ANEXO D................................................................................................................... IX 

 



 
                                                                                 ������������������	
���
���
 

	
	
��������� 99/2000  �������

Estrutura do Documento 
 
Este relatório de Trabalho Final de Curso está dividido em sete secções 

distintas (como proposto pela coordenação da licenciatura em Engenharia Informática 
e de Computadores): 

 
1. Sumário: breve descrição genérica do projecto, incluindo objectivos 

pretendidos, técnicas utilizadas e resultados atingidos; 
 
2. Introdução: enquadramento teórico e prático do projecto, apresentação do 

problema a tratar e das formas encontradas para a sua resolução; 
 

3. Conceitos Base: conceitos subjacentes ao desenvolvimento deste trabalho, 
necessários para a compreensão do âmbito e da forma de resolução do 
problema; 

 
4. Descrição do Sistema Implementado (ou Técnicas Utilizadas): descrição 

detalhada do problema e das técnicas computacionais utilizadas na sua 
resolução; 

 
5. Resultados: descrição dos resultados atingidos pelo sistema desenvolvido; 

 
6. Conclusões: discussão acerca da eficiência do sistema, suas limitações e 

trabalho futuro tendo em vista o melhor desempenho da solução 
apresentada; 

 
7. Referências: livros, artigos, páginas WWW e CDs utilizados para o 

desenvolvimento do projecto; 
 
APENDICES: informação adicional. 

 
 

Notação utilizada neste documento: 
 
 

De modo a estruturar e a facilitar a leitura do documento, optou-se por definir 
algumas convenções quanto ao tipo de letra utilizado. 

 
 

Fonte Significado Exemplo 

Times New Roman, 
normal, 12 

Texto normal 
A notação utilizada neste 
documento... 

Times New Roman, 
cheio, 12 

Conceitos base e conceitos 
definidos no âmbito do 
projecto 

A mente do agente de 
suporte... 
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Times New Roman, itálico, 
12 

Citações e termos ingleses 
NIMIS – Networked 
Interactive Media In 
Schools 

Times New Roman, 
normal, 13 

Referências a nomes de 
autores 

Segundo Rickel e 
Johnson... 

Arial, normal, 12 
Exemplos técnicos, 
excertos de código Press(button) 
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1. Sumário 
 
 

O presente documento tem como objectivo descrever o projecto 
“METATutor – Mente Genérica para um Agente Pedagógico”. O trabalho foi 
desenvolvido no INESC, grupo GAIVA, no período de tempo entre princípios de 
Setembro de 1999 e fins de Abril de 2000. 

 
O trabalho final de curso projectado para dois alunos inicialmente, tinha como 

objectivo a integração de duas aplicações na área do ensino remoto, nomeadamente a 
Funciolândia e a framework PACF. Surgiu entretanto a possibilidade de participar 
no projecto NIMIS1 (Projecto i3 – Esprit – nº29301), nomeadamente no 
desenvolvimento do agente de Suporte à interacção do utilizador com as aplicações 
que integram o desktop do ambiente de aprendizagem integrado. O envolvimento 
neste projecto foi apenas do aluno Levi Pedro Lúcio. 

 
Este trabalho teve assim como objectivos implementar uma mente para um 

agente genérico tendo em vista a sua adaptação à tarefa de ensinar, ou seja, torná-lo 
num agente Pedagógico. O corpo do agente possuía já capacidades para 
improvisação e manutenção de um comportamento credível, pelo que o foco do 
trabalho esteve na estruturação do conhecimento de forma a que o agente pudesse 
transmitir informação apropriada na altura certa. 

 
Outro aspecto considerado no desenvolvimento do trabalho foi a generalidade 

da mente, ou seja, a possibilidade de adaptação do sistema a outras situações de 
ensino. 

 
Neste projecto foram utilizadas as plataformas JAVA, JAVA CUP (analisador 

sintáctico para JAVA), JLEX (analisador léxico para JAVA) e XML (Extended 
Markup Language). 

 
 

                                                 
1 Este projecto tem como objectivo desenvolver um ambiente de aprendizagem integrado para crianças 
entre os 7 e os 9 anos, utilizando hardware e software apropriado. O projecto desenrola-se em parceria 
com a Inglaterra e a Alemanha. 
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2. Introdução 
 

Diversos estudos têm vindo a ser efectuados acerca da presença de agentes 
pedagógicos animados em situações de aprendizagem. Um exemplo [11] é o que foi 
realizado com alunos do secundário, utilizando como plataforma para testes a 
aplicação de ensino de botânica Design-a-Plant e o agente pedagógico animado 
Cosmo [9]. 

 
Os resultados do estudo foram bastante interessantes: por um lado, os alunos 

obtiveram ganhos ao nível de aprendizagem na interacção com o sistema. Pelo outro, 
a simples presença de um agente animado (mesmo mudo) induz uma atitude positiva 
no aluno em relação ao sistema. Isto pode ser explicado pelo facto de que o sistema 
cognitivo humano está formatado para interagir socialmente [7]. Assim, a presença de 
uma personalidade socialmente apta num ambiente de aprendizagem provoca um 
efeito motivador sobre o aluno. Este efeito chama-se Persona Effect, ou metáfora 
Persona. 

 
O projecto descrito neste documento tem como base a metáfora Persona e é 

parte integrante de um agente genérico, presentemente instanciado para o ensino da 
interface da aplicação TEATRIX [19] e [22]. Este agente genérico possui vários 
componentes: mente, o corpo, sensores e actuadores. O presente trabalho constitui a 
mente do agente. 
 

Subjacente à criação desta mente esteve a preocupação com o 
reaproveitamento do trabalho desenvolvido. Por outras palavras, não se pretendeu 
criar uma mente particular para o ensino da aplicação TEATRIX (embora uma 
solução deste tipo trouxesse algumas vantagens), mas sim um componente genérico, 
facilmente reconfigurável, e que pudesse ser reutilizado em situações de ensino 
diversas. 
 

Esta mente foi projectada inicialmente para dar ao agente as seguintes 
capacidades: 

 
• Indicar verbalmente ao utilizador a melhor forma de prosseguir na 

aprendizagem/realização de tarefas, dado o estado presente do mundo. 
Estas indicações são fornecidas através de pistas; 

 
• Manipular o mundo (através de acções sobre os seus objectos) de forma a 

demonstrar ao utilizador como pode realizar certas tarefas; 
 

• Indicar fisicamente objectos do mundo. Esta capacidade permite reforçar 
e enriquecer o apoio fornecido pelo agente; 

 
• Ajustar o seu próprio comportamento emocional ao estado actual de 

conhecimento e de motivação do utilizador por forma a encorajá-lo e a 
transmitir uma atitude positiva em relação à aprendizagem; 
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• Reduzir progressivamente o apoio ao utilizador à medida que este vai 
dominando cada vez melhor a realização de tarefas no mundo. 

 
Na secção 6. é realizada uma análise a quais destes objectivos foi possível 

atingir com o presente trabalho. 
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3. Conceitos Base 
 
Antes de entrar num capítulo de descrição detalhada do projecto 

implementado, torna-se importante definir alguns conceitos que lhe estão subjacentes 
e que o enquadram. 

 
Assim, definem-se neste capítulo os conceitos de: agente de software, área 

científica na qual este trabalho está inserido; arquitectura do agente genérico 
implementado, onde se descreve em traços largos a arquitectura do sistema onde este 
trabalho se insere; aplicação TEATRIX, que constitui o mundo virtual onde o agente 
actua. 

 

3.1. Agente de Software 

3.1.1. Definição de Agente 
 

A noção de agente de software já não é muito recente na área da Inteligência 
Artificial, mas tem sido nos últimos anos que a comunidade científica se tem 
debruçado mais sobre este tema. Hoje em dia já existem inúmeros trabalhos 
publicados sobre o assunto e a investigação está em plena actividade, conduzindo a 
novos resultados e incentivando investigadores a focarem a sua atenção neste campo. 

 
A explicação para o sucesso dos agentes de software pode ser encontrada não 

só na nova tecnologia, mas também e principalmente no novo paradigma trazido para 
a indústria do software. Estes agentes apontam para um nível de autonomia em 
relação ao utilizador mais alto que o software convencional, exigindo portanto menos 
intervenção humana para realizar o mesmo trabalho.  

 
Contudo, e apesar de toda a actividade de investigação, ainda há pouco 

consenso no que diz respeito a uma definição concreta do que é um agente de 
software. Duas destas definições são dadas de seguida. A primeira é de Russel S. e 
Norvik P. [26], e a segunda de Hayes-Roth B.: 

 
 

“An agent is anything that can be viewed as perceiving its environment 
through sensors, and acting upon it through effectors.” 

 
“Intelligent agents continuously perform three functions: perceptions of 

dynamic conditions in the environment; actions to effect the conditions in the 
environment and reasoning to interpret perceptions, solve problems, draw inferences 
and determine actions.” 
 
 
 Os agentes agem portanto num ambiente ou mundo, recebendo estímulos 
através de sensores, calculando qual a melhor forma de atingir os seus objectivos, e 
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agindo sobre esse mesmo ambiente através de actuadores. Este ciclo ocorre 
continuamente. 
 

3.1.2. Propriedades dos agentes 
 

Apesar da disparidade de definições existentes actualmente, podem-se no 
entanto identificar algumas propriedades relevantes dos agentes, aceites pela maioria 
dos autores. A mais importante é, sem dúvida, a autonomia. É esta capacidade que 
mais distingue os agentes de software das aplicações convencionais. Autonomia 
implica a capacidade de auto-adaptação ao ambiente e às alterações que ocorrem no 
mundo. 

 
Outras características reforçam ainda o conceito de agente: 

 
• Reactividade/Robustez: um agente consegue “perceber” o mundo à sua 

volta e agir congruentemente com os estímulos que recebe; 
 
• Pró-actividade: um agente é capaz de tomar a iniciativa, ou seja, não se 

limita a esperar por percepções que despoletem comportamentos; 
 

• Capacidade de Comunicação de Conhecimento: os agentes interagem 
socialmente com outros agentes do mundo. Para essa interacção poder 
ocorrer tem de existir uma linguagem de comunicação entre agentes; 

 
• Capacidade de Inferência: para que um agente aja de acordo com os 

seus objectivos, conhecimento intrínseco e conhecimento adquirido através 
de múltiplas interacções com o mundo, torna-se necessário que possua um 
mecanismo de inferência. É através deste mecanismo que o conhecimento 
total do agente é processado de forma a atingir a melhor opção possível 
dadas as condicionantes do mundo; 

 
• Continuidade Temporal: capacidade de agir de forma coerente durante 

períodos mais ou menos longos de tempo; 
 

• Mobilidade: capacidade de mudança voluntária do local onde o agente 
“vive” (no caso de um agente de software isto traduz-se na capacidade de 
transferência do código do agente entre processos e/ou plataformas de 
execução); 

 
• Capacidade de adaptação/Racionalidade: agente capaz de aprender e 

melhorar a eficiência e eficácia durante a sua vida. Por outro lado as 
tarefas levadas a cabo pelo agente devem ser realizadas da forma mais 
eficiente e eficaz possível, dado o conhecimento disponível; 

 
• Capacidade de colaboração: capacidade de trabalhar em conjunto com 

outros agentes por forma a atingir objectivos comuns; 
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• Personalidade: a personalidade de um agente permite-lhe comunicar com 
humanos de forma mais eficiente. A personalidade de um agente pode ser 
definida através de atributos como por exemplo aparência física, gestos, 
tipo de discurso e emoções; 

 
• Veracidade: um agente deve ser credível, não deve comunicar 

informações falsas; 
 

• Benevolência: um agente procura sempre satisfazer os pedidos que lhe 
são feitos, não entrando em conflito com outros agentes. 

 

3.1.3. Propriedades dos ambientes 
 

Como já foi mencionado, os agentes existem imersos em mundos ou 
ambientes, que lhes condicionam a estrutura interna. Torna-se assim importante 
definir as propriedades relevantes de um ambiente: 
 

• Acessível/Inacessível: é através dos sensores que o agente se apercebe da 
dinâmica do mundo que o envolve. Se através desses mecanismos o 
agente tem acesso a toda a informação relevante para a tomada de decisão, 
diz-se que o mundo é acessível. Se o contrário ocorre diz-se que o 
ambiente é inacessível. Como é óbvio, existirão casos intermédios em que 
o mundo é parcialmente acessível; 

 
• Determinístico/Não Determinístico: um ambiente diz-se determinístico 

se o agente consegue saber exactamente qual vai ser o estado desse 
ambiente após uma acção realizada através dos seus actuadores. A 
situação ideal para um agente será aquela em que o mundo é acessível e 
determinístico, na qual a incerteza não existe; 

 
• Episódico/Não Episódico: num ambiente episódico, a vida do agente 

pode ser discretizada em ciclos independentes de 
percepção/raciocínio/acção. Neste tipo do ambiente não há necessidade de 
manter informação passada, porque não há continuidade temporal na 
actividade do agente; 

 
• Estático/Dinâmico: se o ambiente se altera enquanto o agente infere a 

próxima acção, esse ambiente diz-se dinâmico. Se o contrário acontece, 
diz-se estático; 

 
• Discreto/Contínuo: num ambiente discreto a as percepções que um 

agente pode receber são limitadas e bem conhecidas. Como seria de 
esperar, o contrário ocorre num ambiente contínuo. 

 
 

Outro tipo de classificação de ambiente, mais pragmática, é também 
interessante para a compreensão do conceito: 
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• Ambiente de Software: os agentes em ambientes de software interagem 
com software, fazendo executar comandos e interpretando respostas; 

 
• Mundos Virtuais: ambientes virtuais simulados por computador; 

 
• Espaço Físico Real: o mundo onde nós, humanos, vivemos. 

 

3.1.4. Tipos de Agentes 
 
 Os agentes podem ser classificados de acordo com vários critérios como: as 
suas características que mais se evidenciam, os ambientes onde actuam ou o tipo de 
tarefa que desempenham. Dado que os dois primeiros já foram brevemente abordados, 
enumeram-se de seguida algumas classificações de agente tendo como critério a 
tarefa desempenhada. Podemos ter: 
 

• Agentes de Informação: agentes que procuram, recolhem e armazenam 
informação; 

 
• Agentes de Entretenimento: agentes destinados à diversão. 

Normalmente simulam personalidades artificiais em mundos virtuais que 
têm por fim actividades lúdicas; 

 
• Agentes de Aconselhamento: auxiliam humanos na tomada de decisões, 

aconselhando e sugerindo planos de acção; 
 

• Agentes Tutores/Pedagógicos: têm como função auxiliar na 
aprendizagem de conceitos ou tarefas; 

 
• Agentes Assistentes: realizam tarefas para humanos; 

 
• Agentes de Interface: agentes destinados a interagir com humanos de 

forma mais ou menos natural, pelo que possuem capacidades pseudo-
humanas, tais como: aparência física animada, geração de linguagem 
natural, personalidade e emoções. A sua função é tornar a comunicação 
homem/máquina mais simples e intuitiva. 

 
 

A classificação de agentes é contudo pouco linear, dado que muitas vezes os 
tipos mencionados acima se cruzam. O agente de Suporte em que este trabalho está 
inserido pode assim ser definido como um misto de agente Tutor/Pedagógico, 
agente de Interface e até um pouco agente de Entretenimento, já que também tem 
como função tornar a aprendizagem mais divertida. 

 
Quanto ao ambiente, pelas suas características de generalidade, o agente de 

Suporte pode actuar em mundos bastante diversos. Neste momento está apenas 
instanciado ao mundo virtual definido pela interface da aplicação TEATRIX []. Este 
ambiente pode ser considerado acessível, determinístico, não episódico, dinâmico e 
discreto. 
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3.2. Arquitectura do Agente Genérico implementado 
 

O presente trabalho é um componente do agente genérico implementado. 
Como tal, e para melhor compreender qual o âmbito deste projecto, torna-se 
importante definir a arquitectura desse agente. 

  
Mundo

Mente 

Agente 

Representação 
Actuadores 

Sensores   Local 

Corpo Física 

 
Figura 1 – Arquitectura do agente genérico 

 
 Como se pode ver pela figura 1., existem dois conceitos principais associados 
à arquitectura: agente e mundo. Através dos sensores o agente se apercebe-se do 
mundo que o rodeia (outros agentes e/ou objectos) e através dos actuadores age 
sobre ele. Esta arquitectura está em conformidade com o conceito de agente descrito 
em 1.1.1.. 
 

3.2.1. Mundo 
 
O mundo em que o agente de suporte actua está dividido em locais, 

espacialmente descontínuos. Esses locais definem grupos de objectos do mundo, dos 
quais o agente recebe percepções e sobre os quais pode actuar. 

 
O agente apenas “vê” o que existe no local onde se encontra, e só pode existir 

num local de cada vez (um agente pode ou não ter representação física1 num local. Se 
não tiver representação física, trata-se de um agente implícito). 

 

                                                 
1 Um agente possui representação física quando é visível no “mundo real” (no caso do TEATRIX o 
“mundo real” corresponde à interface da aplicação) pelo utilizador. É essa representação física 
antropomórfica que espelha o seu estado interno e as acções que desenvolve sobre o mundo. 
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 Mundo Real
(no local L) 

Mundo do Agente 
(no local L) 

Utilizador Agente 

Objecto “Real” World Object 

 
Figura 2 – Exemplo de um local e da correspondência entre objectos “reais” e World Objects 

 
 A cada objecto do “real” corresponde um World Object, que o reflecte 
continuamente. Estas entidades intermédias são necessárias para: reduzir a 
complexidade do mundo representando como World Objects apenas os objectos 
relevantes para o agente; atribuir um identificador inteligível pelo agente ao objecto 
“real”; traduzir para o agente as propriedades actuais do objecto “real”. 
 

3.2.2. Agente 
 

O agente de Suporte pode ser decomposto em quatro componentes principais: 
a Mente, o Corpo, Sensores e Actuadores. 

 
A mente é o foco deste projecto, pelo que não fará sentido inseri-la num 

capítulo de conceitos. Uma descrição será dada no capítulo 4 deste relatório, onde os 
aspectos técnicos e semânticos do METATutor serão referidos. 

 

3.2.2.1. Corpo 
 

O corpo [20] é responsável pela representação do agente no mundo1, ou seja, 
define restrições físicas e comportamentos de improvisação.  

 
As restrições físicas correspondem a limitações na forma como o agente pode 

realizar acções. Por exemplo, um agente não pode falar e assobiar ao mesmo tempo, 
pois ambas as acções necessitam exclusivamente de um recurso comum – a boca.  

                                                 
1 É essa representação que vai ser vista pelo utilizador humano no “mundo real”. 
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Os comportamentos de improvisação definem como o agente vai realizar 

fisicamente uma acção pedida pela mente, ou como o agente se vai comportar na 
ausência dessas acções. Os comportamentos de improvisação são importantes para 
manter coerência na actuação do agente durante períodos mais ou menos longos de 
ausência de directivas da mente. 
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Controlo
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Definições do Corpo
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Figura 3 – Arquitectura do corpo 

 
 Como se pode ver pela arquitectura do corpo (figura 3.), existem dois 
componentes principais responsáveis pela geração de comportamentos: 
 

• Controlo do Comportamento:  baseado em regras e planos pré-
definidos pelo autor, gera comportamentos de forma dinâmica e não 
repetitiva; 

 
• Controlo Físico: através das acções básicas, grupos e recursos definidos 

pelo autor, garante a coerência entre as acções realizadas pelo corpo do 
agente. 

 
O controlo físico permite decompor as acções de alto nível (e.g. referenciar 

um objecto do mundo) em acções básicas, as quais utilizam recursos do corpo para 
se executarem. Esses recursos estão afectos a actuadores. 
 

3.2.2.2. Actuadores 
 

Os actuadores [21] são componentes do agente que permitem efectuar acções 
sobre o mundo. Um actuador comporta o procedimento para a execução da acção 
(conjunto de passos) e a informação que a vai parametrizar. Quando o corpo requer a 
execução de um actuador, tem de lhe passar essa informação (e.g. se o corpo pretende 
a execução do actuador Falar, terá de fornecer um parâmetro – o texto a ser 
falado). 



 
                                                                                 ������������������	
���
���
 

	
	
��������� 99/2000  ��������

 
 

Início 

Executa 
Passo 

Fim 

Falha Pode
 Executar? 

Interrupção Interrompida? 
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Não 

 
Figura 4 – Fluxograma da execução de um actuador genérico 

 
 A figura 4. ilustra o ciclo de execução de um actuador. O ciclo é iniciado por 
uma fase de preparação (inicialização, parametrização), após o que são executados 
ordenadamente os passos do procedimento definido. A execução de um actuador é 
sujeita a três testes: 
 

• Antes dos passos do procedimento serem iniciados é realizada uma 
verificação para saber se a acção é possível (e.g., se o agente estiver no ar, 
não pode andar). Se a acção não for possível, o actuador falha. 

 
• Durante a execução do procedimento são efectuados testes de interrupção. 

Se o actuador for interrompido (normalmente pelo agente), a execução 
aborta e uma mensagem de interrupção é gerada. 

 
• Também durante a execução do procedimento são efectuados testes de 

finalização. Se o actuador chegou ao fim com sucesso, então as 
respectivas alterações no estado do mundo são realizadas. 

 

3.2.2.3. Sensores 
 

Os sensores [21] são também componentes que pertencem ao agente e se 
apercebem de mudanças que ocorrem no mundo. Quando essas mudanças ocorrem, 
os sensores emitem percepções que as identificam. Existem dois tipos de sensor pré-
definidos: 
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• Sensor de acções: identifica acções que ocorrem sobre os objectos do 

mundo do local onde o agente se encontra em determinado momento. 
Essas acções podem ter sido causadas pelo utilizador ou por outro agente 
que se encontre no local simultaneamente. Um agente não recebe as 
percepções das acções por ele causadas (embora saiba se uma sua acção 
foi ou não bem sucedida no mundo através da resposta do actuador que a 
causa). 

 
O sensor de acção emite três tipos distintos de percepções, os quais contêm 

referência ao tipo de acção, quem a realizou e parâmetros relevantes para a sua 
identificação. Essas percepções são as seguintes: 

 
o InitActionPerception – gerada quando a acção é iniciada; 
 
o EndActionPerception – gerada quando a acção termina com 

sucesso; 
 

o InterruptedActionPerception – gerada quando a acção termina 
sem sucesso; 

 
A diferença entre os momentos temporais em que a primeira e a segunda 

percepções são recebidas estabelece o tempo que foi necessário para realizar a acção. 
 
 
• Sensor de propriedades: identifica o estado das várias propriedades dos 

objectos do mundo e emite percepções em duas ocasiões: quando uma 
propriedade de um World Object é alterada enquanto o agente está no 
local; no momento em que o agente entra num local (pois torna-se 
necessário ao agente que entra num local conhecer todos os valores de 
todas as propriedades de todos os World Objects que lá existem). 

 
O sensor de propriedades emite um único tipo de percepção: 

PropertyChangedPerception, que contém referência a qual o World Object que 
sofreu a alteração, qual a propriedade que mudou, e qual o novo valor dessa 
propriedade. 

 

3.2.3. Comunicação entre os componentes da Agente 
 

Nesta secção será descrita a comunicação entre os vários componentes do 
sistema mundo-agente: o mundo, a mente, o corpo e um outro que faz o papel de 
base de conhecimento, ainda não bem definido nesta altura, e que terá como função 
guardar e tornar pública informação comum a todo o sistema. 
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Figura 5 – Esquema de comunicação entre os vários componentes da mente 

 
 Como se pode ver pela figura, cada componente possui associado a si sub-
componentes que definem os protocolos e permitem a comunicação. Estes protocolos 
foram definidos de forma genérica, de forma a serem independentes dos métodos 
utilizados na sua implementação. 
 
 Dado que é a mente o objecto deste projecto, apenas os protocolos de 
comunicação entre este e outros componentes serão definidos: 
 

• WorldMindCom – protocolo de comunicação entre o mundo e a mente. 
Define a mensagem: 

 
o perceive(Perception) – transmite uma percepção ocorrida no 

mundo para a mente. 
 

• MindBodyCom – protocolo de comunicação entre a mente e o corpo. 
Define as mensagens: 

 
o execute(ActionRequest) – a mente requisita ao corpo a 

execução de uma acção; 
 
o interruptExecution(ActionRequest) – a mente requisita ao corpo 

a interrupção de uma acção; 
 

o notifyExecutionOK(ActionRequest) – o corpo assinala a 
execução correcta de uma acção; 

 
o notifyExecutionFailed(ActionRequest) – o corpo assinala a 

execução incorrecta de uma acção; 
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o notifyInterruptionOK(ActionRequest) – o corpo assinala a 
interrupção correcta de uma acção; 

 
o notifyInterruptionFailed(ActionRequest) – o corpo assinala a 

interrupção incorrecta de uma acção; 
 

 
O agente genérico descrito está implementado na linguagem JAVA, e a 

comunicação entre componentes em JAVA RMI1. 

                                                 
1 Está prevista uma re-implementação da comunicação, utilizando as threads da linguagem JAVA. 
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3.3. A aplicação TEATRIX 
 

A aplicação TEATRIX [19] e [22] foi desenvolvida no âmbito do projecto 
NIMIS, e integra o desktop do ambiente interactivo de aprendizagem disponibilizado. 

 
O TEATRIX tem como objectivo simular o mundo da criação de uma peça de 

teatro, mas de forma virtual. Por outras palavras esta aplicação cria um ambiente 
orientado a crianças entre os 7 e os 9 anos, que lhes permite a interacção com palcos e 
personagens virtuais de forma a criar uma peça de teatro. 

 
O TEATRIX disponibiliza três actividades aos utilizadores: 
 
• Preparação de uma história; 
• Criação da história; 
• Visualização da história. 

 
Na parte de preparação, é dada às crianças a possibilidade de escolher os 

cenários que vão usar na peça, ligar os cenários entre si de forma a criar diferentes 
locais para o desenvolvimento da acção, escolher personagens e objectos para a 
história. 

 
Na parte de criação, a criança começa por escolher uma das preparações já 

feitas e seleccionar uma personagem com a qual quer representar. Depois disto 
manipula a sua personagem num ambiente tridimensional, interagindo com 
personagens controladas por outras crianças ou pelo computador e gerando 
implicitamente a história.Por último, a criança pode recorrer a um mecanismo 
visualização que lhe mostra um “filme” da peça que acabou de criar. 

 
O sistema tem objectivos pedagógicos tais como: estimular a criatividade e a 

imaginação, motivar a aprendizagem, divulgar e recriar histórias tradicionais 
utilizando novas tecnologias. 
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4. Descrição do Sistema Implementado 
 

Neste capítulo será detalhada a arquitectura da mente METATutor. A 
descrição é dividida em vários passos: começa-se por estruturar o problema, definindo 
conceitos; parte-se então para a arquitectura computacional da mente; descrevem-se 
as linguagens de programação dos dois modelos (tarefas e locais) utilizados na 
configuração do sistema; definem-se alguns algoritmos relevantes; descreve-se o 
actual modelo de utilizadores. 

 

4.1. Estruturação do Problema 
 

O projecto proposto para este Trabalho Final de Curso foi criar uma mente 
para um agente genérico que pudesse auxiliar crianças dos 7 aos 9 anos na 
aprendizagem da interface da aplicação TEATRIX. Por outras palavras, pretendia-se 
uma mente para um agente Tutor/Pedagógico. 

 
 Foi iniciado em paralelo um outro projecto para a criação de um corpo para 
esse mesmo agente, com capacidade de geração dinâmica e diversificada de 
comportamentos credíveis ao nível da improvisação. Isto permitiu abstrair de como a 
apresentação da informação pedagógica iria ser feita ao utilizador e focar o âmbito do 
projecto na criação de estruturas que pudessem por um lado guardar informação 
acerca do conhecimento a transmitir ao utilizador, e por outro facilitar a inferência de 
qual a melhor opção pedagógica a ser tomada pelo agente em cada altura. 
 
 Outro aspecto tomado em consideração foi a possibilidade de 
reaproveitamento do componente desenvolvido para outras situações de ensino. 
Pretendeu-se criar uma mente que tivesse características suficientemente genéricas 
para poder ser reconfigurada em compile-time, sem recurso à recodificação. 
 
 Foram definidas como capacidades principais da mente as seguintes: 
 

• Indicar verbalmente ao utilizador a melhor forma de prosseguir na 
aprendizagem/realização de tarefas, dado o estado presente do mundo. 
Estas indicações são fornecidas através de pistas; 

 
• Manipular o mundo (através de acções sobre os seus objectos) de forma a 

demonstrar ao utilizador como pode realizar certas tarefas; 
 

• Indicar fisicamente objectos do mundo. Esta capacidade permite reforçar 
e enriquecer o apoio verbal fornecido pelo agente; 

 
• Ajustar o seu próprio comportamento emocional ao estado actual de 

conhecimento e de motivação do utilizador por forma a encorajá-lo e a 
transmitir uma atitude positiva em relação à aprendizagem; 
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• Reduzir progressivamente o apoio ao utilizador à medida que este vai 
dominando cada vez melhor a realização de tarefas no mundo. 

 
Após análise do problema, definiram-se então dois modelos de conhecimento 

sobre os quais mecanismo da mente assenta: 
 

4.1.1. Locais 
 
Como já foi definido no capítulo de conceitos, associados ao mundo onde o 

agente actua existem locais. Esses locais contêm objectos, sobre os quais o utilizador 
ou o próprio agente podem realizar acções. 

 
 A mente possui também um modelo interno do mundo, dividido em locais. 
Cada local interno define objectos correspondentes aos World Objects. A função 
destes objectos internos é guardar as propriedades actuais dos World Objects de 
forma acessível à mente. Possui também informação de quais são as percepções de 
acções ocorridas no mundo que indicam que o seu autor se dirigiu para outro local. A 
mente categoriza assim as percepções recebidas em : 
 

• Percepções regulares 
 
• Percepções de navegação 

 

Percepção de
Navegação

Local A

Local C Local B

Percepção de
Navegação

Percepção de
Navegação

Percepção
Regular

Percepção
Regular

Percepção Regular

 
Figura 6 – Exemplo de reacções do agente a percepções regulares e de navegação num mundo 

exemplo constituído pelos locais A, B e C, com caminhos entre A e B, B e C, e C e D. 

 
As percepções regulares podem ou não desencadear reacções de adaptação da 

mente ao novo estado do mundo. As percepções de navegação são originadas 
quando o seu autor utilizador “salta” para outro local. Quando estas ocorrem e se 
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forem provocadas pelo utilizador a ser auxiliado, o agente terá de o acompanhar, 
dirigindo-se ele também para o local onde o utilizador se encontra. 

 

4.1.2. Tarefas 
 

A questão mais relevante no desenvolvimento da mente prende-se com a 
forma de representar o conhecimento a passar ao utilizador. A função do agente é 
ensinar como se realizam determinadas tarefas no mundo. Como um professor, o 
agente terá de saber como uma tarefa se executa para poder explicá-la ou 
exemplificá-la, realizando-a ele próprio. 

 
 Posto isto impôs-se a criação de um modelo através do qual seja possível 
descrever tarefas. Este modelo é utilizado pela mente para estruturar e dar semântica 
a conjuntos de acções no mundo.  
 

Apesar de o agente  ter como função ensinar tarefas, elas não são impostas ao 
aluno que tem liberdade total de se movimentar pelo mundo. O agente apercebe-se 
no entanto de quando o aluno dá inicio a uma determinada tarefa e ajuda-o até à sua 
concretização. 
 

Este modelo relativamente simples é baseado numa estrutura em árvore em 
que o nó raiz corresponde à tarefa mais abstracta e os nós folhas correspondem às 
tarefas mais elementares1. Vejamos um exemplo: 

                                                 
1 Tipicamente realização de acções sobre objectos do mundo. 
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 Na figura 7. é representada a árvore para a realização da tarefa Fazer 
pequeno-almoço. Cada tarefa é representada por uma elipse que possui na metade 
superior o seu identificador e na metade inferior a acção a ser realizada para que seja 
executada. Existem quatro tipos de acções possíveis para uma tarefa: 
 

• SEQ: para que a tarefa esteja completa todas as sub-tarefas têm de ser 
executadas na ordem pela qual estão definidas; 

 
• PO: para que a tarefa esteja completa todas as sub-tarefas têm de ser 

executadas mas por uma ordem qualquer; 
 

• DIS: para que a tarefa esteja completa basta uma das sub-tarefas ser 
executada; 

 
• Acção Elementar ou acção sobre um objecto do mundo: representada 

por um predicado seguido do objecto do mundo sobre o qual a acção é 
efectuada; 

 
 

Para Fazer Pequeno-Almoço é portanto necessário Arranjar Fruta,  
Arranjar Pão e Aquecer Café, embora estas tarefas possam ser realizadas por uma 

Figura 7 – exemplo de modelação da tarefa Fazer pequeno-almoço 
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qualquer ordem. No entanto Arranjar Fruta implica Escolher Maçã ou Escolher 
Laranja seguido de Descascar Fruta. Por outro lado para Arranjar Pão há que 
primeiro Aquecer Pão e só depois Barrar Pão. 
 
 Mais à frente neste documento será descrito com pormenor técnico como é 
utilizado o modelo de tarefas que o agente mantém internamente, embora o presente 
exemplo seja já suficiente para perceber a sua essência. 
 
 
 Ambos os modelos de conhecimento descritos foram implementados de forma 
a serem reconfiguráveis em run-time, facilitando assim a reutilização do componente 
mente como proposto. Por outro lado, o desempenho da mente dependerá quase 
totalmente da configuração dos modelos. Numa secção posterior serão descritas as 
linguagens de interface que foram desenvolvidas para se poder proceder a essa 
configuração. 
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4.2. Arquitectura da Mente implementada  
 

Nesta secção vai ser discutida a arquitectura computacional do sistema 
implementado do ponto de vista técnico. Os seus vários componentes serão 
discriminados e explicados os fluxos de dados entre eles. O foco estará na análise dos 
vários núcleos de processamento de informação, nomeadamente: o processamento 
necessário para adquirir a informação que constitui os vários modelos de dados; o 
processo Gestor de Percepções, ou Perception Manager que tem como função 
receber tratar percepções do mundo; o processo Gestor de Tarefas ou Task 
Manager que segue e dá apoio ao utilizador enquanto este realiza tarefas no mundo. 
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Figura 8 – Arquitectura geral da mente 

 
 Como se pode ver pela figura 8., na arquitectura da mente podem ser 
identificados dois blocos principais: o bloco de dados que contém a especifícação 
reconfigurável da forma como a mente vai actuar; o bloco de processamento que 
inclui o Gestor de Percepções e o Gestor de Tarefas. 
 
 A mente encontra-se implementada na package: 
 

• inesc.supportAgent.mind 
 
que contém as classes: 
 
• Mind – Mente vazia; 
 
• IntelliMind – Extensão de Mind. Contém as funcionalidades descritas 

neste relatório. 
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4.2.1. Aquisição dos Modelos de Dados 
 
 Para se poder implementar modelos de dados reconfiguráveis tornou-se 
necessária a utilização de técnicas que permitissem essa reconfiguração. 
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Figura 9 – Diagrama do sistema de aquisição dos modelos de dados 

 
 Na figura 9. ilustra-se a forma como os modelos inicialmente em formato texto 
(.txt) e XML (.xml) são convertidos para estruturas de dados da mente. 
 

4.2.1.1. Locais e Tarefas 
 

Os modelos de locais e tarefas encontram-se em formato texto, nos ficheiros 
“places.txt” e “tasks.txt” respectivamente. Para os transformar em estruturas de dados 
utilizáveis pelo JAVA recorreu-se ao analisador léxico Jlex [25] e [32] e ao analisador 
sintáctico JAVA Cup [24] e [31]. Estas ferramentas permitem a criação de parsers de 
texto para linguagens específicas mediante a definição dos símbolos da linguagem e 
da sua gramática. 
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Para cada um dos parsers são criadas três classes que correspondem ao código 
gerado pelo analisador léxico, pelo analisador sintáctico e uma classe adicional que 
define os identificadores dos símbolos comuns às duas classes anteriores. 

 
O código dos parsers gerado por estas duas aplicações encontra-se nas 

packages: 
 
• inesc.supporAgent.mind.languages.placeDefinitions 
 
• inesc.supporAgent.mind.languages.taskDefinitions 

 

4.2.1.2. Modelo Deítico1 
 

A aquisição do modelo deítico é um pouco mais complexa. Em primeiro lugar 
é realizado o parse do ficheiro de dados “screenObjectsData.xml” que se encontra no 
formato XML (Extended Markup Language). O parser utilizado foi o desenvolvido 
no âmbito do JAVA Project X [29]. O código para a utilização das livrarias encontra-
se na package: 

 
• inesc.supporAgent.mind.Xml 

 
O ficheiro de dados apenas contém a descrição dos objectos dos vários locais 

do mundo. O modelo deítico que se pretende para esta aplicação associa a cada 
objecto do mundo um valor numérico entre 0 e 10 que indica o quanto difícil é 
referencia-lo num determinado local do mundo. 0 indica um objecto localizável 
trivialmente. 10 indica um objecto cuja localização é muito difícil. 

 
Tornou-se portanto necessário um dispositivo que, dada a descrição dos 

objectos nos vários locais, lhes pudesse atribuir esses valores. A esse dispositivo foi 
chamado Pré-processador Deítico (a descrição do algoritmo para o cálculo encontra-
se na secção 4.4.1.). A designação Pré-processador vem do facto de a sua operação ser 
realizada antes do resto do processamento da mente ter lugar, e apenas quando o 
ficheiro “screenObjectsData.xml” é alterado.  

 
O código do Pré-processador deítico foi implementado na package: 
 
• inesc.supporAgent.mind.deictic 
 
O resultado do pré-processamento é então guardado no ficheiro 

“deicticData.ser”, no formato de objectos JAVA serializados. Optou-se por este 
formato por ser directa a sua passagem para estruturas de dados utilizáveis por 
aplicações JAVA. 

 
 
 

                                                 
1 Capacidade de referência a objectos e locais específicos no mundo. 
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4.2.2. O Gestor de Percepções 
 

O Gestor de Percepções trabalha em paralelo com o Gestor de Tarefas 
descrito na secção 3.3.3.. Tem como função manter um buffer de percepções entre o 
mundo e a mente e simultaneamente actualizar as propriedades dos objectos 
presentes no modelo de Locais. 
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Figura 10 – Interacção entre o Gestor de Percepções e o resto do sistema 

 
 Na figura 10. encontra-se representado o Gestor de Percepções e algumas 
outras partes do sistema necessárias à sua compreensão. 
 
  Este componente recebe percepções do mundo através do dispositivo 
WorldMindCom já descrito no capítulo de conceitos. Essas percepções são 
provenientes dos sensores de propriedades ou dos sensores de acções1. 
  
 Quanto à sua estrutura interna podem ser distinguidos dois componentes: o 
Buffer de Percepções e o Actualizador de Locais. 
 
 O Buffer de Percepções armazena as percepções à medida que elas chegam e 
enquanto não são tratadas. O buffer pode ser subdividido em dois Fifos2, um para 

                                                 
1 Apenas as percepções EndActionPerception e InterruptedActionPerception são consideradas pela 
mente, dado que não se considerou relevante a quantidade de tempo que passa entre o início e o fim de 
uma acção ocorrida no mundo. 
2 Estrutura de dados tipo lista com apenas dois métodos associados: put e get. Put coloca um elemento 
no fim. Get retira o primeiro. 
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percepções recebidas do sensor de propriedades, o outro para percepções recebidas 
do sensor de acções. Estas últimas são passadas ao Gestor de Tarefas. 
 
 O Actualizador de Locais trata as percepções que implicam alterações das 
propriedades dos objectos do mundo e altera a representação desses objectos contida 
no modelo de Locais interno à mente. Quando não há percepções deste tipo para 
tratar o Actualizador de Locais bloqueia-se, evitando o consumo de recursos 
necessários.  
 O Gestor de Percepções (Perception Manager ) encontra-se na package: 
 

• inesc.supportAgent.mind.managers 
 
 

4.2.3. O Gestor de Tarefas 
 

O Gestor de Tarefas tem como função utilizar os modelos internos que 
possui, em particular o modelo de Tarefas, para saber constantemente qual o estado 
do mundo em termos de tarefas já realizadas e por realizar.  
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Figura 11 – Interacção entre o Gestor de Tarefas e o resto do sistema 

 
 Como se pode ver pela figura 11. o Gestor de Tarefas recebe percepções de 
acção do Gestor de Percepções, as quais processa de acordo com os quatro modelos 
que de dados da mente. 
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As acções determinadas pela mente para serem realizadas no mundo são 
passadas ao Gestor da Comunicação com o Corpo (MindBodyCom Manager). A 
tarefa deste componente é estabelecer a necessária sincronização entre mensagens 
enviadas para o corpo e recebidas dele. Por exemplo, no caso em o agente pede ao 
corpo que efectue um salto para outro local e não pode continuar enquanto não 
receber confirmação desse pedido. Este Gestor por sua vez passa o pedido ao 
MindBodyCom, já descrito no capítulo de conceitos. 

 
Internamente, o Gestor de Tarefas é composto por um Motor de Tarefas e 

um conjunto de dados que reflecte o seu estado interno. 
O Motor de Tarefas reage às percepções de acções do mundo e emite as 

suas próprias acções para o corpo realizar sobre o mundo. Há que salientar que este 
motor possui também uma componente pró-activa, ou seja, além das acções emitidas 
para o corpo como reacção, há a acrescentar aquelas que são emitidas por iniciativa 
própria da mente. 

 
O Gestor de Tarefas encontra-se implementado na package: 
 
• inesc.supportAgent.mind.managers 
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4.3. Linguagens de Interface para configuração dos 
modelos de conhecimento 

 
Nesta secção vão ser descritas as linguagens que permitem configurar os 

modelos de conhecimentos da mente em run-time. É esta possibilidade de 
configuração que permite a reutilização do componente mente para diferentes 
situações de ensino. 

 
Assim, serão referidas a linguagem de definição de objectos do mundo, a 

linguagem de definição de locais e a linguagem de definição de tarefas. 
 

4.3.1. Definição de objectos do Mundo 
 

Como já se referiu em 4.2.1., o modelo deítico utilizado pela mente requer a 
atribuição de um valor a cada objecto do mundo, valor esse que indicará o quanto 
difícil será referenciar cada um desses objectos. Este valor será posteriormente 
utilizado pelo corpo para escolher uma forma de o referenciar (e.g. olhares, gestos, 
dirigir-se até ao objecto...). 
 
 No entanto, para saber o quanto é difícil referenciar um objecto no mundo 
torna-se importante saber quais as propriedades desse mesmo objecto, propriedades 
essas que indicam o quanto ele sobressai visualmente entre os que o rodeiam. 
 
 As propriedades escolhidas foram estão as seguintes: 
 

• Etiqueta (Label) – identificador de texto, se o objecto tiver uma etiqueta 
que o distingue; 

• Forma (Shape) – triangular, rectangular, redondo ou um identificador 
que distinga outra forma; 

• Tamanho (Size) – pequeno, médio ou grande; 
• Côr (Color) – branco, amarelo, laranja, vermelho, azul, verde, castanho, 

preto; 
• Posição horizontal (Position_Hor) – esquerda, direita, todo; 
• Posição vertical (Position_Ver) – baixo, cima, todo; 
• 3D – sim, se o objecto for visível em perspectiva, não caso contrário. 

 
Além das suas propriedades, um objecto do mundo é ainda definido pelo 

local onde se encontra (pressupõe-se que não é possível deslocar objectos entre 
locais). 
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<Place> 
 

<!-- Entrance --> 
 

<Name> entrance </Name> 
<Object Label="nos bastidores" 

Shape="toucador" 
Size="M" 

Color="Brown" 
Position_Hor="Left" 
Position_Ver="Up" 

TD="Yes"> 
<Name> bastidores </Name> 

</Object> 

Figura 12 – Extracto de código XML para definição de objectos do mundo 

 
 Na figura 12. está exemplificada a definição do objecto bastidores no local 
entrance.  
 
 As estruturas de dados utilizadas pela linguagem de definição de locais estão 
implementadas na package: 
 

• inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.places 
 

Para uma definição completa da gramática da linguagem para caracterização 
de objectos do mundo, consultar o DTD (Document Type Definition) presente no 
Anexo A . 
 

4.3.2. Definição de Locais 
 

Em 4.1. descreveu-se o modelo de locais que a mente mantém internamente. 
Como foi mencionado, nesse modelo cada local define: um conjunto de objectos que 
mapeiam internamente as propriedades dos World Objects; informação acerca de 
quais são as acções das quais a mente recebe percepções quando o utilizador se 
dirige desse local para outros. 
 
 A definição de um local é realizada pelo utilizador através das seguintes 
declarações (declarações entre parêntesis são opcionais): 
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(ABSTRACT) PLACE <nome do local> (EXTENDS <nome do pai>) 
 

OBJECTS 
<tipo do objecto 1> : <nome do objecto 1> 

... 
<tipo do objecto n> : <nome do objecto n> 

 
NAVIGATION 

<acção 1> : <nome do local 1> 
... 

<acção n> : <nome do local n> 

Figura 13 – Sintaxe da linguagem de definição de locais 

 
 

• PLACE: Indica que um novo local vai ser definido. É seguido por uma 
string com o seu nome. As instruções ABSTRACT e EXTENDS são 
mencionadas mais adiante no documento; 

 
• OBJECTS: Declaração de objectos que existem no local. Para uma 

lista de quais os tipos de objectos já definidos na linguagem, consultar 
o Anexo B. 

 
• NAVIGATION: Declaração das acções que, ao ocorrerem no mundo, 

implicam a deslocação de quem as realizou para outro local. Cada 
acção é seguida do nome do local para onde o seu autor é levado após 
esta ocorrer. A declaração de uma acção que ocorre no mundo é 
composta pelo tipo de acção, seguido de uma lista entre parêntesis dos 
objectos sobre os quais é efectuada. Para uma lista de quais as acções 
já definidas, consultar o Anexo B. 

 
 

 Para concretizar é dado o exemplo da definição de um local: 
 
 

PLACE local_entrada EXTENDS teatrix 
 

OBJECTS 
button : historias 

button : palco 
button : cenarios 

button : visualizador 
 

NAVIGATION 
press(palco) : local_palco_D_Maria 

press(cenarios) : local_cenarios 
press(visualizador) : local_visualizador 

Figura 14 – Exemplo de definição de um local 
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4.3.2.1. Herança 
 

É possível definir locais que herdam de outros locais. O local filho herda do 
pai todas as declarações de objectos e de navegação. É ainda possível acrescentar 
novas declarações de objectos ou de navegação ao local filho. Imaginemos que 
queremos definir um novo local em tudo semelhante ao da fig.14, mas que defina 
também que a pressão do botão historias leva a um local de nome local_historias. 
Isso pode ser feito da seguinte forma, utilizando a herança: 

 
 

PLACE local_entrada_II EXTENDS local_entrada 
OBJECTS 

NAVIGATION 
press(historias) : local_histórias 

Figura 15 – exemplo de herança 

 
 A palavra chave EXTENDS é seguida do nome do local pai de onde se herda. 
A declaração OBJECTS é vazia, pelo que os objectos associados a este local são os 
mesmos que foram declarados no local_entrada. 

 

4.3.2.2. Overriding 
 

Quando um local é definido como sendo herdeiro de outro, é possível redefinir 
as declarações do local pai utilizando overriding. Veja-se o seguinte exemplo: 
 

PLACE local_entrada_III EXTENDS local_entrada 
OBJECTS 
NAVIGATION 
      press(palco) : local_palco_A_Comuna 

Figura 16 – Exemplo de overriding de declarações de navegação 

 
 Na figura 16. é criado um novo local local_palco_III em tudo semelhante ao 
local_palco, mas onde o evento press(palco) leva  a um local 
local_palco_A_Comuna, diferente do local local_palco_D_Maria. 

 
A herança e a possibilidade de overriding podem ser úteis quando o mundo 

que o agente habita possui locais muito semelhantes entre si, com variações na forma 
como a navegação é feita, ou aparecimento de outros objectos que acrescentam a um 
conjunto de objectos base.  

 

4.3.2.3. Locais Abstractos 
 

Os locais abstractos são uma ferramenta auxiliar na definição de locais. São 
chamados abstractos porque não podem ter associadas a si tarefas. Um local abstracto 
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é definido como qualquer outro, mas a declaração de local é precedida da palavra 
chave ABSTRACT. 
 

ABSTRACT PLACE local_base 
OBJECTS 

button : volta_entrada 
NAVIGATION 

press(volta_entrada) : local_entrada 

Figura 17 – Exemplo de um local abstracto 

 
 O local abstracto local_base apenas possui o botão volta_entrada que, após 
pressão, leva ao local_entrada. Dado que os locais abstractos não podem ter 
associadas a si tarefas, apenas podem ser usados como modelos para a definição de 
novos locais que herdem as suas declarações. Na continuação do exemplo, poder-se-
iam definir outros locais que o herdassem. De todos eles seria possível regressar ao 
local_entrada através do botão volta_entrada. 
  

É possível que um local abstracto herde de outro local abstracto. 
 
Para uma definição completa da gramática da linguagem de declaração de 

locais em notação BNF consultar o Anexo A. 
 
As estruturas de dados que suportam o modelo de locais então implementadas 

na package: 
 
• inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.places 

 
 

4.3.3. Definição de Tarefas 
 

Descreve-se agora a linguagem para configuração do modelo de tarefas 
descrito em 4.2.. Uma tarefa pode ser descrita genericamente utilizando a forma 
(declarações entre parêntesis são opcionais): 

 
 

TASK <nome da tarefa> (EXECUTED IN <nome do local>) 
(GUARD <condição> ELSE SAY <pistas>) 
HINTS <pistas> 
ACTION <acção> 
(POSGUARD <condição> ELSE SAY <pistas>) 

Figura 18 – Sintaxe da linguagem de definição de tarefas 

 
• TASK: indica que uma nova tarefa vai ser definida. É seguido do nome 

da tarefa e, opcionalmente, da declaração EXECUTED IN; 
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o EXECUTED IN: uma tarefa está ligada a um local. Para indicar 
isto, a tarefa que representa o nó raiz num local tem de declarar o 
nome do local onde ela e todas as suas sub-tarefas se irão executar. 
As subsequentes sub-tarefas não fazem esta declaração. 

 
• GUARD ... ELSE SAY ... : se for declarada, a guarda indica uma 

condição que tem de ser verificada para que se possa começar a executar a 
tarefa, e um conjunto de pistas (ver declaração HINTS) do qual será 
escolhida uma que o agente dirá no caso de a guarda ser falsa; 

 
o Condição: composta por elementos lógicos e pelas operações 

lógicas conjunção (AND), disjunção (OR) e negação (NOT). Os 
elementos lógicos são compostos por um predicado seguido do 
objecto do mundo sobre o qual esse predicado é aplicado. Por 
exemplo o elemento lógico isEnabled(palco) indica se o botão 
palco está ou não activado. A condição isEnabled(palco) AND 
hasElements(anyScroll) indica se o botão palco está activado e 
(AND) se a barra de scroll anyScroll possui algum elemento. Para 
uma lista dos elementos lógicos definidos consultar o Anexo B. 

 
• HINTS: declara um conjunto de pequeno textos ou pistas a serem 

“falados” pelo agente para que o aluno saiba qual o objectivo da tarefa e o 
que tem de fazer para a realizar. Uma tarefa pode possuir um número 
indeterminado de pistas pois, dado que a mente não tem acesso a um 
gerador de linguagem natural, a redundância evita que o discurso do 
agente se torne monótono e repetitivo. Dentro de uma pista é possível 
fazer com que o agente referencie (indique fisicamente) um objecto do 
mundo. Para que isso aconteça torna-se necessário colocar o texto que 
deve ser dito enquanto o agente indica o objecto entre marcadores. Por 
exemplo, a pista “<REF:botao_avancar> Carrega aqui </REF>” faz 
com que o agente referencie o objecto botao_avancar enquanto diz o 
texto “Carrega aqui”. A forma como o objecto é referenciado pelo corpo 
depende do valor (entre 0 e 10) que lhe foi atribuido pelo modelo deítico; 

 
• ACTION: uma tarefa é considerada executada quando as acções 

declaradas em ACTION são executadas no mundo. Uma acção pode ser 
definida da seguinte forma (utilizando a notação BNF): 

 
<acção> ::= ε |  
       <acção elementar> | 
       SEQ (<lista de acções>) | 
       PO  (<lista de acções opt>) | 
       DIS (<lista de acções>) 
 
<lista de acções> ::= ε | 
         <lista de acções> <acção elementar> | 
         <lista de acções> identificador 
 
<lista de acções opt> ::= ε | 
         <lista de acções opt> <acção elementar> | 
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          <lista de acções opt> OPT (acção elementar) | 
          <lista de acções opt> identificador | 
          <lista de acções opt> OPT (identificador) 
          
<acção elementar> ::= identificador (<lista de identificadores>) 
 
<lista de identificadores> ::= <lista de identificadores> identificador 

Figura 19 – Definição da sintaxe da declaração ACTION 

 
 
Uma acção pode então tomar as seguintes formas: 
 

o Vazia; 
 
o Acção Elementar: definida da mesma forma que as acções na 

declaração NAVIGATION da linguagem de  descrição de locais, 
ou seja, o nome da acção seguida dos objectos por ela afectados 
entre parêntesis. Para uma lista das acções elementares definidas, 
consultar o Anexo B; 

 
o Sequenciação: predicado SEQ seguido de uma lista de acções 

entre parêntesis, que podem ser nomes de tarefas ou acções 
elementares. Para que a tarefa esteja completa, a lista de acções 
terá de ser executada em sequência; 

 
o Ordem Parcial: predicado PO seguido de uma lista de acções 

entre parêntesis, que podem ser nomes de tarefas ou acções 
elementares, precedidos ou não do predicado OPT, que indica que 
a acção é opcional. Para que a tarefa esteja completa, todas as 
acções não opcionais presentes na lista terão de ser executadas, 
mas por uma ordem qualquer; 

 
o Disjunção: predicado DIS seguido de uma lista de acções entre 

parêntesis, que podem ser nomes de tarefas ou acções 
elementares. Para que a tarefa esteja completa, basta uma das 
acções da lista ser executada. 

 
• POSGUARD ... ELSE SAY ... : se declarada, indica uma condição que 

tem de ser verificada para a tarefa ser executada com sucesso. Por outras 
palavras, uma tarefa que termina só é executada correctamente se a 
condição da pós-guarda fôr verdadeira. Existe também um conjunto de 
pistas associado, do qual será escolhida uma para ser falada pelo agente 
no caso de a tarefa ser terminada com a pós-guarda ser falsa. 

 
As estruturas de dados que suportam o modelo de locais então implementadas 

na package: 
 
• inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.tasks 
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4.3.3.1. Exemplos 
 

Dada a definição da linguagem de definição de tarefas, são de seguida 
referidos e analisados alguns exemplos: 

 
 

TASK apresentação 
HINTS “Olá. Vou ajudar-te a aprender. Vamos começar?” 
ACTION 

Figura 20 – Exemplo de tarefa sem acção 

 
 A tarefa apresentação tem como finalidade apenas dar a pista ao aluno, sem 
nenhuma acção ser realizada. Pode também acontecer o contrário, ou seja, uma tarefa 
apenas com acção e sem pistas. Outras hipótese ainda será a tarefa sem pistas e sem 
acção, embora a sua utilidade seja duvidosa. 
 
 

TASK seleccionar_personagem 
 
GUARD hasElements (personagensScrollBar) ELSE SAY “Não existe 
               Nenhuma personagem para escolheres” 
 
HINTS “Selecciona uma personagem premindo o botão do 
             rato sobre ela.” 
            “Prime o botão do rato sobre a personagem que 
             queres seleccionar” 
 
ACTION select(personagensScrollBar)  

Figura 21 – Exemplo de tarefa que define uma acção elementar 

 
A tarefa da figura 21. está completa quando a acção elementar 

select(personagensScrollBar) for executada no mundo. Para auxiliar o utilizador a 
executa-la, o agente pode emitir uma das duas pistas definidas na declaração HINTS. 
A tarefa possui uma guarda que só permite que seja executada quando a barra de 
scroll personagensScrollBar possui elementos. Se isto não acontecer e se se tentar 
executar a tarefa, o agente falará uma das pistas que segue a declaração ELSE SAY. 
 

TASK escolher_personagem EXECUTED IN local_escolha_personagens 
 
HINTS “<REF:charactersScrollBar> Primeiro escolhe uma personagem 
               da barra de scroll...</REF><REF:button_OK>e depois confirma 
               a selecção premindo o botão OK</REF>.” 

 
ACTION SEQ (seleccionar_personagem press(OK)) 

Figura 22 – Exemplo de tarefa que utiliza a Sequenciação 
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A tarefa definida na figura 22. é a mais abstracta da árvore de tarefas no 

local_escolha_personagens, pois faz a declaração EXECUTED IN. Esta tarefa 
modela a escolha de uma personagem para um teatro virtual. Para 
escolher_personagem é necessário seleccionar_personagem e depois premir o 
botão OK – press(OK), isto em sequência. De notar que a lista de acções pode conter 
tarefas e acções elementares. De notar também que, ao dar a pista, o agente 
referencia fisicamente primeiro a barra de scroll charactersScrollBar, e depois o 
botão button_OK. 
 
 

TASK bastidores 
 
HINTS “Vamos montar os bastidores para a nossa peça 
           de teatro. Para isso vais ter que montar um palco 
           e escolher um elenco.” 
 
ACTION PO (montar_palco escolher_elenco) 

Figura 23 – Exemplo de tarefa que utiliza a Ordem Parcial 

 
Com a estrutura PO (partial order) criam-se tarefas tais que, para as 

completar, se tenham de executar todas as acções da lista, mas por uma ordem 
qualquer. O exemplo da figura 23. ilustra uma situação em que, para criar os 
bastidores da peça virtual se tem de montar um palco e de se escolher um elenco. 
Contudo, a ordem de realização destas tarefas é arbitrária. 
 

É possível que exista uma tarefa dentro de uma estrutura PO que, mesmo que 
seja realizada, não vai alterar a resolução da tarefa que lhe é hierarquicamente 
superior. Nestes casos pode ser utilizada a estrutura OPT (optional) que identifica uma 
tarefa como sendo opcional. O seguinte exemplo está na continuação do da fig. 23 e 
define que nos bastidores, para além de se montar um palco e se escolher um elenco, 
se pode escrever uma pequena ficha de dados sobre a peça. Contudo, o preenchimento 
dessa ficha não vai alterar em nada a criação dos bastidores. Este exemplo é 
formalizado de seguida: 

 
 

TASK bastidores 
 
HINTS “Vamos montar os bastidores para a nossa peça 
             de teatro. Para isso vais ter que montar um 
             palco e escolher um elenco. Se quiseres podes ainda 
             escrever uma pequena descrição da peça.” 
 
ACTION PO (montar_palco escolher_elenco OPT(preencher_ficha)) 

Figura 24 – Exemplo de tarefa que utiliza a Ordem Parcial com tarefas Opcionais 

 



 
                                                                                 ������������������	
���
���
 

	
	
��������� 99/2000  ��������

Pode acontecer que uma tarefa possa ser realizada de diversas formas, 
atingindo o mesmo objectivo, mas utilizando métodos diferentes. Neste caso pode ser 
utilizada a estrutura DIS (disjunction). A disjunção define que, para que uma tarefa 
seja executada, pelo menos uma das suas sub-tarefas terá de o ser. 

 
 
 
 

TASK escolher_papel_para_personagem 
 
HINTS “Escolhe um papel para a tua personagem: heroi, vilão, ajudante, 
            namorada(o) ou pai/mãe” 
 
ACTION DIS (press(heroi) press(vilão) press(ajudante) press(namorado) 

 press(pais))  

Figura 25 – Exemplo de uma tarefa que utiliza a Disjunção 
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4.4. Algoritmos Relevantes 
 

Descrevem-se nesta secção os dois algoritmos mais complexos do sistema: o 
algoritmo utilizado pelo Pré-processador Deítico e o utilizado pelo Motor de 
Tarefas. Este último é ainda ilustrado por alguns exemplos. 

 

4.4.1. Pré-processador Deítico 
 

Como referido anteriormente a função do Pré-processador Deítico é, dado o 
ficheiro XML com as descrições dos objectos do mundo (ver secção 3.3.1.), calcular 
para cada um desses objectos um valor deítico entre 0 e 10 que indique o quanto é 
difícil distinguir visualmente dos que o rodeiam. 

 
Para o cálculo desse valor recorreu-se a um algoritmo que pode ser dividido 

em duas partes: 
 
• Cálculo do valor absoluto 
• Redução do valor à escala 
 

O cálculo do valor absoluto pode ser descrito através da figura que se segue: 
 
 

índice_objecto <-0
índice_comp <- 0

valor <- 0

compara
objectos[índice_objecto]

com
objectos[índice_comp]

valor <- valor +
resultado da
comparação

índice_comp =
número de objectos

no local
?

índice_comp =
índice_comp + 1

Não

guarda valor
valor <- 0

índice_objecto <-
índice_objecto + 1

Sim

Tabela de Pesos
Visuais

 
Figura 26 – Fluxograma do algoritmo para o cálculo de um valor deítico para cada objecto do mundo 

(aplicável a um local de cada vez) 
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 Dentro de um local cada objecto é comparado com todos os outros, um de 
cada vez. A cada comparação é obtido um valor, que é somado a um acumulador que 
no fim do ciclo vai conter o valor deítico total. 
 
 A peça chave do algoritmo é a comparação com os outros objectos. Esta é 
realizada através de uma tabela de pesos visuais que fornece valores entre 0 e 10 que 
indicam o quanto é difícil diferençar um objecto de outro com um determinado 
número de características em comum. Por exemplo, para um objecto que tenha em 
comum com outro a forma e o tamanho o valor resultante da comparação é 5. Mas se 
além da forma e do tamanho os objectos tiverem também em comum a cor, então 
esse valor sobe para 7. Esta tabela envolve conhecimentos de técnicas visuais, pelo 
que foi consultada uma licenciada em design na sua elaboração. A tabela completa 
pode ser consultada no Anexo C. 
 
 Após o cálculo do valor absoluto, torna-se necessário reduzi-lo à escala 
proposta, ou seja, a um valor entre 0 e 10. Uma solução óbvia seria simplesmente 
dividir cada valor obtido pelo número de objectos no local. É contudo demasiado 
simplista, pois não leva em conta o número de objectos do ecrã. Outra solução 
encontrada foi a de dividir o valor obtido pelo número de objectos no local, mas 
multiplicar esse resultado por 1-(1/número de objectos do local). Assim, é possível 
reduzir o valor obtido da média no caso de existirem poucos objectos no local (menos 
objectos significam menos confusão visual). 
 
 O algoritmo do Pré-processador Deítico está implementado na package: 
 

• inesc.supportAgent.mind.deictic 
 

4.4.2. Motor de Tarefas 
 

A função do Motor de Tarefas é, dada a configuração do modelo de tarefas, 
seguir o utilizador enquanto este provoca acções no mundo, ajudá-lo com pistas 
apropriadas a cada momento e referências gestuais aos objectos do mundo (a forma 
como cada objecto é referenciado depende do valor calculado para esse objecto pelo 
pré-processador deítico), e ainda exemplificar tarefas no caso de o utilizador não 
conseguir avançar. 

 
Nas próximas linhas vai ser descrito de forma pragmática o algoritmo 

implementado, utilizando como exemplo a árvore de tarefas na figura 27.. No 
exemplo cada nó corresponde a uma tarefa que possui um nome (T), uma pista (P) e 
uma acção (SEQ, PO, DIS ou (A)cção (E)lementar). Os casos de nós sem nome nem 
pista correspondem a acções elementares inseridas na lista de acções da tarefa pai, 
sem estarem associados a um tarefa própria. 
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T1 P1

PO

T2 P2

OPT(DIS)

A.E. A.E.

T6 P6

PO

T3 P3

SEQ

T7 P7

SEQA.E. A.E. A.E.A.E. A.E.

T4 P4 T5 P5

A.E.

T8 P8

 
Figura 27 – Exemplo de árvore de tarefas 

 
Como já foi descrito, a estrutura do modelo de tarefas é em árvore, podendo-

se definir tarefas à custa outras tarefas do mesmo tipo, de forma recursiva. Este facto 
aponta para um algoritmo de interpretação do modelo de tarefas também ele 
recursivo. execute() é o método principal do algoritmo implementado e corresponde 
a uma execução de uma tarefa. As sub-tarefas são executadas por chamadas 
recursivas a execute(). As vantagens da utilização da recursividade para este caso 
específico encontram-se na possibilidade de manter actualizado o estado interno de 
cada tarefa e o estado de execução da árvore de tarefas de forma natural, sem 
recorrer a estruturas de dados auxiliares. Quando a execução de uma tarefa termina 
(correcta ou incorrectamente) o fluxo de execução é devolvido à tarefa pai. 
 

4.4.2.1. Utilização das Pistas 
 

As pistas são utilizadas pelo agente para dar apoio ao utilizador na realização 
das tarefas. Assim, quando é atingida uma determinada tarefa, o agente dirá1 uma 
das pistas que lhe estão associadas. Existem contudo diversos tipos de tarefas, que 
possuem associadas diferentes formas de dar as pistas: 

 
• Tarefa cuja acção é uma acção elementar: é escolhida uma das pistas 

associadas à tarefa; 
 
• Tarefa cuja acção é uma sequenciação: se todas as acções da lista não 

forem acções elementares e a tarefa estiver no início, será escolhida uma 

                                                 
1 Presentemente o agente “fala” através de balões onde são mostradas as mensagens, à semelhança da 
B.D.. Está prevista outra implementação do mecanismo da fala, através de um sintetizador de voz. 
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das pistas associadas à tarefa para ser dita. Enquanto não estiver 
completa, será dita uma das pistas da sub-tarefa a ser executada a seguir, 
se a sua guarda avaliar para verdadeiro.  

 
Se a sub-tarefa a ser executada a seguir for ela própria uma árvore de 
tarefas, então todas as pistas dessa árvore serão dadas recursivamente, 
dependendo dos tipos de tarefas encontrados, até se atingirem todos os 
nós folhas da árvore. 
 
Se todas as acções da lista forem acções elementares então a cada uma 
que for sendo realizada uma pista da tarefa será dita; 
 

• Tarefa cuja acção é uma ordem parcial: se todas as acções da lista de 
não forem acções elementares e a tarefa estiver no início, será escolhida 
uma das pistas associadas à tarefa para ser dita. Enquanto a tarefa não 
estiver completa, será dita uma das pistas de cada sub-tarefa que ainda 
não foi executada e cuja guarda for verdadeira.  

 
Se as sub-tarefas forem elas próprias árvores de tarefas, então todas as 
pistas dessas árvores serão dadas recursivamente, dependendo dos tipos de 
tarefas encontrados, até se atingirem todos os nós folhas de todas as sub-
árvores. 
 
Se todas as acções da lista forem acções elementares então a cada uma 
que for sendo realizada uma pista da tarefa será dita; 

 
• Tarefa cuja acção é uma disjunção: é escolhida uma das pistas 

associadas à tarefa para ser dita. São também ditas uma das pistas de cada 
sub-tarefa da lista de acções cuja guarda for verdadeira. 

 
Se as sub-tarefas forem elas próprias árvores de tarefas, então todas as 
pistas dessas árvores serão dadas recursivamente, dependendo dos tipos de 
tarefas encontrados, até se atingirem todos os nós folhas de todas as sub-
árvores. 

 
 O método utilizado para dar as pistas tem o nome sayDown(). 

 
Exemplos utilizando a árvore de tarefas da figura 27: 
 

o Se estiver a ser começada a tarefa T3 (sequenciação), será dita uma 
pista do conjunto de pistas P3 e uma do conjunto P4; 

 
o  Se estiver a ser começada a tarefa T6 (ordem parcial), será dita uma 

pista do conjunto P7 e outra do conjunto P8; 
 

o Se estiver a ser começada a tarefa T1 (ordem parcial), serão ditas uma 
pista do conjunto P3, outra do conjunto P6, e, recursivamente, todas 
as pistas das suas respectivas sub-árvores. Não serão dadas pistas de 
T2, pois esta tarefa é opcional. 
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4.4.2.2. Progressão na árvore de Tarefas 
 

As percepções de acções que ocorrem no mundo são utilizadas pelo motor 
de tarefas para actualizar a tarefa que está a ser executada correntemente. Em 
relação à tarefa que está a ser executada, uma percepção pode despoletar reacções 
diversas (todos os exemplos dados referem-se árvore de tarefas da figura 27.): 

 
• Se a acção indicada pela percepção for uma acção elementar esperada 

pela tarefa, ou a execução da tarefa é terminada correctamente se a pós-
guarda avaliar para verdadeiro, ou continua até todas as acções da lista 
terem sido executadas; 

 
o Exemplo: Partindo do pressuposto de que a tarefa T7 está a ser 

executada e a primeira acção elementar já foi realizada. Se o 
motor de tarefas receber uma percepção indicando que a acção 
elementar que resta foi executada, então a tarefa T7 é terminada 
correctamente e o fluxo de execução é passado para a tarefa T6. 

 
 

• Se a acção indicada pela percepção for uma acção elementar esperada 
por uma das sub-tarefas, um caminho de nós da árvore desde a tarefa até 
essa sub-tarefa é construído. A construção desse caminho é feita 
recursivamente da seguinte forma:  

 
Se a sub-tarefa a procurar for uma ordem parcial ou uma disjunção, 
todas as acções da lista são procuradas. Se for uma sequenciação, apenas 
a primeira acção da lista é procurada. 
Se a acção elementar indicada pela percepção for encontrada na sub-
tarefa, a procura termina. Senão, o nó da sub-tarefa é acrescentado ao 
caminho e a próxima sub-tarefa é procurada. 
 
O método utilizado na construção do caminho tem o nome searchDown(). 

 
Se todas as guardas das tarefas que constituem os nós do caminho forem 
verdadeiras, o método execute() é chamado recursivamente por esse 
caminho até que o fluxo de execução seja passado à sub-tarefa. Se alguma 
dessas guardas for falsa, uma das pistas relacionadas com ela será dita e a 
execução ficará na tarefa onde se encontrava antes de receber a 
percepção. 

 
Se o processo terminar correctamente, a sub-tarefa ficará num estado que 
corresponda à execução da acção elementar indicada pela percepção; 

 
o Exemplo: Partindo do pressuposto que a tarefa T1 está a começar a 

ser executada. Se o motor de tarefas receber uma percepção que 
indique que uma das acções elementares da tarefa T2 foi 
executada, um caminho de nós até T2 é calculado e o método 
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execute() é chamado recursivamente até o fluxo de execução ser 
passado a T2. Como T2 é uma disjunção, basta uma das acções da 
sua lista ser executada para que a tarefa esteja completa. Sendo 
assim, T2 está completa e correcta e o fluxo de execução é 
novamente passado a T1. 

 
 

• Se a acção indicada pela percepção não for esperada por nenhuma das 
sub-tarefas, toda a árvore desde a raiz é procurada até se encontrar uma 
tarefa que possua uma acção elementar que corresponda à percepção 
recebida. 

 
O resto do algoritmo é semelhante ao do ponto anterior, exceptuando os 
seguinte dois aspectos: 

 
A construção do caminho é feita recursivamente da mesma forma que no 
ponto anterior, com uma diferença no caso dos nós que correspondem a 
tarefas de sequenciação. Se o nó que corresponde a uma sequenciação 
estiver no caminho entre a raiz e a tarefa que está a ser executada 
correntemente, é procurada a sub-tarefa dessa sequenciação que dá 
continuidade a esse caminho. 
 
O método utilizado na construção do caminho tem o nome 
searchAndCompare(). 
 
Se a operação for executada completamente, todas as tarefas que estavam 
a ser executadas antes da percepção ter sido recebida e que não fazem 
parte do caminho calculado são abortadas e declaradas incorrectas. 
 

o Exemplo: Partindo do pressuposto que a tarefa T3 está a ser 
executada. Se o motor de tarefas receber uma percepção que 
indique que a acção elementar da tarefa T8 foi executada, é 
calculado um caminho desde a raiz da árvore até à tarefa T8. A 
tarefa T3 é abortada e declarada incorrecta. O método execute() é 
chamado recursivamente até que o controlo seja passado à tarefa 
T8. Como T8 apenas possui uma tarefa elementar, T8 termina e o 
controlo é passado a T6.  

 
 

• Se a acção indicada pela percepção não for esperada por nenhuma das 
sub-tarefas nem for encontrada na procura desde a raiz, então essa 
percepção é ignorada. Isto pode ocorrer nos casos em que não existe 
nenhuma tarefa definida que possua a acção elementar correspondente a 
essa percepção, ou quando essa acção elementar existe algures na árvore 
mas não pode ser executada porque faz parte de uma sequenciação e está 
fora de ordem. 

 
o Exemplo: Partindo do pressuposto que a tarefa T1 está a começar a 

ser executada. Se o motor de tarefas receber uma percepção que 



 
                                                                                 ������������������	
���
���
 

	
	
��������� 99/2000  ��������

indique que a acção elementar da tarefa T5 foi executada, essa 
percepção é ignorada. Isto acontece porque para que T5 possa ser 
realizada, T4 tem de ser realizada primeiro (T3 é uma 
sequenciação). 

 
 

4.4.2.3. Componente Pró-Activa 
 

Até agora só foi referida a componente reactiva do motor de tarefas. 
Contudo, o motor possui também características de pro-actividade. Quando o 
utilizador não reage1 à primeira pista, uma nova do conjunto de pistas da tarefa é 
escolhida e dita. Se não houver reacção a esta segunda, a mente ordena a execução no 
mundo da próxima acção elementar. Essa execução é realizada da seguinte forma: 
 

• Se a próxima acção elementar a ser executada está presente na tarefa, 
essa acção é executada; 

 
• Se a próxima acção elementar a ser executada está presente numa das 

sub-tarefas, será construído um caminho da seguinte forma: 
 

Se a guarda da sub-tarefa avaliar para falso, a procura por este caminho 
termina. 
Se a sub-tarefa possuir uma única acção elementar ou uma acção 
elementar na primeira posição não opcional (ordem parcial) da lista, a 
procura termina e o caminho foi encontrado. 
Se a primeira posição não opcional (ordem parcial) da lista contiver uma 
sub-tarefa, o nó da presente sub-tarefa é acrescentado ao caminho, e a 
próxima sub-tarefa é procurada recursivamente; 
 
O método utilizado na construção do caminho tem o nome 
searchLeftMostEvent(). 
 
Por fim o método execute() é chamado recursivamente pelo caminho 
encontrado, até se atingir a sub-tarefa, cuja acção elementar é executada. 

 
o Exemplo: Partindo do princípio que T1 está a começar a ser 

executada. Se o utilizador receber as duas pistas e permanecer 
passivo, a próxima acção elementar a ser executada é procurada. 
Não é possível procurar pelo ramo mais à esquerda (disjunção) 
pois é opcional. A procura é então realizada pelo ramo do meio 
(sequenciação), que retorna o caminho até à tarefa T4, cuja acção 
elementar é executada. O controlo é devolvido a T3. 

 

 
 

                                                 
1 O tempo dado ao utilizador para este reagir à pista é de 20 segundos. 
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4.5.  Modelo do Utilizador Implementado 
 

Para cada utilizador que interage com o mundo é guardada num ficheiro 
exterior (objectos JAVA serializados, ver figura 11.) informação acerca do seu 
conhecimento do mundo, através dos seguintes dados: 

 
• Número de vezes que cada tarefa foi resolvida correctamente pelo 

utilizador; 
• Número de vezes que cada tarefa foi resolvida incorrectamente porque foi 

interrompida a meio; 
• Número de vezes que cada tarefa foi resolvida incorrectamente porque a 

pós-guarda não foi verificada. 
 

Se existir, esta informação é carregada para a mente quando o utilizador entra 
no mundo (cada instância da mente está dedicada a apenas um utilizador). 

 
As pistas de uma tarefa são dadas se o utilizador ainda não realizou essa 

tarefa correctamente pelo menos um determinado número1 de vezes. Quando esse 
número for atingido, pistas sobre essa tarefa deixam de ser dadas. 

 
Por outro lado, se o utilizador falhar duas vezes uma tarefa acerca da qual já 

não é dada ajuda, pistas dessa tarefa e de todas as suas sub-tarefas voltarão a ser 
dadas, até que o utilizador resolva a tarefa correctamente outras vez. 

 
No final da cada interacção do utilizador com o mundo é guardada toda a 

informação no ficheiro exterior. 

                                                 
1 O número definido é 2. 
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4.6. Descrição das classes mais relevantes do Sistema 
(UML) 

4.6.1. Mente 

Mind

requestSndr : MindBodyCom
perceptionRcv : WorldMindCom

Mind()
Mind(MindBodyCom, WorldMindCom)
execute(ActionRequest) : void
getPerceptionRcv() : WorldMindCom
getRequestSndr() : MindBodyCom
interrupt(ActionRequest) : void
perceive(Perception) : void
notifyExecutionFailed(ActionRequest) : void
notifyExecutionOK(ActionRequest) : void
notifyInterruptionFailed(ActionRequest) : void
notifyInterruptionOK(ActionRequest) : void
setPerceptionRcv(WorldMindCom) : void
setPerceptionSndr(MindBodyCom) : void
run() : void

IntelliMind

pm : PerceptionManager
tm  : TaskManager
mBCM : MindBodyComManager

IntelliMind()
IntelliMind(MindBodyCom , WorldMindCom, HashPlaces, HashTasks, boolean, int)
perceive(Perception) : void
noti fyExecutionFai led(ActionRequest) : void
noti fyExecutionOK(ActionRequest) : void
noti fyInterruptionFai led(ActionRequest) : void
noti fyInterruptionOK(ActionRequest) : void
run() : vo id

 
Figura 28 – Esquema de classes da mente (inesc.supportAgent.mind) 

 

4.6.2. Representação interna de Locais  
 

Place

name : String
screenObjects : Hashtable
navigationEvents : Vector
father : Place
_abstract : boolean

Place(String, Place, Hashtable, Vector, boolean)
isAbstract() : boolean
getName() : String
getNavigationEvents() : Vector
getScreenObjects() : Hashtable
getFather() : Place
getPlaceGivenEvent(Vector, String) : String
getEventGivenPlace(String) : Vector

 
Figura 29 – Esquema de um local (inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.places) 
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ScreenObject

name : String

ScreenObject(String)
getName() : String
existsScreenObject(String) : boolean
existsAction(String) : boolean
existsPredicateInScreenObject(String)

button

enabled : boolean
selected : boolean

button(String)
setEnabled(boolean) : void
setSelected(boolean) : void
isEnabled() : boolean
isSelected() : boolean

scrollbar

elem ents  : LinkedList
selectedElement : String
elem entNumber : int
allowDecrement : boolean
allowIncrem ent : boo lean

scrollbar(Str ing)
setAllowDecrem ent(boolean) : void
setAllowIncrement(boolean) : void
setElementNum ber(in t) : void
setElements(LinkedList) : void
setSelectedElement(String) : void
canDecrement() : boolean
canIncrement() : boolean
getElementNum ber() : int
getElements() : LinkedList
getSelectedElement() : String
has Elements() : boolean

textbox

text : String

textbox(String)
setText(String) : void
getText() : String
hasText() : boolean

 
Figura 30 – Esquema das classes que representam objectos do mundo 

(inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.places) 

 

 
 

NavigationElement

element : Vector

NavigationElement(String, Vector, String)
getNavigationElement() : element

 
Figura 31 – Esquema de um elemento para navegação 

(inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.places) 
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4.6.3. Representação interna de Tarefas 

Task

name : String
plc : Place
guardData : Guard
posGuardData : Guard
hints : Vector
actionData : Action
father : boolean
repeatable : boolean
correctExecutions : int
incorrectExecutions : int

Task(String, Place, Guard, Vector, Action, Vector, String, boolean, boolean, Guard, Vector)
incrCorrectExecutions() : void
incrIncorrectExecutions() : void
resetCorrectExecutions() : void
resetIncorrectExecutions() : void
evaluateGuard() : boolean
evaluatePosGuard() : boolean
getActionData() : Action
getCorrectExecutions() : int
getIncorrectExecutions() : int
getGuardData() : Guard
getPosGuardData() : Guard
getHints() : Vector
getName() : String
getPlace() : Place
isFather() : boolean
isRepeatable() : boolean

 
Figura 32 – Esquema de uma tarefa (inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.tasks) 

 

 

Guard

guardCondition : Condition
justification : Vector

Guard(Condition, Vector)
getGuardCondition() : Condition

Condition

logicOperation : int
leftCondition : Condition
rightCondition : Condition
elem ent : logicElem ent

Condition(int, Condition, Condition, LogicElem ent)
evaluate() : boolean
getLeftCondition() : Condi tion
getRightCondition() : Condition
getLog icElem ent() : LogicElementLogicElement

plc : Place
predicate : String
strScrObject : String

LogicElement(String, String)
setPlace(Place) : void
getLogicElementValue() : boolean
getPredicate() : String
getStrScrObject() : String

 
Figura 33 – Esquemas de classes relacionadas com a guarda de uma tarefa 

(inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.tasks) 
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Action

controlStructure : int
subTasks : Vector

Action(int, Vector)
setSubTasksNotExecuted() : void
getControlStructure() : int
getSubTasks() : Vector

ActionData

setExecuted() : void
setNotExecuted() : void
setOptional() : void
hasBeenExecuted() : boolean
isOptional() : boolean

<<Interface>>

SubTaskData

task : Task
executed : boolean
optional : boolean

SubTaskData(Task)
setExecuted(boolean) : void
setOptional() : void
getTask() : Task
hasBeenExecuted() : boolean
isOptional() : boolean

DirectActionData

action : String
screenObjects  : Vector
optional : boolean
executed  : boolean

DirectActionData(String, Vector)
setExecuted(boolean) : void
setOptional() : void
getAction() : String
getScreenObjects() : Vector
hasBeenExecuted() : boolean

 
Figura 34 – Esquemas de classes relacionadas com a acção de uma tarefa 

(inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.tasks) 

 

 
 

4.6.4. Representação interna de dados Deíticos 
 

DeicticData

deicticTable : Hashtable

DeicticData()
getDeicticValue(String, String) : void

DeicticDataElement

deicticValue : int

DeicticDataElement(int)
getDeicticValue() : int

 
Figura 35 – Esquemas de classes para armazenamento de dados deiticos 

(inesc.supportAgent.mind.dataRepresentation.deictic) 
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4.6.5. Gestores de Percepções e de Tarefas 
 

PerceptionManager

places : Hashtable
currentPlace : Place
actionPerceptionFifo : Fifo
propertyChangedPerceptionFifo : Fifo

PerceptionManager(Hashtable)
setCurrentPlace(Place) : void
putPerception(Perception) : void
getActionPerception() : void
getCurrentPlace() : Place
run() : void

 
Figura 36 – Esquema do gestor de percepções (inesc.supportAgent.mind.managers) 

 

 
 

TaskManager

tasks : Hashtable
places : Hashtable
pm : PerceptionManager
deicticDataTable : Hashtable
mBCM : MindBodyComManager
currentTask : Task
currentFatherTask : Task
currentPlace : Place
currentPath : Vector
autoNavigation : boolean
language : int

TaskManager(PerceptionManager, Hashtable, Hashtable, DeicticData, MindBodyComManager, boolean, int)
composeAndSend(int, String, String, int, boolean) : void
existsTaskInSearchPath(Task, Vector) : boolean
getActionName(ActionPerception) : String
getActionScreenObjects(ActionPerception) : Vector
sayDown(String) : void
searchAndCompare(String, Vector, String, int) : Vector
searchDown(String, Vector, String) : Vector
searchLeftMostEvent(String) : Vector
executeDirectAction(DirectActionData) : Void
execute(Vector) : Vector
run() : Void

 
Figura 37 – Esquema do gestor de tarefas (inesc.supportAgent.mind.managers) 

 

 
 

4.6.6. Outras classes 
 

MindBodyComManager

requestSndr : MindBodyCom
pendingMessage : ActionRequest

MindBodyComManager(MindBodyCom)
sendBody(ActionRequest, boolean) : void
interruptExecution() : void
notifyExecutionOK(ActionRequest) : void

 
Figura 38 – Esquema da classe que auxilia na comunicação entre a mente e o corpo 

(inesc.supportAgent.mind.misc) 
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4.6.7. Relações entre as classes mais relevantes do Sistema 
 

Mind

IntelliMind

PerceptionManager

1

1

DirectActionDataSubTaskData

ScreenObject NavigationElement

Place

0..*

1

1

0..*

1

0..*

MindBodyCom

button scrollbar textbox

Task

ActionData
<<Interface>>

Action

1

0..*

1

1..*

Guard

1

0..*

LogicElement

Condition

1

1..*

1

1..*

TaskManager

1

1

1 1

0..*

1

11

Deictic

DeicticData

1..*

1

1

0..1

1

1

1

1

11

1

0..*

0..*

1 1

0..*

11
1

0..*

1

0..* 0..*

1

1..*

1

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

0..1
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5. Resultados Obtidos 
 

 
A mente implementada neste projecto foi integrada com um corpo 

desenvolvido em paralelo, tendo até ao momento revelado um desempenho 
satisfatório. O resultado da integração é uma personagem antropomorfica realista, 
capaz de ajudar o utilizador ao mesmo tempo que mantém coerência no 
comportamento físico que apresenta. 

 
O sistema desenvolvido possui um bom grau de reutilização, devido à 

possibilidade de reconfiguração dos modelos de conhecimento em run-time. As 
linguagens para programação destes modelos são bastante genéricas e aplicáveis em 
situações muito diversas. Esta generalidade trás também alguns problemas, 
nomeadamente na resolução de casos mais particulares, que terão de ser tratados 
pontualmente, recorrendo a recodificação. No entanto, a utilização de sensores e 
actuadores apropriados para cada caso específico deverão solucionar muitos 
problemas. 

 
Ainda há poucos resultados no que diz respeito a experiências com 

utilizadores finais. Já foram realizadas algumas demonstrações do agente de Suporte, 
mas apenas como introdução ao sistema. Nessas demonstrações a mente realizou a 
sua função correctamente, embora os modelos de locais e tarefas implementados 
fossem bastante simples. Quando o agente de Suporte estiver completo e for 
apresentado aos utilizadores finais, será mais fácil avaliar o desempenho da mente. 
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6. Conclusões 
 

O trabalho desenvolvido revestiu-se de bastante interesse, dada a 
multiplicidade de disciplinas que abrange. Ao projecto estão ligadas pessoas não só da 
área da informática, mas também professores, designers gráficos e pedagogos. O 
envolvimento neste trabalho foi uma forma de adaptar os conhecimentos adquiridos 
durante a licenciatura, sobretudo técnicos, a um problema do mundo real. Serviu 
também como introdução a um projecto de grandes dimensões envolvendo uma 
equipa considerável. 

 
Do ponto de vista técnico foi importante no sentido em que obrigou a integrar 

conhecimentos de diversas áreas da informática. Foram necessárias várias ferramentas 
distintas, o que motivou a aprendizagem de novas tecnologias. A relativa 
complexidade do sistema levou também ao reconhecimento que a estruturação do 
problema é uma fase bastante importante, pelo que se tomou em consideração uma 
linguagem de modelação de sistemas cada vez mais importante – o UML. 

 
Quanto ao sistema desenvolvido, conseguiram-se atingir grande parte dos 

objectivos propostos no início do trabalho. A mente implementa um modelo capaz de 
estruturar informação de forma a ser passada coerentemente a um utilizador que 
interaja com o mundo. A possibilidade de re-configuração dos modelos de 
conhecimento em run-time é também uma mais-valia.  

 

6.1. Limitações do sistema e trabalho futuro 
 

Como já foi referido, o sistema desenvolvido constitui uma parte da proposta 
inicial. Assim, são sugeridos alguns pontos como trabalho futuro: 

 
• A componente emocional não foi implementada. Para tornar a 

interacção com o agente mais amigável e motivadora torna-se 
importante a existência de reacções emocionais, relativas por exemplo 
às tarefas que o utilizador realiza correcta ou incorrectamente, à 
velocidade de aprendizagem,...; 

 
• O modelo de locais implementado é estático, no sentido em que não é 

possível acrescentar ou retirar novos objectos sem o reconfigurar. Após 
o desenvolvimento do trabalho chegou-se à conclusão que a mente 
beneficiaria com um modelo de locais dinâmico. Isto envolveria 
provavelmente alterações no modelo de tarefas; 

 
• De momento cada tarefa pode ser realizada apenas num único local. 

Utilizando o modelo de tarefas existente é fácil definir uma tarefa que 
possua sub-tarefas que sejam executadas noutro local. Esta 
funcionalidade não se encontra implementada; 
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•  O modelo do utilizador cumpre o seu papel, embora seja bastante 
simples. De futuro talvez se torne importante a implementação de um 
modelo mais complexo, que tome em consideração mais factores 
relevantes; 
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ANEXO A 
 

Gramáticas de definição das linguagens de 
configuração dos Modelos de Locais e de Tarefas 
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1. DTD (XML) para a linguagem de definição de Objectos 
do Mundo 

 
<!—DTD for screen objects representation --> 
<!ELEMENT DeicticData (Place)*> 
<!ELEMENT Place (Name,Objects)> 
<!ELEMENT Name (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Names (Name)*> 
<!ELEMENT Objects (Object)*> 
<!ELEMENT Object (Name, Objects)> 
<!ATTLIST Object 
 Label  CDATA      "lblNone" 
 Shape  (Triangular|Square|Round|ID)   #REQUIRED 
 Size  (L|M|S)      #REQUIRED 
 Color  (White|Yellow|Orange|Red|Blue|Green|Brown|Black|ID)  
         #REQUIRED 
 Position_Hor (Left|Right|Full)     #REQUIRED 
 Position_Ver (Up|Down|Full)     #REQUIRED 
 TD  (Yes|No)     #REQUIRED 
> 

 
 
 

2. Gramática para a linguagem de configuração do Modelo 
de Locais 

 
_places ::= ε | 
       _places _place 
 
_place ::= PLACE ID _objects _navigation | 
     PLACE ID EXTENDS ID _objects _navigation | 
     ABSTRACT PLACE ID _objects _navigation | 
     ABSTRACT PLACE ID EXTENDS ID _objects _navigation 
 
_object ::= ID SEPARATOR ID 
 
_objectList ::= ε | 
           _objectList _object 
 
 
 
_objects ::= OBJECTS _objectList 
 
 
_IDList ::= ID | 
     _IDList ID 
 
_navigationElement ::= ID LEFTPAR _IDList RIGHTPAR SEPARATOR ID 
 
_navigationList ::= ε |   
                  _navigationList _navigationElement 
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_navigation ::= NAVIGATION _navigationList 

 

 
3. Gramática para a linguagem de configuração do Modelo 

de Tarefas 
 
_auxState ::= _tasks | 
       AUTONAVIGATION ON _tasks | 
       AUTONAVIGATION ON SET LANGUAGE PORTUGUESE _tasks | 
       AUTONAVIGATION ON SET LANGUAGE GERMAN _tasks | 
       SET LANGUAGE PORTUGUESE _tasks | 
       SET LANGUAGE GERMAN _tasks 
 
 
_tasks ::= ε | 
 _tasks:e1 _task 
 
_task ::=      TASK ID GUARD _guard HINTS _stringList ACTION _action | 
                    TASK ID GUARD _guard HINTS _stringList ACTION _action POSGUARD _guard | 
                    TASK ID GUARD _guard HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action | 
     TASK ID GUARD _guard HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action POSGUARD _guard | 
     TASK ID REPEATABLE GUARD _guard HINTS _stringList ACTION _action | 
     TASK ID REPEATABLE GUARD _guard HINTS _stringList ACTION _action POSGUARD _guard | 
     TASK ID REPEATABLE GUARD _guard HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action | 
     TASK ID REPEATABLE GUARD _guard HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action POSGUARD 
_guard | 
     TASK ID HINTS _stringList ACTION _action | 
     TASK ID HINTS _stringList ACTION _action POSGUARD _guard | 
     TASK ID HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action | 
     TASK ID HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action POSGUARD _guard | 
     TASK ID REPEATABLE HINTS _stringList ACTION _action | 
     TASK ID REPEATABLE HINTS _stringList ACTION _action POSGUARD _guard | 
     TASK ID REPEATABLE HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action | 
     TASK ID EXECUTED IN ID GUARD _guard HINTS _stringList ACTION _action | 
     TASK ID EXECUTED IN ID GUARD _guard HINTS _stringList ACTION _action POSGUARD _guard | 
     TASK ID EXECUTED IN ID GUARD _guard HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action | 
     TASK ID EXECUTED IN ID GUARD _guard HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action 
POSGUARD _guard | 
     TASK ID REPEATABLE EXECUTED IN ID GUARD _guard HINTS _stringList ACTION _action | 
     TASK ID REPEATABLE EXECUTED IN ID GUARD _guard HINTS _stringList ACTION _action 
POSGUARD _guard  
     TASK ID REPEATABLE EXECUTED IN ID GUARD _guard HINTS _stringList SEQUENCE ACTION 
_action | 
     TASK ID REPEATABLE EXECUTED IN ID GUARD _guard HINTS _stringList SEQUENCE ACTION 
_action POSGUARD _guard | 
     TASK ID EXECUTED IN ID HINTS _stringList ACTION _action | 
     TASK ID EXECUTED IN ID HINTS _stringList ACTION _action POSGUARD _guard | 
     TASK ID EXECUTED IN ID HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action | 
     TASK ID EXECUTED IN ID HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action POSGUARD _guard | 
     TASK ID REPEATABLE EXECUTED IN ID HINTS _stringList ACTION _action | 
     TASK ID REPEATABLE EXECUTED IN ID HINTS _stringList ACTION _action POSGUARD _guard | 
     TASK ID REPEATABLE EXECUTED IN ID HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action | 
     TASK ID REPEATABLE EXECUTED IN ID HINTS _stringList SEQUENCE ACTION _action 
POSGUARD _guard 
 
_guard ::=     ε | 
      _conditionList ELSE SAY _stringList | 
      _conditionList ELSE SAY _stringList GO ID 
 
_conditionList ::= _condition | 
             _conditionList AND _conditionList | 
             _conditionList OR _conditionList | 
             NOT LEFTPAR _conditionList RIGHTPAR | 
             LEFTPAR _conditionList RIGHTPAR 
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_condition ::= ID LEFTPAR ID RIGHTPAR  
 
_stringList ::= ε | 
        _stringList QUOTE STRINGID QUOTE 
 
_IDList ::= ID | 
 _IDList ID 
 
_directAction ::= ID LEFTPAR _IDList RIGHTPAR 
 
_subTaskList ::=  ε | 
             _subTaskList _directAction | 
             _subTaskList ID 
 
_subTaskOptList ::= ε | 
   _subTaskOptList _directAction | 
   _subTaskOptList OPT LEFTPAR _directAction RIGHTPAR | 
   _subTaskOptList ID | 
   _subTaskOptList OPT LEFTPAR ID RIGHTPAR 
 
 
_action ::= ε | 
   _directAction | 
   SEQ LEFTPAR _subTaskList RIGHTPAR | 
   PO LEFTPAR _subTaskOptList RIGHTPAR | 
   DIS LEFTPAR _subTaskList RIGHTPAR 
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ANEXO B 
 

Elementos das linguagens de configuração dos 
Modelos de Locais e de Tarefas 
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1. Objectos do Mundo definidos pela linguagem de 

declaração de Locais 
 

 
• button –  botão; 
 
• scrollbar – barra de scroll; 

 
• textbox – caixa de texto. 

 
 
 

2. Acções definidas pelas linguagens de declaração de Locais 
e de Tarefas 

 
 

• press(<nome do botão>) – premir botão; 
 
• select(<nome da scrollbar) – seleccionar elemento numa barra de 

scroll; 
 
• addElement(<nome da scrollbar) – acrescentar elemento numa barra 

de scroll. 
 
 
 

3. Elementos lógicos definidos pela linguagem de declaração 
de Tarefas 

 
• isEnabled(<nome do botão>) – retorna verdadeiro de o botão está 

activado; 
 

• isSelected(<nome do botão>) – retorna verdadeiro de o botão está 
seleccionado; 

• hasElements(<nome da barra de scroll>) – retorna verdadeiro se a 
barra de scroll tiver elementos. 



 
                                                                                 �������������������
                                                                                ������������
�
���
���
�

	
	
��������� 99/2000  �����vii�

 
 
 
 
 

ANEXO C 
 

Tabela de Pesos Visuais 
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Etiqueta 2 Etiqueta/Forma 3 Etiqueta/Forma/Tamanho 6 Etiqueta/Forma/Tamanho/Côr 8 

Etiqueta/Forma/Tamanho/Côr/ 
Posição 10 

Etiqueta/Forma/Tamanho/Côr/ 
Posição/3D 10 

Forma 2 Etiqueta/Tamanho 3 Etiqueta/Forma/Côr 7 Etiqueta/Forma/Tamanho/Posição 8 Etiqueta/Tamanho/Côr/Posição/3D 9   

Tamanho 1 Etiqueta/Côr 4 Etiqueta/Forma/Posição 6 Etiqueta/Forma/Tamanho/3D 8 Etiqueta/Forma/Côr/Posição/3D 9   

Côr 2 Etiqueta/Posição 4 Etiqueta/Forma/3D 6 Etiqueta/Forma/Côr/Posição 8 
Etiqueta/Forma/Tamanho/Posição/ 
3D 9   

Posição 1 Etiqueta/3D 4 Etiqueta/Tamanho/Côr 7 Etiqueta/Forma/Posição/3D 8 Etiqueta/Forma/Tamanho/Côr/3D 10   

3D 1 Forma/Tamanho 5 Etiqueta/Tamanho/Posição 6 Etiqueta/Forma/Côr/3D 8 Forma/Tamanho/Côr/Posição/3D 10   

 Forma/ Côr 5 Etiqueta/Tamanho/3D 6 Etiqueta/Tamanho/Côr/Posição 8     

 Forma/Posição 4 Etiqueta/Côr/Posição 7 Etiqueta/Tamanho/Côr/3D 8     

 Forma/3D 4 Etiqueta/Côr/3D 6 Etiqueta/Tamanho/Posição/3D 8     

 Tamanho/Côr 5 Etiqueta/Posição/3D 6 Etiqueta/Côr/Posição/3D 8     

 Tamanho/Posição 4 Forma/Tamanho/Côr 7 Forma/Tamanho/Côr/Posição 8     

 Tamanho/3D 4 Forma/Tamanho/Posição 7 Forma/Tamanho/Côr/3D 7     

 Côr/Posição 4 Forma/Tamanho/3D 6 Forma/Côr/Posição/3D 7     

 Côr/3D 4 Forma/Côr/Posição 7 Forma/Tamanho/Posição/3D 7     

 Posição/3D 3 Forma/Côr/3D 7 Tamanho/Côr/Posição/3D 7     

   Forma//Posição/3D 6       

   Tamanho/Côr/Posição 6       

   Tamanho/Côr/3D 6       

   Tamanho/Posição/3D 6       

   Côr/Posição/3D 6       
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ANEXO D 
 

Configurações dos Modelos de Locais e de Tarefas 
para o Mundo da interface do TEATRIX 
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;------------------------------------------------------------------------ 
; Places.txt – Configuração do Modelo do Mundo 
;------------------------------------------------------------------------ 
 
 
;----------------------------------------- 
;  Initial Screen 
;----------------------------------------- 
 
PLACE initialScreen 
OBJECTS 
 
      button : storySetup 
      button : storyCreation 
      button : storyViewer 
 
      button : storyExit 
 
NAVIGATION 
 
      press(storySetup): backStageScreen 
      press(storyCreation) : initStory 
      press(storyViewer) : exibitionStory   
 
 
;----------------------------------------- 
;  BackStage 
;----------------------------------------- 
 
PLACE backStageScreen 
OBJECTS 
 
      button : stage 
      button : cast 
      button : info 
 
      button : menuStory 
      button : exitSetup 
 
NAVIGATION 
 
      press(stage) : scenarioSetup 
      press(cast) : characterSetup 
      press(info) : infoSetup 
      press(exitSetup) : initialScreen 
 
 
;----------------------------------------- 
;  Scenarios setup 
;----------------------------------------- 
 
PLACE scenarioSetup 
OBJECTS 
 
      button : charactersSetup 
      button : infoSetup 
 
      button : menuStories 
      button : exitSetup 
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      button : deleteSetup 
 
      button : newStory 
      button : openStory 
      button : saveStory 
      button : exitMenuStories 
 
      button : chooseScenarios 
      button : chooseCharacters 
      button : chooseItems 
 
      button : incrScenarios 
      button : incrCharacters 
      button : incrItems 
      button : decrScenarios 
      button : decrCharacters 
      button : decrItems 
 
      scrollbar : scenariosScroll 
      scrollbar : charactersScroll 
      scrollbar : itemsScroll 
 
NAVIGATION 
 
      press(charactersSetup) : characterSetup 
      press(infoSetup) : infoSetup 
      press(exitSetup) : initialScreen 
 
 
;----------------------------------------- 
;  Characters setup 
;----------------------------------------- 
 
PLACE characterSetup 
OBJECTS 
 
      button : scenariosSetup 
      button : infoSetup 
 
      button : deleteSetup 
      button : menuStories 
      button : exitSetup 
 
      button : newStory 
      button : openStory 
      button : saveStory 
      button : exitMenuStories 
 
      button : vilao 
      button : heroi 
      button : magico 
      button : ajudante 
      button : namorada 
      button : pais 
 
      button : incrCharacters 
      button : decrCharacters 
      button : incrChosenCharacters 
      button : decrChosenCharacters 
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      scrollbar : charactersScroll 
      scrollbar : chosenCharactersScroll 
 
NAVIGATION 
 
      press(scenariosSetup) : scenarioSetup 
      press(infoSetup) : infoSetup 
      press(exitSetup) : initialScreen 
 
 
;----------------------------------------- 
;  Info setup 
;----------------------------------------- 
 
PLACE infoSetup 
OBJECTS 
 
      button : charactersSetup 
      button : scenariosSetup 
 
      button : menuStories 
      button : exitSetup 
 
      button : newStory 
      button : openStory 
      button : saveStory 
      button : exitMenuStories 
 
      textbox : setupDescription 
      textbox : setupAuthor 
      textbox : setupName 
 
NAVIGATION 
 
      press(charactersSetup) : characterSetup 
      press(scenariosSetup) : scenarioSetup 
      press(exitSetup) : initialScreen 
 
 
;----------------------------------------- 
;  InitStory - Create the story - Incomplete 
;----------------------------------------- 
 
PLACE initStory 
OBJECTS 
       
      button : selectStory 
      button : joinStory 
      button : exitStoryCreation 
      button : decrStory 
      button : incrStory 
      button : decrInfo   
      button : incrInfo   
 
      scrollbar : storiesScroll 
 
NAVIGATION 
      press(selectStory) : newPlayers   
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      press(joinStory) : joinStory 
      press(exitStoryCreation) : initialScreen 
 
 
;---------------------------------------------- 
; newPlayers - iniciar a historia ou juntar 
;---------------------------------------------- 
 
PLACE newPlayers 
OBJECTS 
       
      button : startStory 
      button : quitStory 
      button : joinStory 
      button : exitStoryCreation 
      button : initStory   
      button : incr 
      button : decr 
      button : decrPlayer   
      button : incrPlayer   
 
      scrollbar : storiesScroll 
      scrollbar : playersScroll 
 
NAVIGATION 
      press(startStory) : createStory   
      press(quitStory) : initStory 
      press(joinStory) : chooseCharacters 
      press(exitStoryCreation) : initialScreen 
 
 
;---------------------------------------------- 
;  createStory - iniciar a criacao da historia - incompleto 
;---------------------------------------------- 
 
PLACE createStory 
OBJECTS 
       
      button : exitStoryCreation 
  
NAVIGATION 
 
      press(exitStoryCreation) : initialScreen 
 
 
;---------------------------------------------- 
;  chooseCharacters - juntar personagem a historia 
;---------------------------------------------- 
 
PLACE chooseCharacters 
OBJECTS 
       
      button : initStory 
      button : ok 
      button : cancelJoin 
      button : exitStoryCreation 
 
      scrollbar : charactersScroll 
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NAVIGATION 
      press(initStory) : newPlayers   
      press(ok) : createStory 
      press(cancelJoin) : newPlayers 
      press(exitStoryCreation) : initialScreen 
 
 
;---------------------------------------------- 
;  joinStory - juntar personagem a historia 
;---------------------------------------------- 
 
PLACE joinStory 
OBJECTS 
       
      button : initStory 
      button : selectStory 
      button : exitStoryCreation 
  
      scrollbar : storiesScroll 
 
NAVIGATION 
      press(initStory) : initStory   
      press(selectStory) : joinStory 
      press(exitStoryCreation) : initialScreen 
 
 
;----------------------------------------- 
;   Watch or write about the created story 
;----------------------------------------- 
 
PLACE exibitionStory 
OBJECTS 
      button : writeStory 
      button : seeStory 
      button : exitViewer 
 
      button : decr 
      button : incr 
      button : decrInfo 
      button : incrInfo 
 
      scrollbar : storiesScroll 
 
NAVIGATION 
      press(seeStory) : seeStory 
      press(exitViewer) : initialScreen 
 
 
;----------------------------------------- 
; Watch the created story in a virtual VCR 
;----------------------------------------- 
 
PLACE seeStory 
OBJECTS 
      button : exitViewer 
 
      button : left 
      button : right 
      button : play 
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      button : pause 
 
      button : decr 
      button : incr 
 
NAVIGATION 
      press(exitViewer) : initialScreen 
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;------------------------------------------------------------------------ 
; Tasks.txt – Configuração do Modelo de Tarefas 
;------------------------------------------------------------------------ 
 
 
;----------------------------------------------- 
;     Initial screen tasks 
;----------------------------------------------- 
 
TASK t_entrance EXECUTED IN initialScreen 
HINTS 
ACTION SEQ(txt_entrance ref_buttons) 
 
 
TASK txt_entrance 
HINTS "Ola, sou a Maria e estou aqui para te ajudar!" 
            "Ola, sou a Maria e vou ajudar-te no TEATRIX!" 
ACTION  
 
 
TASK ref_buttons 
HINTS "Bem vindo ao TEATRIX. Aqui tu podes...<REF:storySetup>... ir para os 
bastidores...</REF><REF:storyCreation>... para a cena...</REF><REF:storyViewer>... ou 
para a audiencia.</REF>Basta carregares nos botoes." 
            "Aqui tu podes...<REF:storySetup>... ir para os 
bastidores...</REF><REF:storyCreation>... para a cena...</REF><REF:storyViewer>... ou 
para a audiencia.</REF>Basta carregares nos botoes." 
ACTION 
 
 
;----------------------------------------------- 
;      Backstage tasks 
;----------------------------------------------- 
 
TASK t_backstage EXECUTED IN backStageScreen 
HINTS "Agora estamos nos bastidores." 
ACTION 
 
 
;----------------------------------------------- 
;      Scenarios setup tasks 
;----------------------------------------------- 
 
TASK t_stage EXECUTED IN scenarioSetup 
HINTS "Agora estamos no palco." 
ACTION 
 
 
;----------------------------------------------- 
;      Characters setup tasks 
;----------------------------------------------- 
 
TASK t_cast REPEATABLE EXECUTED IN characterSetup 
HINTS 
ACTION SEQ(intro_cast create_characters) 
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TASK intro_cast 
HINTS "Aqui estamos no elenco. Vais criar personagens para a tua historia." 
ACTION 
 
 
TASK create_characters 
HINTS 
ACTION PO(OPT(delete_character) OPT(new_story) first_character many_characters) 
 
 
TASK delete_character 
HINTS 
ACTION SEQ(press(deleteSetup) choose_character) 
 
 
TASK choose_character 
HINTS "Para apagar uma das personagens que ja escolheste pressiona o      botao do rato 
em cima da personagem." 
ACTION select(chosenCharactersScroll) 
 
 
TASK new_story  
HINTS 
ACTION SEQ(press(menuStories) choose_story_operation) 
 
 
TASK choose_story_operation 
HINTS "Podes criar uma historia nova, abrir uma que ja existe, ou gravar."  
ACTION DIS(press(newStory) press(saveStory) press(exitMenuStories)) 
 
 
TASK first_character 
GUARD NOT(hasElements(chosenCharactersScroll)) ELSE SAY 
HINTS "A primeira coisa a fazeres e colocar uma personagem na barra horizontal." 
ACTION addElement(chosenCharactersScroll) 
 
 
TASK many_characters 
GUARD hasElements(chosenCharactersScroll) ELSE SAY 
HINTS "Coloca mais personagens na barra horizontal ou atribui um papel a uma das 
personagens" 
ACTION DIS(addElement(chosenCharactersScroll) give_role) 
 
 
TASK give_role 
HINTS "Para escolher um papel para a tua personagem."  
ACTION SEQ(select_character give_character_role say_success) 
 
 
TASK select_character 
HINTS "Comeca por escolher uma das personagens na barra de horizontal." 
ACTION select(chosenCharactersScroll) 
 
 
TASK give_character_role 
HINTS "E agora atribui-lhe um dos papeis: vilao, heroi, ajudante..." 
ACTION DIS(press(vilao) press(heroi) press(magico) press(ajudante) press(namorada) 
press(pais)) 
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TASK say_success 
HINTS "OK, ja tens uma personagem para a tua historia." 
ACTION 
 
 
;----------------------------------------------- 
;      Info setup tasks 
;----------------------------------------------- 
 
TASK t_info EXECUTED IN infoSetup 
HINTS "Escreve um pouco sobre a historia que criaste." 
ACTION 
 
 
;----------------------------------------------- 
;      Create stories tasks 
;----------------------------------------------- 
 
TASK intro_initStory EXECUTED IN initStory 
HINTS "Aqui podes fazer uma historia..." 
      "Estamos em cena, cria a tua historia!"  
ACTION SEQ(init_iniciar init_juntar) 
 
TASK init_iniciar 
HINTS "<REF:selectStory>Podes criar a historia que escolheres...</REF>" 
      "<REF:storiesScroll>Escolhe uma historia...</REF><REF:selectStory>e comeca a 
representar!</REF>" 
ACTION 
 
TASK init_juntar 
HINTS "<REF:joinStory>Podes juntar-te com os teus amigos para criar uma historia.</REF>" 
            "<REF:joinStory>Representa numa historia em conjunto com os teus amigos.</REF>" 
ACTION 
 
TASK intro_newPlayers EXECUTED IN newPlayers 
HINTS "Comeca por...<REF:joinStory> ...escolher o personagem que queres representar na 
historia...</REF><REF:startStory>...depois podes iniciar a historia.</REF>"  
            "Agora...<REF:joinStory> ...escolhe a tua personagem para 
historia...</REF><REF:startStory>...depois podes comecar a representar!.</REF>"  
ACTION 
 
TASK intro_choose EXECUTED IN chooseCharacters 
HINTS "Nao te esquecas...<REF:charactersScroll>...escolhe uma personagem para entrares 
na historia!</REF>" 
            "Agora...<REF:charactersScroll>...escolhe uma personagem...</REF>" 
ACTION 
 
TASK intro_join EXECUTED IN joinStory 
HINTS "Aqui podes juntar-te a uma historia que ja tem outras 
personagens.<REF:storiesScroll>Escolhe a historia.<REF:storiesScroll>" 
ACTION  
 
TASK intro_createStory EXECUTED IN createStory 
HINTS "Agora usa a imaginacao e cria a tua historia!" 
            "Vamos entrar em cena!" 
ACTION 
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;----------------------------------------------- 
;      Viewer Tasks  
;----------------------------------------------- 
 
TASK intro_exibitionStory EXECUTED IN exibitionStory 
HINTS "<REF:storiesScroll>Comeca por escolher uma das 
historias...</REF><REF:seeStory>e carrega neste botao para veres o 
filme.</REF><REF:writeStory>Tambem podes escrever um pouco a historia que 
escolheste.</REF>" 
ACTION 
 
TASK intro_seeStory EXECUTED IN seeStory 
HINTS "Para passares o filme da historia usa o video.<REF:right>Podes avancar o 
filme...</REF><REF:left>...recuar...</REF><REF:play>...comecar...</REF><REF:pause>...ou 
parar</REF>" 
ACTION 


