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Hoofdstuk 1

Inleiding

Deze criptiis geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding
KunstrnatigeIntelligentie aan de Rijksumversiteit Gronmgen Dit project
rdt gedaan inopdracht van Pecoma Groningen B.V. onderdeel kennistech-
nologie. Pecoma Groningen is onderdeel van Pecoma Informatica Holding.

Het onderwerp van het project beweegt zich op het snijvlak van au-
tonomesystemen, rnulti-aent systems en kennistechnologie. Kennis van
wereld, of ten minste de omgeving, is van groot belang voor een au-
tonome agent. In een multi-agent system is altijd sprake van een vorm van
samenwerking tussen agents. Samenwerking vereist een gemeenschappeijk
begrip van de wereld en onderlinge afspraken over deze samenwerkingsver-
banden. Tot flu toe zijn multi-agent systems vaak ontworpen voor deze
samenwerking, maar de belangstelling voor het autonoom laten ontstaan
van sarnenwerkingsverbanden en gemeenschappelijk begrip daarbinnen is de
laatste jaren sterk toegenomen. De onderzoeksvragen hebben betrekking op
beide aspecten (zie ook hoofdstuk 3).

Dc eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op een methode voor het
koppelen van concepten en relaties in verschillende ontologieën en kennis-
banken. Die methode zal rekening moeten houden met verschillende meth-
oden voor kennisrepresentatie en verschillende kennisrepresentatietalen.
Verder moet de methode de domein-expert ondersteunen door zoveel mo-
gelijk af te leiden m.b.t. de koppeling en de door de domein-expert aan-
gelegde verbanden controleren op inconsistenties. De kennis over de koppel-
ing van meerdere ontologieën kan in het ideale geval worden ingebed in een
agent, die andere agents kan helpen bij de interpretatie van begrippen uit
voor hen onbekende ontologieën.

Daarnaast zouden agents in staat moeten zijn zelf teams samen te
stellen, zodat de agents kennis en vaardigheden kunnen combineren voor
het bereiken van een gemeenschappelijk doe!. Er bestaan een aantal the-
orieën die het vormen van teams in multi-agent systems modelleren. De
tweede onderzoeksvraag richt zich op de operationaliseerbaarheid van die
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2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING

theorieën.
Dc opbouw van deze scriptie is als volgt. Op deze inleiding volgt in

hoofdstuk 2 een nadere beschrijving van het theoretisch kader van dit on-
derzoek. In hoofdstuk 3 worden de onderzoeksvragen en bet doel van het
onderzoek beschreven. Er wordt kort ingegaan op de problemen die bet
koppelen van ontologieën en het vormen van teams in multi-agent systems
met zich mee brengen. Ook de beperkingen door de korte onderzoekstijd
komen hier aan de orde.

Het vervoig van de scriptie is opgebouwd uit vier delen: vooronder-
zoek, ontwerp, implementatie en slot. Het vooronderzoek gaat dieper in op
het theoretisch kader. In dit dccl worden relevante aspecten van kennis-
representatie beschreven (H. 4), wordt ingegaan op het onderzoeksgebied
van ontologieën en afbeeldingen (H. 5) en wordt ten slotte de theorie voor
teamvorming in multi-agent systems beschreven (H. 6).

De delen 'Ontwerp' en 'Implementatie' beschrijven bet ontwerp resp.
de implementatie van de twee onderdelen van het onderzoek, namelijk:
een metbode voor 'mapping' van ontologieën (H. 7 en H. 9) en de opera-
tiona.liseerbaarheid van theorieën voor teamvorming in multi-agent systems
(H. 8 en H. 10). Hetzelfde geldt voor het dee! 'Evaluatie'. De metbode
voor het afbeelden van ontologieën wordt geëvalueerd in boofdstuk 11 en de
implementatie van teamvorming wordt in hoofdstuk 12 geëvalueerd.

Het slot is opgesplitst in de hoofdstukken 'Conclusies' (H. 13) en 'Aan-
bevelingen' (H. 14).



Hoofdstuk 2

Theoretisch kader

2.1 Multi-agent systems
De kern van multi-agent systemen is het concept van autonome agents en
hun interactie voor het behalen van een individueel en/of gemeenschappeijk
doe!. Er zijn vele definities in omloop van het begrip agent. Volgens [41]
is een agent een informatiesysteem, dat geplaatst is in een omgeving en dat
flexibel en autonoom aktie kan ondernemen om ann de doelstellingen van het
ontwerp te voldoen. In een omgeving geplaatst zijn betekent dat de agent
sensorische invoer ontvangt van z'n omgeving en aktie kan ondernemen die
invloed kan uitoefenen op de omgeving. Met autonomie wordt bedoeld dat
het systeem in staat moet zijn te handelen zonder directe interventie door
mensen of andere agents en dat de agent z'n eigen akties en interne toestand
in eigen beheer heeft. Een flexibel systeem is:

• reactief: agents moeten de omgeving waarnemen en reageren op ye-
randeringen in die omgeving

• pro-aktief: agents moeten niet alleen op de omgeving reageren, maar
moeten ook doelgericht gedrag vertonen en initiatief kunnen nemen

• sociaal: agents moeten kunnen samenwerken met andere agents en
mensen om hun eigen problemen op te lossen en anderen hierbij te
helpen

Vanaf halverwege de jaren tachtig werd de traditionele symbolische be-
nadering van agentschap binnen Al steeds meer ter discussie gesteld. De
meest bekende van deze critici is waarschijnlijk Rodney Brooks , die ver-
schillende bezwaren tegen de symbolische benadering beschreef [13, 14, 15]
en een alternatief onderzoeksprogramma opzette, dat bekend werd onder
de naain behavioural Al (ook: reactive Al en situated Al). Brooks ging er
van uit dat intelligentie bet produkt is van de interactie van een agent met
zijn omgeving. Als onderdeel van zijn onderzoeksprogramrna ontwikkelde

3



4 HOOFDSTUK 2. THEORETISCH KADER

Brooks de subsumption architecture. Dit is een verzameling van hiërarchisch
gestructureerde en doelgerichte gedragingen. Op basis van deze architectuur
zijn enkele indrukwekkende toepassingen gerealiseerd, maar de architectuur
heeft ook een aantal nadelen. Zo hebben agents geen model van hun omgev-
ing, waardoor ze afhankelijk zijn van de lokale omgeving voor het bepalen
van hun akties. De agents kunnen dus moeffijk gebruik maken van niet-
loka.le informatie. Andere nadelen zijn dat de agents niet kunnen leren van
ervaring en dat de agents geen intenties hebben en ook geen plannen kun-
nen maken. Daarnaast bestaat er geen methodologie voor het ontwerpen
en implementeren van agents: om een agent te realiseren moet de ontwer-
per een uitgebreid proces van trial and error doorlopen. Tenslotte is het
moeilijk om een uitgebreide hiërarchie van gedragingen te bouwen, omdat
de interacties tussen verschillende gedragingen a! snel te complex worden
om nog goed te kunnen worden beschreven en begrepen. Vanaf de jaren ne-
gentig werden steeds meer hybride architecturen onderzocht. In de meeste
van deze architecturen werd volstaan met due niveau's van abstractie over
omgevingsinformatie. Het laagste niveau is dan typisch een reactieve laag,
de middeiste laag representeert informatie op kennisniveau en de toplaag
houdt zich typisch bezig met sociale aspecten van de omgeving.

Een ander onderzoeksgebied naar agent architecturen is dat van practical
reasoning agents [12]. Zulke architecturen zijn gemodelleerd op basis van
een theorie over praktisch redeneren bij mensen, waarmee het pragmatische
redeneren wordt bedoeld dat wij gebruiken om ouze handellngen te kiezen.
Theorieën over praktisch redeneren leggen gedrag typisch ult in termen van
attitudes zoals beliefs, desires, intentions etc. De bekendste en meest in-
vloedrijke architectuur is het belief-desire-intention (BDI) model [12, 30].
Met belief wordt de informatie bedoeld die de agent heeft over zijn omgev-
ing. Desires geven de keuze-mogelijkheden van de agent weer; een verzamel-
ing van mogelijke toestanden die de agent kan kiezen als te behalen doe!. De
intentions zijn dan de gekozen doeltoestanden. Praktisch redeneren van een
agent komt hierbij neer op het herhaaldeijk bijwerken van z'n beliefs op ba-
sis van informatie uit zijn omgeving, het bepa!en welke keuze-mogeijkheden
er zijn (desires) en het maken van een keuze hieruit (intention), om vervol-
gens te handelen op basis van deze intenties. De filosofische basis van het
BDI model wordt beschreven in [12], dat de rol van intenties in praktisch
redeneren bij mensen beschrijft. Een bekend voorbeeld van een BDI agent
systeem is de Procedural Reasoning System (PRS) [30]. Er zijn een aantal
logische theorieën van BDI systemen ontwikkeld [58, 59].

Agents hebben veel gemeen met objecten (zoals gebruikt in concurrent
object systems [1, 6]), maar verschillen op een aanta! belangrijke punten.
Objecten en agents hebben de overeenkomst dat ze beide autonomie hebben
over hun interne toestand, maar verschillen van elkaar in autonornie over hun
gedrag. Een object heeft geen keuze in bet uitvoeren van een aangeroepen
methode, terwiji een agent wordt verzocht een bepaa!de aktie uit te voeren,
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waarbij de agent hier zeif een beslissing over neemt. Dit verschil wordt
ook we! samengevat in de slogan: Objects do it for free; agents do it for
money. Een ander verschil tussen objecten en agents is fiexibiliteit (zie
hierboven de definitie van een flexibel systeem). Een derde verschil is dat
agents een zelfstandig systeem zijn en dat objecten een onderdeel vormen
van een systeem/proces.

Traditioneel werd bet onderzoek naar systemen die uit meerdere agents
bestaan uitgevoerd onder de noemer Distributed Artificial Intelligence (DAI)
en bet werd historisch onderverdeeld in twee kampen: Distributed problem
solving (DPS) en Multi-agent systems (MAS). Later heeft de term 'multi-
agent system' een meer algemene betekenis gekregen en wordt flu gebruikt
om alle typen systemen aan te duiden die bestaan nit meerdere (semi-)-
autonome componenten. Distributed problem solving (DPS) bestudeert hoe
een probleem kan worden opgelost door een aantal eenheden, die samen-
werken door kennis over bet probleem te (ver)delen. In een puur DPS-
systeem zijn alle strategieën voor interactie besloten in het systeem. On-
derzoek naar multi-agent systemen daarentegen, houdt zich bezig met bet
gedrag van een verzameling van mogelijk bestaande autonome agents met
bet doe! een probleem op te lossen. Een multi-agent systeem kan worden
gedefinieerd ala een netwerk van probleem oplossende agents die samen-
werken om problemen op te lossen die uitstijgen boven de individuele kennis
en competentie van een enicele agent. De karakteristieke eigenschappen van
multi-agent systemen zijn:

• iedere agent heeft incomplete kennis/competentie om het probleem op
te lossen. ledere agent heeft z'n eigen uitgangspunten.

• er is geen globaal beheer van bet systeem

• gegevens zijn gedecentraliseerd

• verwerking is asynchroon

De reden waarom multi-agent systemen geschikt zijn voor bet op gene-
rieke wijze beschikbaar maken van domein-specifieke kennis tussen meerdere
applicaties, is het feit dat multi-agent systemen een santa! belangrijke voor-
delen met zich meebrengen. Die belangrijke voordelen van multi-agent sys-
temen zijn: de mogelijkheid om robuuste en efficiënte systemen te maken,
de mogelijkheid om bestaande systemen te laten samenwerken en de mo-
gelijkheid om problemen waarbij de gegevens, de expertise of het beheer
gedistribueerd zijn op te lossen.
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2.2 Het verband tussen afbeeldingen en
teamvorming

Het aibeelden van concepten en relaties van de cue ontologie op de andere
staat niet los teamvorming in een multi-agent systeem. Om het verband
tussen beide zaken duidelijker te maken, wordt dit in deze paragraaf nader
toegeicht. Het begrip ontologie wordt op verschillende manieren uitgelegd
(zie ook §??). Hier wordt met een ontologie cen expliciete beschrijving van
een conceptualisatie bedoeld. Een conceptualisatie is de manier waarop een
beeld van (een dccl van) de wereld wordt onderverdeeld in concepten en de
relaties daartussen.

Motivationele en informationele attitudes van een agent worden gecom-
municeerd via een voorgedefinieerde taal waarin bijvoorbeeld ASSERT is
opgenomen en regels zijn gegeven voor het effect van een ASSERT. Voor-

beeld is (ASSERT i a ). Over de wordt echter geabstraheerd. Er zijn
we! zogenaamde content languages, maar verschilende agents kunnen van
verschillende content languages gebruik maken en dus hun 'content' op ver-
schillende manieren representeren. Het zou dus voor het inhoudeijk afstem-
men van de betekenis van de op verschillende manieren gerepresenteerde
concepten nuttig zijn om die verschillende concepten met ellcaar te kunnen
verbinden, onafhankelijk van de gebruikte representaties. Dit moet mogelijk
zijn voor onderdelen van kennis en het moet niet nodig zijn de complete ken-
nis te vertalen naar ecu andere representatie.

In theorieën voor teamvorming komen verschiilende dia!oogtypen naar
voren, bijvoorbeeld onderhandeling. Dc theorie over teamvorming houdt
zich bezig met de vraag hoe potentiële !eden van een team zover te krijgen
zijn dat er een team gevormd wordt. De inhoud van de onderhandeling
blijft abstract. Wil ecu team tot ecu zinvoile onderhandeling komen, dan
zal er overeenstemming moeten zijn over de betekenis van de uitgewisselde
en uit te wisselen concepten en re!aties. Wat bijvoorbeeld voor de ene partij
verkoop is, is voor de andere partij inkoop. De een spreekt over ecu moeder,
de ander over een vrouw met kinderen.

Kennis van de wereld, of ten minste de omgeving, is van groot be!ang
voor een autonome agent. In ecu multi-agent system is vaak sprake van ecu
vorm van samenwerking tussen agents. Samenwerking vereist ecu gemeen-
schappeijk begrip van de wereld en onderlinge afspraken over deze samen-
werkingsverbanden. Het begrip van een agent, de betekenis van concepten
en relaties, zijn impliciet of expliciet vastgelegd in ecu ontologie. Om ecu
agent met zijn eigen ontologie de mogelijkhcid te geven de betekenis van
concepten en re!atics nit ecu andere onto!ogie te kunnen interpreteren is
bet nodig die concepten en rc!aties nit verschillende onto!ogieën met e]kaar
te koppe!en. Hierdoor kan een agent 'begrip' krijgen van de kennis van de
wereld van ecu andere agent. Agents die van elkaar weten hoe zij elkaars
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kennis van de wereld moeten begrijpen, kunnen deze kennis gebruiken voor
bet vormen van een team en, als bet team gevormd is, voor het samenwer-
kingsproces zeif.
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Hoofdstuk 3

Probleemstelling

De laatste jaren staat cooperative problem solving sterk in de belangstelling.
Zoals beschreven in §2.1 zijn multi-agent systemen hiervoor geschikt. Om
samenwerking in een multi-agent systeem automatisch tot stand te laten
komen moeten agents ontworpen zijn om hiervoor het juiste (communi-
catief) gedrag te vertonen. Voor het proces van gezamenlijk probleemo-
plossen is goede communicatie tussen agents noodzakelijk, maar nog niet
voldoende. Er wordt algemeen aangenomen dat samenwerking tussen agents
op drie niveau's moet plaatsvinden, nainelijk op structureel, logisch en talig
niveau [32]. Om op logisch niveau te kunnen samenwerken moeten agents
een gemeenschappelijke ontologie bebben en over methoden beschikken
om objecten van deze ontologie te koppelen aan individuele variabelen
[68, 35, 63, 62]. Deze 'individuele variabelen' zijn allcomstig van de toepass-
ingsspecifieke kennis van de afzonderlijke agents, bijvoorbeeld in de vorm
van een kennisbank. Om zinvol te kunnen samenwerken moeten agents hun
toepaasingsspecifieke kennis dus kunnen overdragen in termen die voor alle
betrokken agents dezelfde betekenis hebben. Deze termen en de definities
van concepten en relaties liggen vast in de gemeenschappelijke ontologie.
Voor de overdracht van kennis heeft een agent een afbeelding nodig om de
'inclividuele variabelen' te vertalen naar de 'objecten' van de gemeenschap-
pelijke ontologie. Het afleiden van betekenis lijkt ook te kunnen worden
gedaan door een categoriale granimatica bijvoorbeeld. Het versehil tussen
bet afleiden van de betekenis van een zin en het afleiden van betekenis in
een multi-agent systeem is dat in het laatste geval geen sprake is van taal
zoals mensen het gebruiken maar dat het gaat om betekenis zonder dat dit
in de grammatica van de taal ingebed is. Agents uiten geen zinnen zoals
mensen dat doen.

In het afstudeeronderzoek heb ik mij gericht op de volgende hoofdvragen:

• Hoe kan een afbeelding van een ontologie naar de concepten en relaties
binnen individuele kennisbanken worden opgezet en welke karakter-
istieke problemen moeten daarbij worden overbrugd?

9
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Zijn de in de literatuur voorgestelde formele modellen voor 'cooper-
ative problem solving' direct geschikt voor implementatie of moeten
deze hiervoor nog worden uitgebreid en/of aangepast? En, zo ja, welke
uitbreidingen/aanpassingen?

Vragen die hieruit voortvloeien zijn de volgende:

1. Welke theorieën voor het 'mappen' van ontologieën zijn er?

2. Welke van die theorieën is geschikt voor gebruik binnen het kader van
dit onderzoek?

3. (Hoe) kan deze theorie worden geImplementeerd?

4. Welke problemen kunnen hiermee worden opgelost?

5. Welke theorieën voor teamvorming kunnen worden vergeleken?

6. Weilce theorie lijkt het meest geschikt voor implementatie en waarom?

7. Moet deze theorie worden aangepast/uitgebreid?

8. Hoe kan deze theorie worden geImplementeerd?

9. Wat kunnen de implementaties en wat moet er nog aan worden uitge-
breid?

10. Wat zijn de criteria voor de evaluatie van de implementaties?

11. Wat zijn de conclusies en aanbevelingen die volgen uit bet onderzoek?



Deel I

Vooronderzoek

11





Hoofdstuk 4

Kennisrepresentatie

Ontologieën zijn beschrijvingen van concept ualisaties. Een conceptualisatie
kan in verschfflende representatietalen beschreven worden. ledere represen-
tatietaal behoort tot een representatie-paradigma en de talen die tot één
paradigma behoren, komen overeen in een aantal belangrijke eigenschap-
pen. Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van kennisrepresentatie als
achtergrond voor het volgende hoofdstuk over ontologieën en atbeeldingen.

4.1 Paradigma's

Er zijn verschillende paradigma's voor het representeren van kennis. In
de volgende paragrafen zullen de semantische netwerken, de frame-based
representatie, de description logies en de object-georiënteerde representatie
kort worden besproken.

4.1.1 Semantische netwerken

Binnen de context van semantische netwerken worden de termen con-
cept en eigenschap veel gebruikt. Concepten betekenen hier een statisch
en cognitief autonoom fenomeen. De informatie die wordt gedragen door
een concept is of waar voor een bepaalde entiteit Of met. De entiteiten die
behoren tot de interpretatie van een concept worden irtstanties van dat con-
cept genoemd. Eigenschappen representeren karakteristieken en aspecten
van relaties tussen entiteiten. Eigenschappen worden ook we! opgesplitst in
attn but en en relaties.

4.1.2 Frame-based representatie

De begrippen klasse, slot, facet en frame behoren tot de frame-based ter-
minologie. De betekenis van kla88en komen hier overeen met concepten in
semantische netwerken, terwiji de notie van instanties hetzelfde blijft. Slots

13



14 HOOFDSTUK 4. KENNISREPRESENTA TIE

komen overeen met eigenschappen en worden verder opgesplitst in template-
slots en own-slots. Dc template-slots worden gedefimeerd op klasse-niveau en
own-slots verbinden waarden met instantics, bijvoorbeeld Colour(Ferrari,
Red) waarbij Colour een template-slot is van de kiasse Car en Ferrari
een instantie van Car. Facets zijn eigenschappen van de slots, bijvoor-
beeld Domein, Bereik, Cardinaliteit en Documentatie. In de verschillende
paradigma's bestaat geen algemene voorkeur voor een term voor de notie
van facets.

4.1.3 Description logics

Concepts, roles en individuals zijn de typische termen die worden gebruikt
in de zogenaamde description logics (DL), de afgeleiden van de KL-ONE
kennisrepresentatie-taal (zoals CLASSIC, LOOM, BACK en KRIS). Dit
paradigma vertoont sterke overeenkomst met semantische netwerken. Het is
ook ontwikkeld om deze preciezer te maken op epistemisch niveau. De roles
komen overeen met eigenschappen en de individuals met de instanties. §4.2
gaat nader in op de Desciption Logics.

4.1.4 Object-oriëntatie

Het object-geöriënteerde paradigma (00), voornameijk ontwikkeld voor
software engineering, gebruikt voornamelijk de termen kiasse, object en at-
tnbuut. Dc klassen corresponderen met concepten en de attributen met
eigenschappen. Dc zogenaamde static data members (in bijv. C++) zijn
een equivalent van klasse-attributen (template-slots). Verder zijn object en
altijd instanties van bepaalde klassen.

4.2 Description Logics

Dit paradigma vertoont sterke overeenkomst met semantische netwerken.
Het is ook ontwikkeld om deze preciezer te maken op epistemisch niveau.
Systemen die zijn gebaseerd op Description Logics (DLs), ook bekend onder
de naam terminologische systemen, stammen af van KL-ONE [9]. Voor-
beelden van systemen die zijn gebaseerd op DLs zijn CLASSIC [7, 8, 10, 11],
BACK, LOOM [48] en KRIS. Dc belangrijkste eigenschappen van DL sys-
temen zijn:

• Dc taal bevat unaire relaties die concept en worden genoemd en binaire
relaties, roles genoemd, die de relaties tussen de concepten beschri-
jven. Concepten en roles worden gecreëerd via terminologische be-
schrijvingen die zijn opgebouwd nit bestaande concepten, roles en een
verzameling operatoren (ALL, ATLEAST, ATMOST, etc.).
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• Termen zijn primitief als ze niet of niet volledig gedefinieerd zijn en
gedefinieerd aJs hun beschrijvingen condities volledig definiëren.

• Subsumptie van concepten drukt uit of ecu term algemener is dan een
andere term of niet. De subsumptie-relatie wordt gebruikt door het
DL systeem om een classificatie-hiërarchie te specificeren en om nieuwe
termen en queries te classificeren.

4.2.1 KL-ONE

KL-ONE [44] was bet fundament van belangrijk onderzoek op bet gebied
van kennisrepresentatie en bewees zijn nut in verscheidene KI systemen. Er
wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen de zogena.amde terminologi-
sche component, die een taal levert voor het beschrijven van kennis, en de
assertionele component, die gedefinleerde begrippen gebruikt om uitspraken
over entiteiten (asserties) aan ecu bepaalde context te koppelen.

Begrippen zijn bet basiselement van KL-ONE en worden gerepresenteerd
door concepten. De betekenis van een concept bestaat uit de samenvoeging
(conjunctie) van de superconcepten en uit de interne structuur van het con-
cept. De interne structuur van een concept bestaat weer uit de ivies, die
relaties tussen concepten definiëren, en structurele beschrijvingen, die re-
laties tussen role8 leggen. De betekenis van ecu concept is dus onafhankeijk
van zijn subconcepten.

Verder bevat KL-ONE operaties voor bet opbouwen van concepten. Deze
operaties zijn samenvoeging van concepten (conjunctie) en bet invoeren van
restricties voor ecu concept.

Samenvattend is KL-ONE ecu representatietaal die concepten m.b.v.
subsumptierelaties onderbrengt in ecu biërarchische structuur, waarbij sub-
concepten betekenis kunnen erven van meerdere concepten (meervoudige
overerving) en deze betekenis door aan het concept gekoppelde restrikties
verder specificeren.

4.2.2 CLASSIC

CLASSIC [7, 8, 10, 11] is een uitbreiding op KL-ONE en vomit een repre-
sentatief voorbeeld van DLs. Het is een gegevensmodel dat objecten niet
alleen beschrijft in terinen van relaties tot andere objecten, maar ook in ter-
men van ecu intensionele beschrijving, die in de CLASSIC terminologie ook
we! gestructureerde beschrijvingen genoemd worden. Veel onderzoek naar
relationele databases en deductieve databases gaat nit van de aanname dat
een query op ecu extensionele1 manier moet worden beantwoord.

Dit zijn antwoorden die bestaan nit ecu lijst van atomaire waarden of
tupels daarvan. CLASSIC is gebaseerd op de aanname dat een database ook

'zie figuur 4.1
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Extensionaliteit en intensionaliteit (tekst uit [64] blz. 197)

Dc intensie van cen uitdrukking is de (abstracte) begripsinhoud van
die uitdrukking; de extensie van een uitdrukking is datgene waarnaar
deze in een concrete situatie verwijst. De uitdrukking 'de premier van
Nederland' bijvoorbeeld kan verwijzen naar de rol van de premier als
eerste minister, die door verschillende personen kan worden bekleed, of
naar een bepaalde persoon die op een bepaald moment de premier is.

Figure 4.1: Extensionaliteit en intensionaliteit

incompleet kan zijn ('open world assumption'). In dat geval is het nuttig
queries ook te kunnen beantwoorden met structurele beschrijvingen. Dit
zijn beschrijvingen van objecten waarvan de database niet alle eigen-
schappen bevat en beschrijvingen van eigenschappen waaraan de ob-
jecten, die beantwoorden aan de query, moeten voldoen, ook al bevat de
database die objecten (nog) niet. Het belangrijke verschil met andere object-
gebaseerde representatiesystemen is dat CLASSIC een taal biedt voor het
beschrijven van de algemene aard en de structuur van objecten. CLASSIC
beperkt zich niet tot de subsumptierelaties, maar biedt drie manieren om
de structuur van objecten te beschrijven. Deze drie constructoren zijn role
value restrctions, cardinality bound8 en co-reference constraints.

4.3 Talen

Er zijn verschillende talen/formaten waarin kennis kan worden gerepresen-
teerd. Voorbeelden hiervan zijn KIF, RDF, DAML, XML en Ontolog. Deze
voorbeelden zuilen in de volgende paragrafen worden uitgewerkt.

4.3.1 KIF - Knowledge Interchange Format

Het Knowledge Interchange Format (KIF2) is een formele taal voor het
uitwisselen van kennis tussen verschillende computerprogramma's. Het is
niet bedoeld als intern kennisrepresentatie-formaat. Typisch gebruik van
KIF is om een kennisbank in KIF in te lezen en vervolgens om te zetten
naar een eigen interne vorm. Alle verwerking wordt dan gedaan op dit in-
terne formaat. Wanneer het programma moet communiceren met een ander
programma, vertaalt het het interne formaat naar KIF. Het doe! van KIF is
te vergelijken met het dod van PostScript: met printers communiceren over
documenten op een gestandaardiseerde manier, waardoor onafhankeijke on-
twikkeling van documentopmaak-programma's en printers mogelijk wordt.

2Zie [29] voor de specificatie van KIF.
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Het doel van KIF is om op vergelijkbare wijze een standaard te definiëren,
die onafhankelijke ontwikkeling van kennis manipulerende programma's mo-
gelijk maakt. KIF kent een aantal essentiële eigenschappen:

1. Declaratieve semantiek. Voor het begrijpen van de betekenis van de
expressies in de taal en het manipuleren daarvan is geen interpretator
nodig.

2. Logisch expressief. Expressies kunnen in predikatenlogica worden
uitgedrukt.

3. Representatie van kennis over de representatie van kennis kan worden
uitgedrukt in de taal. Hierdoor kunnen alle beslissingen over kennis-
representatie expliciet gemaakt worden en kunnen nieuwe kennisrepre-
sentatie constructies geintroduceerd worden zonder de taal te hoeven
wijzigen.

Naast deze harde criteria is KIF ook ontworpen om te voldoen aan de wat
minder harde criteria van vertaalbaarheid, leesbaarheid en bruikbaarheid als
representatietaal. Typische voorbeelden van KIF zien er volgt uit:

(deffunction abs (?x) := (if (>= ?x 0) ?x (— ?x)))

(deffunction reverse (?l) :— (revappend (?l) (listof)))

(defrelation disjoint (?sl 1s2) :— (empty (intersection ?sl ?s2)))

Hierbij zijn deffunction, defrelation en if gereserveerde woorden in

KIF. Deffunct ion en def relation maken het mogelijk functies en relaties
te definiëren. Zo worden abs, reverse en disjoint gedefinieerd in het
voorbeeld. Alle tekenreeksen met een vraagteken ervoor zijn variabelen. De
bovenste regel kan bijvoorbeeld worden gelezen als:

definieer een functie abs met als enig argument ?x als volgt:
ALS x groter of gelijk aan 0
DAN retourneer x
ANDERS retourneer -x.

4.3.2 XML gebaseerde talen
Talen die voor het definiëren en uitwisselen van betekenis op internet (het

zogenaamde semantisch web) veel gebruikt worden zijn bet Resource De-
scription Framework (RDF) en de Darpa Agent Markup Language (DAML).
Deze beide talen zijn gebaseerd op de eXtensible Markup Language (XML).
Bijna alle meuwe standaarden voor bet internet zijn gebaseerd op XML.
Dc grote voordelen van de metataal XML zijn de wereldwijde acceptatie en
de heldere scheiding tussen informatie en presentatie. XML levert de door
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de machine leesbare syntax, terwiji RDF de betekenis definieert. Verschil-
lende sites zullen echter verschillende definities gaan hanteren, waardoor het
web nog steeds met uniform toeganlcelijk is. Daarvoor zullen ontologieën,
gedefinieerd in DAML, onmisbaar zijn voor het leggen van de juiste relaties
tussen verschillende betekenisdefinities.

Hieronder volgt een voorbeeld van RDF en DAML, waarin de rol van
DAML als koppeing van verschfflende betekenisdefinities duidelijk naar
voren komt.

<!—— Definition einer taxonomie ——>

<daml:Class rdf:ID = "Mensch">
<rdfs:subClassOf rdf:resource = "*Lebeweaen"/>
<dam].: sameClassAs rdf:resource — "#Human"/>

</daml : Class>

<daml:Class rdf:ID — "Mann">
<rdfs:subClassOf rdf:resource = "#Mensch"/>
<dam].: sameClassAs rdf : resource = "*Man" I>

</dam]. :Class>

<daml:Class rdf:ID = "Frau'1>
<rdfa:subClassOf rdf:resource = "#Mensch"/>
<daml:sameClassAs rdI:resource = "#Woman"/>
<daml:disjointWith rdf:resource = "#Mann"/>
<rdls : comment>

Em Mensch kann niemals Mann und Frau

in einder Person sein

</rdfs : comment>

</daml : Class>

<!—- Instanzen der Kiassen ——>

<Mann rdi:ID = "GHauptmann">
<rdfs : label>Gerhard Hauptmarin</rdls: label>

<rdls: comment>
Die Person eines bekannten deutschen Schriftstellers

</rdfs : comment>

</Mann>

<Frau rdf:ID — "ABirkner">
<rdfs : label>Andrea Birkner</rdfs : label>

</Frau>
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4.3.3 CycL

CycL is de representatietaal van Cyc. Dc ontwikkelaars van de CYC ken-
nisbank (zie ook 5.2) maken gebruik van de termen verzameling, individu,
predikaat en constante. Dc verzamelingen komen ruwweg overeen met con-
cepten, individuen met instanties en binaire predikaten corresponderen met
eigenschappen. De constantes zijn namen van verzamelingen, individuen of
predikaten. Cyc wordt uitgebreider beschreven in paragraaf 5.2.1.

4.3.4 Ontolog

ONTOLOG is een logische taal waarin ontologieën kunnen worden
gedefinieerd op algebraische wijze. De algebraIsche notatie is ecu compacte
schrijfwijze voor onderdelen van een ontologie, die ook d.m.v. ecu diagram
kunnen worden gevisualiseerd. De primitieve elementen van ONT0LOG zijn
concepten en (binaire) relaties daartussen. Ecu extensie van een concept is
de verzameling elementen die tot dat concept behoren. Dc intensie van cen
concept wordt gevormd door de eigenschappen die worden gedeeld door alle
entiteiten behorende tot dat concept.

is de ONT0LOG-notatie voor: c' isa c". Meerdere subklasses kunnen in een
vergelijking worden uitgedrukt door gebruik van de + operator:

c = cl + c2

Een concept dat tot meerdere kiasses behoort kan worden opgenomen in ecu
vergelij king door de x operator:

c = ci x c2

4.4 Vertaalsystemen

4.4.1 OKBC

OKBC [18] staat voor Open Knowlegde Base Connectivity en is een proto-
col dat voorziet in cen verzameling operaties die een generieke interface vor-
men voor verschillende (meestal frame-based) kennisrepresentatiesystemen
(KRSen). Deze intcrface-laag maalct applicaties onafhankelijk van de grilen
van specifieke KRSen en maakt bet mogelijk generieke tools te ontwikkelen,
zoals browsers en editors. Er bestaan OKBC implementaties voor verschil-
lende programmeertalen, waaronder Java, C en CommonLisp. OKBC speci-
ficeert een kennismodel van KRSen en cen verzameing operaties die hierop
gebaseerd is, zoals het zoeken van cen frame met ecu bepaalde naam, het
retourneren van alle slots van ecu frame en bet verwijderen van een frame.
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Een applicatie gebruikt deze operaties voor bet verkrijgen van toegang tot
en het wijzigen van kennis die is opgeslagen in een OKBC-'compliant' KRS.
Dc huidige implementatie van OKBC zijn object-geöriënteerd: de methodes
in een object-geöriënteerde progranimeertaal worden gebruikt om de OKBC
operaties te implementeren. De verzameling methodes die bet protocol im-
plementeren voor cen specifiek KRS wordt bet back end genoemd. Veel
OKBC operaties hebben een standaard implementatie in terinen van an-
dere OKBC operaties; een programmeur hoeft dus alleen een bepaalde kern
van OKBC operaties te definiëren om het back end OKBC-'compliant' te
maken. Deze operaties vormen samen de OKBC kernel. Dc doelstellingen
van OKBC zijn:

Eenvoud Het is belangrijk een relatief eenvoudige specificatie te hebben,
die snel kan worden geImplementeerd.

Genericiteit Het protocol moet veel KRSen en de meest voorkomende ken-
merken ondersteunen. Het moet bijvoorbeeld alle toegangs- en wijzi-
gingsfunctionaliteit ondersteunen die wordt vereist door een editor.

Niet bepalend Het moet niet zo zijn dat het protocol talrijke wijzigingen
op een KRS vereist. Het protocol moet dus niet het gedrag van het
onderliggende KRS gaan bepalen, ma.ar moet puur als interface tussen
het KRS en een applicatie dienen.

Prestatie Het plaatsen van het protocol tus8en een applicatie en cen KRS
mag slechts een verwaarloosbaar verlies in prestatie opleveren.

Consistentie Het protocol moet consistent gedrag vertonen over verschil-
lende KRSen. Een reeks OKBC operaties moet semantiscb equivalente
resultaten opleveren in alle KRSen waarop OKBC werkt.

Precisie Dc specificatie van het protocol moet zo precies en eenduidig mo-
gelijk zijn.

Uitbreidbaarheid Het protocol moet variatie in de mogelijkheden van
KRSen ondersteunen en met het toevoegen van nieuwe mogelijkhe-
den aan een KRS mogen de gebruikers van minder kracbtige systemen
niet gestraft worden (zie ook Prestatie).

Het is onmogelijk om aan al deze doe]stellingen tegelijkertijd tegemoet te
komen, omdat somniige docistellingen met elkaar in conflict zijn. Veel ope-
raties in bet protocol hebben de vorm: "Dc operatic retourneert tenminste
de waarden die afleidbaar zijn van de definitie van directe asserties". Hier
wordt een ondergrens aan de mogeijkheden van een 'compliant' OKBC-
implementatie gespecificeerd. Een implementatie is vrij om meer resultaten
te leveren zolang deze consistent zijn met de specificatie van de operatic.
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Karp heeft een groot aantal KRSen met elkaar vergeleken en o.a. de
terminologische verschillen beschreven in [42]. Hij kwam tot de conclusie
dat de gebruikte terminologie zeer verschillend is: er zijn 10 termen voor de
notie van een klasse, 4 termen voor een individu, 4 termen voor de relatie
tussen een concept en een individu, 3 termen voor de notie van slotwaarden
en 2 termen voor het 81ot en de slot frame. De termen die in OKBC zijn
gekozen voor de operaties zullen dus niet door aile ontwikkelaars van KRSen
geschikt worden gevonden.

4.4.2 OntoMorph
OntoMorph [17] is een tool voor ondersteuning van de vertaling van symbo-
lisch gerepresenteerde kennis in een andere vorm. Het is een regelgebaseerd
systeem dat geintegreerd is in het PowerLoom kennisrepresentatiesysteem en
het vormt de kern van een vertaalsysteem voor agent communicatie (Rosetta,
zie §5.4.5). Ook kan OntoMorph worden gebruikt voor bet samenvoegen van
kennisbanken (KBs). OntoMorph combineert twee mechanismen voor bet
transformeren van KBs: een syntactisch en een semantisch herschrijfmecha-
nisme. Het syntactisch herschrijfmechanisme werkt door eerst de invoer op
te splitsen in lexema die in een logische syntaxboom worden geplaatst. Dc
boom wordt intern niet als boom, maar als cen tekenreeks gerepresenteerd.
Vervolgens worden de syntaxbomen m.b.v. berschrijfregels omgezet in een
andere vorm. De herschrijfregels hebben de vorm

pattern result

Een tekenreeks die ann een regel wordt aangeboden bepaalt of bet lezen van
het 'pattern' slaagt en als dit zo is dan wordt de tekenreeks veranderd op
basis van de beschrijving in 'result'.

Het semantische herschrijfmechanisme berust op bet maken van een
kopie van een gedeelte van de bron-KB in de PowerLoom KB. De auteurs
hebben een methode gebruikt die voor bun toepassing voldoende bleek. Deze
methode bestond eruit alleen expressies die taxonomische relaties represen-
teren (subclass en superclass) te importeren. Dit was de eerste stap van
een twee-staps vertaalproces. Dc tweede stap deed de werkelijke seman-
tische vertaling, waarvan de regels nu gebruik maken van de semantische
informatie die de eerste stap heeft overgelaten. Om te bepalen of een kiasse
een subklasse is van een andere kiasse kan nu gebruik gemaakt worden van
de feiten als (subclass ?x 9y). Dc regels hoeven zich dan niet meer op
syntactiscbe informatie te baseren.

4.5 Delen en hergebruiken van kennis
Het bouwen van kennisgebaseerde systemen komt nog bijna altijd neer op
bet construeren van kennisbanken uit bet niets. Zeus als systemen gebouwd
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worden binnen een algemeen gebied zoals geneeskunde of diagnose in elek-
trische systemen moeten grote delen van het domein opnieuw worden ge-
representeerd voor ieder systeem dat gebouwd wordt. De kosten van her-
implementatie zijn hoog en beperken het bouwen van steeds grotere sys-
temen. Het zou daarom gunstig zijn als het mogelijk was bestaande ken-
nisbanken te behouden en de kennis die deze bevatten te kunnen herge-
bruiken en delen met andere applicaties. Hierdoor zou systeemontwikkeling
zich kunnen richten op de specifleke kennis en redeneermechanismen van
het te ontwikkelen systeem. Voor het stimuleren van hergebruik en het
delen van kennis ziet Neches [52] drie mechanismes als noodzakelijk. Ten
eerste zullen er bibliotheken van herbruikbar kennis moeten ontstaan, die
in prograrnma's kunnen worden gemtegreerd of tijdens executie kunnen wor-
den geraadpleegd. Ten tweede zal systeemontwikkeling worden gefaciliteerd
door representatiesystemen voor 'common knowledge' en methoden voor de
vertaling tussen deze systemen3. Tenslotte zullen er 'tools' en methoden
beschikbaar komen voor ontwikkelaars, zodat deze geschikte bibliotheken
kunnen vinden en gebruiken.
In [45] beschrijven KUhn & Schmidt de rigide koppellng tussen domein-
en taak-kennis als belangrijke beperkende factor voor het bereiken van
'open knowledge bases'. Hun voorstel is om de voordelen van de bestaande
methodologieën KADS [60,4] en eye [2] te verenigen in een nieuwe method-
ologie. Ze stellen voor om tussen taak- en domeinmodellen een laag van
zogenaamde meta-structuren aan te brengen, die de kennis in bet kennis-
domein documenteren. Deze documentatie moet de algemene structuur met
betrekking tot alle mogeijke taken expliciet maken. Deze documentatie
worden in de literatuur ook wel domain ontology, domain model of general
content model genoemd. Door de laag tussen domein- en taakmodel worden
deze niet al bij voorbaat afbankelijk van ellcaar gemaakt.

4.5.1 The Knowledge Sharing Effort

De DARPA-'Knowledge Sharing Effort' is een project met als doel het
ontwikkelen van de technische infrastructuur die bet delen van kennis
moet ondersteunen. Het project is onderverdeeld in vier werkgroepen:
de 'Interlingua'-werkgroep, de 'Knowledge Representation Systems Spec-
ification (KRSS)'-werkgroep , de 'External Interfaces'-werkgroep en de
'Shared, Reusable Knowledge Bases'-werkgroep. De Interlingua werkgroep
ontwikkelt een methode voor het vertalen tussen kennisrepresentatie-talen.
Hiertoe wordt een 'knowledge interchange format' of interlingua ontwikkeld
en een verzameing vertaal-operatoren voor het vertalen van en naar de in-
terlingua. Om een kennisbank van de ene taal (Ti) te vertalen in een andere
taal (T2) zal een ontwikkelaar dus eerst een aantal operatoren gebruiken voor

3facilitators in by. KRAFT [56]



4.5. DELEN EN HERGEBRUIKEN VAN KENNIS 23

het vertalen van Ti naar de interlingua en vervolgens op soortgelijke wijze
de vertaling van de interlingua naar T2 specificeren. De 'Knowledge Rep-
resentation Systems Specification (KRSS)'-werkgroep probeert verschillen
tussen taalvarianten van hetzelfde kennisrepresentatie-paradigma weg te ne-
men. De werkgroep werkte in 1992 bijvoorbeeld aan een specificatie van
een kennisrepresentatie-systeem dat de beste eigenschappen samenbrengt
van verschillende talen gebaseerd op KL-ONE. Dc 'External Interfaces'-
werkgroep houdt zich bezig met bet ontwikkelen van een protocol voor corn-
municatie van kennis tussen kennisgebaseerde systemen. Deze groep heeft
KQML ontwikkeld. De 'Shared, Reusable Knowledge Bases'-werkgroep
werkt aan het opheffen van het gebrek aan consensus tussen verschillende
kennisbanken over het gebruik van vocabulaire en over semantische inter-
pretatie van domeinmodellen. De ontologie van een systeem bestaat uit
bet vocabulaire en een verzameling regels voor de wijze waarop de termen
gebruikt kunnen worden om het kennisdomein te modelleren. Alle kennissys-
temen zijn, impliciet of expliciet, gebaseerd op een ontologie. De werkgroep
probeert het gebrek aan concensus op te heffen door de noodzakeijke 'tools'
en infrastructuur te ontwikkelen waarrnee gemeenschappelijke ontologieën
kunnen worden gebouwd.
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Hoofdstuk 5

Ontologieën en afbeeldingen

5.1 Wat is een ontologie
De term ontologie wordt de laatste jaren veel gebruikt door kennistech-
nologen. De term wordt echter op veel verschillende manieren gebruikt,
waardoor de betekenis ervan enigszins vaag blijft. Als we ons beperken tot
de interpretaties binnen AT houden we volgens [38] de volgende lijst met
interpretatiemogelijkheden over:

1. Ontologie als filosofische discipline

2. ontologie als een informeel conceptueel systeem

3. ontologie als formeel semantisch systeem

4. ontologie als 'specificatie van een conceptualisatie'

5. ontologie als een representatie van een conceptueel systeem via een
logische theorie

(a) gekarakteriseerd door specifleke formele eigenschappen, of

(b) gekarakteriseerd door z'n specifieke doelen

6. ontologie als een vocabulaire gebruikt door een logische theorie

7. ontologie als een (meta)specificatie van een logische theorie

Verschillen van opvatting over de betekenis van de termen spelen zich
vooral af m.b.t. de interpretaties 2-7. Interpretaties 2-3 vatten de term
ontologie op als een conceptuele semantische entiteit, formeel of informed.
Volgens interpretaties 5-7 is een outologie een syntactisch object. Interpre-
tatie 4 is voorgesteld door Gruber [34, 33] als een definitie van wat een
ontologie betekent voor de Kunstmatige Intelligentie. Volgens interpretatie
2 is een ontologie een conceptueel systeem dat de basis vormt van een speci-
fieke kennisbaiik, terwiji mterpretatie 3 uitgaat van een formele beschrijving

25
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op semantisch niveau. Beide interpretaties staan ccii uitspraak toe als: "De
ontologie van KB! verscbilt van die van KB2". Volgens interpretatie 5 is ccii
ontologie ecu logische thcorie, terwijl interpretatie 6 het vocabulaire van ecn
logische theorie ecn ontologie noemt. Deze interpretatie kan samenvallen
met 5a, als tenminste ontologie als specificatie van cen vocabulaire gezien
wordt, dat bestaat uit ccii verzameling Iogische definities. Zo kan inter-
pretatie 4 ook met 5a samenvallen als met conceptualisatie ecn vocabulaire
wordt bedoeld. Het problecm verschuift dan naar bet verhelderen van de
term conceptualisatie. Tenslottc kan de term ontologie volgens interprctatie
7 worden gczien ala de specificatie van een logischc thcorie, waarbij het dan
dc primitieven van een bepaald kennisgebied specificeert.

5.1.1 Ontologie volgens Gruber en Cocchiarella

De term ontologie heeft in dczc paragraaf cen relatic met cen spccfficke ken-
nisbank of logische theorie, ontworpen met het dod gedeelde (of deelbare)
kennis te representeren. Dc intcrpretatie die Grubcr aan de term ontologie
geeft ('de definitie van ontologie voor KI') komt overeen met interpretatie
4 in bovenstaande lijst: ontologie als 'specificatie van een conceptualisatie'.
Hct probleem van deze definitie is dat dcze gcbaseerd is op een notie van con-
ceptualisatic als een vcrzanieing van extensionele rclaties, die ecu bepaalde
toestand ('mogeijke wereld') beschrijvcn. Een beter bruilcbare interpretatic
van Grubers definitic zou cen intensioncle zijn, waarbij de notie conceptual-
isatie een beschrijvung gecft die toepasbaar is op alic mogdijke toestanden
(werelden). In 1991 gaf de filosoof N. Coechiarella ecu definitie van een
'formele ontologie':
"A formal ontolgy is a systematic, formal, axiomatic development of the
logic of all forms and modes of being." [20]. Deze dcfinitie houdt rekening
met beide aspecten van het woord formed. Aan de ene kant betekcnt dit
precie8 en duidelijk, aan de andere kant heeft bet dc betekenis van 'gerela-
teerd aan de vorm'. In de praktijk kan de term forrnele ontologie worden
opgevat als de theorie van bet onderscheid, die onafhankcijk van de spe-
cifieke tocstand van de wereld kan worden toegepast. Hicrbij gaat bet om
onderscheid

• tussen de cntiteiten van de wercid (fysieke objcctcn, gebeurtenis8en,
gebieden, hoevcclheid materie...)

• tussen de categorieën voor het modclleren van de wereld (concepten,
eigcnschappen, toestanden, ondcrdelcn, rollen...)

Bovenstaande uitleg van het woord ontologie geeft er betekenis aan in de
zin van ecu discipline. In meer techniache zin wordt bet woord gebruikt om
een object aan te duiden. Hierbij kan bet woord ontologie worden opgevat
ala een conceptueel raamwerk op semantisch niveau (interpretaties 2-3) of
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als een concreet object op syntactisch niveau (interpretaties 4-7). In §5.1.2
wordt de term conceptualisatie gebruikt om een semantische structuur als
weergave van ecu conceptueel systeem aan te duiden en de term ontologis-
che theorie om een logische theorie voor het representeren van ontologische
kennis (interpretatie 5), waarbij er van uit wordt gegaan dat ecu logische
theorie ecu concreet object is (bijvoorbeeld een kennisbank) dat kan worden
gelezen, verkocht of fysiek gedeeld. Verschfflende conceptualisaties kunnen
worden gerepresenteerd door dezelfde ontologische theorie, terwiji ook ecu
conceptualisatie door verschillende ontologische theorieën gerepresenteerd
kan worden.

5.1.2 Soorten conceptualisaties

Het gebruik van de term ontologie als gerelateerd aan bet begrip ontologische
theorie voldoet aan Grubers definite van ecu ontologie als een expliciete
specificatie van een conceptualisatie. Zoals echter al opgemerkt is de definitie
van Gruber gebaseerd op de extensioneic notie van conceptualisatie. Als

C
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I

Figure 5.1: Twee 'Blocks Worlds'

voorbeeld van een conceptualisatie van de eerste 'blocks world' in figuur 5.1
zou het volgeude model kunnen dienen:

DM = {a,b,c,d,e},
=

aboveM = {<a, b>, <a, c>, <b, c>, <d, e>},
clearM = {a,d},
tableM = {c, e}.

Dc relaties on en above biuair zijn en de andere twee unair. Objecten en
relaties zijn extensiouele entiteiten. Omdat blokken c en e op de tafel zijn
geplaatst is {c, e} de iuterpretatie van table (in de kennisbank bijvoorbeeld
aangegeven door table(c) en table(e)). Juist deze extensionele interpretatie
vormt ecu probleem. Merk op dat met de terinen zoals on en above natu-
urlijke taal gebruikt wordt in de taal. Dc termen zijn dragers van essentiële
informatie, terwiji deze informatie niet door de conceptualisatie zeif wordt
uitgedrukt. Dit betekent dat als de wereld zich in een andere toestand



28 HOOFDSTUK 5. ONTOLOGIEEN EN AFBEELDINGEN

bevindt, het corresponderende model niet dezelfde is als de eerste. Er is dus
voor iedere toestand een apart model, die dus eerder een weergave is van een
toestand van de wereld dan van een conceptualisatie. Deze extra informatie
die is vervat in bet gebruik van natuurlijke taal zou het liefst moeten kunnen
worden opgenomen in een formele structuur zeif, die dan een representatie
is van de wereld en betekenis samen. Dit kan worden bereikt door gebruik
te maken van modale logica. Formeel is ecu intensionele n-voudige relatie
op een domein D ecu functie van de verzameling W van mogelijke werelden
naar de verzameling 2DTh van alle mogeijke n-voudige relaties op D. Een
intensionele structuur kan flu worden gegeven door:

<W,D,R>

waarbij W een verzameling mogelijke werelden is, D een domein van ob-
jecten en R een verzameling intensionele relaties op D. Volgens deze inten-
sionele interpretatie is een conceptualisatie een weergave van de bedoelde
betekenissen van de termen voor de relevante relaties. Een conceptualisatie
zou kunnen worden gegeven door ecu verzazneling regels die de structuur
van een gedeelte van de realiteit beperken en die een agent gebruikt om de
relevante objecten en relaties te isoleren en te organiseren. De regels, die
ons vertellen of ecu blok zich op een ander blok bevindt, veranderen niet,
onafliankelijk van de manier waarop de blokken in een bepaalde wereld op
elkaar gestapeld zijn. Deze regels kunnen worden gezien als conceptuele
verbindingen, die de extensies die tot een bepaalde intensionele relatie be-
horen, bundelen. In bet algemeen zijn er echter vele conceptualisaties die
voldoen aan de beperkingen die zijn gesteld aan de betekenis van bepaalde
expressies. In [36] is getoond hoe een modale tbeorie gebruikt kan worden om
een benaderde karakterisatie te geven van zo'n bedoelde betekenis, met als
dod om afwijkende extensies uit te sluiten. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen
worden dat de tupel < a, a > tot de extensie van de relatie gegeven door
bet woord on gaat behoren, door de volgende beperkende voorwaarde in te
voeren:

DVx—ion(z, x)

Een andere mogeijk interessante beperking voor unaire relaties zoals block
is dat als de unaire relatie geldt voor een object, dat bet dan ook in alle
mogelijke werelden geldt:

DVx(block(x) —p Dblock(x))

Deze beperking is in [36] gebruikt om onderscheid te maken tussen ver-
schillende ontologische categorieën van unaire relaties. Een verzameling
formele beperkende voorwaarden, zoals hierboven, kan worden gebruikt
om een conceptualisatie (gedeelteijk) te karakteriseren, door onbedoelde
extensies nit te sluiten van de relevante relaties. In het algemeen kan
zo'n verzameling beperkende voorwaarden met één conceptualisatie uniek
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identificeren, omdat zo'n verzameling meerdere modellen kan bevatten. Dc
verzameling van zulke modellen wordt in [37] een ontological commitment
genoemd. Op basis van het bovenstaande is het niet mogelijk met een
bepaalde theorie ecu specificatie van een conceptualisatie te geven, omdat
concept ualisaties slechts gedeeltelijk kunnen worden gekarakteriseerd. Wat
we! gespecificeerd kan worden is een verzameling van conceptua!isaties,
oftewel een ontological commitment.

5.1.3 Ontological commitment

Voortbouwend op deze notie van een 'ontological commitment' (5.1.2)
betekent het formaliseren van een ontological commitment van een !ogische
taal het specificeren van de bedoe!de betekenis van de vocabulaire daarvan
door de verzameling modellen te beperken en expliciete informatie te geven
over de bedoelde aard van de modelleringsprimitieven en de relaties daar-
tussen. Volgens deze notie is een ontological commitment een afbeelding van
een taal op ecu ontologie en vice versa [36]. Of, volgens Waterson & Preece
[67]:

"An ontological commitment is a formalised mapping between
terms in a knowledge-base and indentical or equivalent terms in
an ontology"

Naast de hier genoemde notie van ontological commitment worden nog
meerdere noties gebruikt. In de fi!osofische literatuur werd de notie van
ontological commitment voor het eerst geIntroduceerd door Quine [57]:

"...a theory is ontological!y commited to the entities which it
quantifies over: to be is to be a value of a variabele"

Dit werd later verfijnd door Church [19] en Aiston [3] en tenslotte gewijzigd
door Searle [61]:

"...the ontological commitment of a theory simply coincides with
what it asserts"

In de kennis-acquisitie literatuur werd de notie van ontological commitment
geIntroduceerd door Gruber [34] ala een overeenkomst om een gemeenschap-
peijk vocabu!aire te gebruilcen. Dit is dus een syntactische notie, terwiji het
gebruik van een gemeenschappe!ijke ontologie erop gericht is juist semantiek
te delen.

5.2 Bestaande ontologieën

Er zijn meerdere systemen voor het definiëren, opslaan en bewerken van
ontologieën. Hier worden Cyc en WordNet beschreven om een beter beeld
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te krijgen van overeenlcomsten en verschillen die tussen verschillende on-
tologieën bestaan en van het feit dat verschillende ontologieën en represen-
tatiesystemen zijn opgezet vanuit verschillende invaishoeken. Naast Cyc en
WordNet zijn er nog ta! van andere ontologieën en representatiesystemen,
zoals Protégé-2000, Penmann en DOGMA enz. Het voert echter te ver deze
hier allemaal te beschrijven.

5.2.1 Cyc

Cyc [2] bestaat uit een enorme kennisbank en een inferentie mechanisme
en is opgezet door Cycorp. Het doel van Cyc is het opsiaan en beschikbaar
stellen van een enorme hoeveelheid kennis van de wereld. Het gaat met name
om algemeen gangbare kennis, zoals "bomen bevinden zich meestal buiten"
en "een glas met v!oeistof moet rechtop worden gehouden". Hierdoor is
Cyc in staat te redeneren over bepaalde kennisdomeinen. Dit maakt het
bijvoorbeeld mogelijk om vragen van internetgebruikers als "zoek plaatjes
van sterke, avontuurlijke mensen" te beantwoorden met een verwijzing naar
een plaatje met a!s titel "een man die een rots beklimt".

leder concept in de kennisbank wordt gerepresenteerd als een Cyc-
constante. Cyc-constantes worden ook wel termen of eenheden genoemd.
Jedere constante begint met de karakters #$, bijvoorbeeld #$Skin. Een
constante kan van alles representeren, zoals een verzameling, een individueel
object, een woord in een natuurlijke taal, een relatie enz. De representatie
van een constante ziet er a!s vo!gt uit:

#$Skin

A (piece of) skin serves as outer protective and tactile sensory cover-
ing for (part of) an animal's body. This is the collection of all pieces
of skin. Some examples include #$TheGoldenFleece (representing an
entire skin of an animal) and (#$BodyPartFn #$YulBrynner #$Scalp)
(representing a small portion of his skin).

isa: #$AnimalBodyPartType
genis: #$BiologicalLivingObject #$AnimalBodyPart #$SheetOfSomeStuff
#$VibrationThroughAMediumSensor #$TactileSensor

De representatietaal van Cyc wordt CycL genoemd. Deze maakt gebruik
van prefix notatie. De notatie van "x is a y" is bijvoorbeeld (#$isa x y).
Be!angrijke concepten in Cyc zijn #$Collection en #$Relation. Een #$Col-
lection is een verzameling van entiteiten met enkele gemeenschappelijke
eigenschappen. De definitie van een #$Relation-concept moet de typen van
de argumenten weergeven, bijvoorbee!d de entry
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#$mother: <Animal> <FemaleAnimal>

(#$mother ANIM FEM) means that the #$FemaleAnnnal FEM
is the female biological parent of the #$Animal ANIM.

isa: #$FamilyRelationSlot #SBinaryPredicate

geeft aan dat het predikaat #$mother twee argumenten heeft. Het eerste
argument moet een element van de #$Collection Animal zijn en het tweede
argument een element van de #$Collection FemaleAnixnal.

5.2.2 WordNet

WordNet [50, 25] is een online lexicale database, waarvan het ontwerp gem-
spireerd is door de huidige psycholinguistische theorieën van het menselijk
lexicaal geheugen. Engelse zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, adjec-
tieven en adverbia zijn ondergebracht in synoniemverzamelingen, die ieder
een lexicaal concept representeren. De synomemverzamelingen worden met
elkaar verbonden via verschillende relaties. WordNet werd ontwikkeld door
het Cognitive Science Laboratory van Princeton University.

In standaard alfabetische methodes voor het organiseren van lexicale in-
formatie staan woorden met soortgelijke spelling dicht bij elkaar, maar wo-
orden met soortgelijke of gerelateerde betekenis staan willekeurig verspreid
in de lijst. Het grootste probleem hiervan is dat bet moeilijk en tijdrovend
is om jets te vinden in een alfabetische lijst. Dc psycholinguistiek heeft
echter veel eigenschappen van bet mentale lexicon blootgelegd die gebuikt
kunnen worden in de lexicografie. Op basis van de resultaten van dit onder-
zoek begonnen psychologen en linguisten van de Princeton University een
lexicale database te ontwikkelen. Het achterliggende idee was om het mo-
geijk te maken woordenlijsten conceptucel i.p.v. alfabetisch te doorzoeken.
Gaandeweg zijn de principes en doelstellingen van WordNet wat ambitieuzer
geformuleerd, wat blijkt nit bet volgende citaat tilt [50]

Inasmuch as it instantiates hypotheses based on results of psy-
cholinguistic research, WordNet can be said to be a dictionary
based on psycholinguistic principles.

Het grote verschil met traditionele woordenboeken is dat WordNet
probeert lexicale informatie te organiseren op basis van de betekenis van
een woord i.p.v. woordvormen. Daarin lijkt WordNet dus meer op een
thesaurus1 dan een woordenboek. Maar WordNet is meer dan een online
thesaurus. Het omvat daarnaast ook een zoekalgoritme dat bet mogeijk
maakt de database te doorzoeken op basis van verschillende relaties.

'thesaurus = boek met synoniemen, vaak ook gerelateerde woorden en antonymen
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De lexicale matrix

Het woord 'woord' wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar zowel de ui-
ting ala naar het geassocieerde concept. Om verwarring te voorkomen on-
derscheiden de ontwikkelaar van WordNet de 'vorm' en de 'betekenis' van
een woord. Lexicale semantiek wordt dan een afbeelding van woordvor-
men en betekenissen. In de huidige versie onderscheidt WordNet seman-
tische en lexicale relaties. Hoe betekenis gerepresenteerd moet worden is
een cruciale vraag in lexicale semantiek. Hoe betekenis wordt gerepresen-
teerd door definities is afliankelijk van het doe! van het systeem. Voor een
constructief systeem moeten de definities krachtig genoeg zijn concepten
op te kunnen laten bouwen door het systeem. Een differentieel systeem is
minder veeleisend, waardoor het mogeijk wordt de mappingafbeeldingen op
te bouwen. In WordNet wordt de betekenis namelijk gedefinieerd door de
woordvormen die gebruikt kunnen worden om het concept uit te druicken.
Betekenis wordt dus gerepresenteerd door synoniemverzamelingen. Word-
Net gebruikt een lexicale matrix die de afbeelding van woordvormen op
synoniemverzainelingen beschrijft. Soms komt het voor dat er geen syn-
oniem beschikbaar is en in dat geval kan er aan een woord een korte be-
schrijving worden toegevoegd. Zo'n beschrijving is niet bedoeld voor het
construeren van een nieuw concept en het verschil met een synoniem is dat
een beschrijving niet wordt gebruikt voor toegang tot het mentale lexicon.
Synoniemen zijn lexicale relaties, maar omdat synoniemen zo'n belangrijke
ro! spelen in WordNet worden deze tussen accolades geplaatst, terwiji an-
dere lexicale relaties worden aangegeven door ze tussen rechte haakjes te
plaatsen. Semantische relaties worden weergegeven door pijien tussen de
synoniemverzamelingen. De semantische relaties die door WordNet worden
gebruikt zijn: synoniemen, antoniemen, hyponiemen, meroniemen en mor-
fologische relaties. De morfologische relaties worden gebruikt om WordNet
om te kunnen !aten gaan met bijvoorbeeld verbuigingen en zijn onderge-
bracht in de interface, niet in de centrale database.

5.3 Afbeelding

Met de term mapping wordt her de afbee!ding van de termen in een
knowledge-base op identieke of equivalente termen in een ontologie (en vice
versa) bedoeld. Dit komt precies overeen met de notie van ontological com-
mitment volgens [67].

Om succesvolle comxnunicatie tussen computatione!e agents te realiseren,
moet iedere agent in staat zijn te begrijpen wat de ander zegt. Dit betekent
tot nu toe dat er van tevoren beslissingen moeten worden genomen over:

1. een syntax en semantiek voor de taa! waarin de agents communiceren;

2. een ontologie, waarin de te gebruiken terminologie wordt vastgelegd,
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samen met de relaties die gelden tussen de concepten die door de
termen worden gerepresenteerd.

Eén mauler om beide clingen te bewerkstelligen is door één ontologie te ont-
wikkelen voor ieder domem en te eisen dat alle conimunicerende agents alleen
die ontologie gebruiken in hun dialoog. Dit staat ook we! bekend als de single
ontology proposal. Deze benadering is echter met implementeerbaar, want
zelfs de ontwerpers van de ontologie kunnen bet niet eens worden over de te
gebruiken terminologie. Bovendien kunnen ze het met eens worden over de
conceptualisatie van het domein. Verder zullen databases of kennisbanken,
die zijn ontworpen voordat een standaard ontologie is 'aangenomen' of zich
hier niet aan wensen te conformerern, niet in staat zijn tot het uitwisse-
len van informatie en kennis. Het zou beter zijn een benadering te kunnen
kiezen waarbij de ontwerpers van een agent vrij zijn elke onto!ogie te ge-
bruiken die zij zinvol achten. Wanneer problemen met terminologie ontstaan
moeten deze in het ideale geval kunnen worden opgelost door een wrapper.
Voor bet ontwerpen van deze wrappers zijn verschillende benaderingen mo-
gelijk, namelijk handmatig, semi-automatisch en automatisch ontwerp van
wrappers. Ook de precieze taak van een wrapper wordt op verschfflende
manieren benaderd, waarbij vele benaderingen gericht zijn op bet gebruik
van een vooraf gedefinieerde ontologie van boger niveau2 of bet creëren van
een gemeenschappelijke ontologie van boger niveau3door bet op één of an-
dere wijze samenvoegen van de verschillende basis-ontologieën. Waar bet
bier om gaat is de vertaalslag van ontologie naar kennisbank en vice versa.
Aanname daarbij is dat er één gemeenschappelijke ontologie bestaat, die
vervolgens moet worden gekoppeld aan een kennisbank, die mogelijk ont-
worpen is zonder de 'ontological commitment' als ontwerpcriterium. Deze
koppeling4 is onderwerp van dit onderzoek.

Campbell & Sbapiro [16] stellen een a!goritmische benadering voor, waar-
bij agents dialogen aangaan over de betekenis van woorden in een poging
automatisch te herleiden naar welke concepten de gebruikte woorden ver-
wijzen. De beuristieken die worden gebruikt in automatische afbeeldingen
hebben echter een zeer beperkte ro! in bet geva! van 'upper-level' ontologieën
[43]:

• er bestaat slechts een klein aanta! bronnen van 'upper-level' ontolo-
gieën, omdat ze complex en duur zijn en een grotere mate van her-
bruikbaarheid hebben dan domein-specifieke ontologieën;

• 'upper-level' ontologieën zijn complexer dan de domein-specifieke, om-
dat ze abstracter zijn en gedeeltelijk gedefinieerde concepten mod-
elleren. Veel van de semantiek is alleen door vrije tekst gedefinieerd

2upper-level ontology
3unified ontology
4in de literatuur ook wel aangeduid met: mapping, alignment en articulation
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i.p.v. in een kennisrepresentatie-formalisme. Hierdoor kan de afbeeld-
ing van concepten vaak slechts worden beoordeeld door een interpre-
tatie van die tekst.;

• de afbeeldingen tussen 'upper-level' ontologieën bezitten een hogere
mate van herbruikbaarheid dan die tussen domein-specifieke ontolo-
gieen, omdat de ontologieen zeif ook geschikter zijn voor hergebruik;

• de kwaliteit van de afbeelding is hier erg belangrijk, omdat een fout
een enorm effect kan hebben op lagere niveau's.

Een andere benadering van bet automatisch herleiden van een afbeelding
is door gebruik te maken van statistische heuristieken. Voorbeelden hiervan
zijn [55, 40].

5.3.1 Karakteristieke problemen

Het grote probleem van het koppelen van ontologieën is de heterogeniteit.
Een veel gebruikt onderscheid is dat tussen semantische en syntactische
heterogeniteit. Volgens de definitie van Gruber bestaat het creëren van een
ontologie uit twee stappen: bet conceptualiseren van bet domein en expli-
catie van de conceptualisatie. Er bestaan dan ook twee hoofdcategorieën
van ontologische verschillen: verschillen in conceptualisatie en verschillen
in explicatie. Conceptuele verschillen zijn verscbillen in de concepten of in
de relaties tussen die concepten. De verschillen in concepten zijn weer op
te splitsen in:

Categorisatie verschillen Dit treedt op als twee conceptualisaties
dezelfde kiasse onderscheiden, maar deze kiasse in verschillende sub-
kiassen verdelen. Zo kan in de ene conceptualisatie de kiasse 'dieren'
worden verdeeld in de subklassen 'zoogdieren' en 'vogels', terwiji
diezelfde kiasse 'dieren' in de andere concept uallsatie wordt verdeeld
in 'carnivoren' en 'herbivoren'.

Verschillen in aggregatie-niveau Deze verschillen treden op als twee
conceptualisaties dezelfde kiasse onderscheiden, maar deze elk op een
ander abstractie-niveau definiëren. De ene conceptualisatie onder-
scheidt bijvoorbeeld de kiasse 'personen', terwiji een andere conceptu-
alisatie alleen de kiassen 'mannen' en 'vrouwen' gebruikt, zonder een
superklasse 'personen' te definiëren. In de tweede conceptualisatie is
de klasse 'personen' impliciet gedefinieerd.

Conceptuele verschillen in relaties bestaan nit:
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Structurele verschillen Deze komen voor als twee conceptualisaties
dezelfde klassen onderscheiden, rnaar deze anders structureren m.b.v.
relaties tussen de kiassen. In de ene conceptualisatie worden de
kiassen 'huis' en 'steen' bijvoorbeeld gekoppeld door een relatie 'is-
gemaakt-van', terwiji de andere conceptualisatie dezelfde kiassen kop-
pelt d.m.v. een relatie 'is-een-component-van'. Dit lijkt dezelfde
betekenis te hebben, maar het verschil wordt duidelijk door 'een dak
is-een-component-van een huis' en 'een huis is-gemaakt-van een dak'.

Verschillen in attribuut-toekenning Dit treedt op als twee conceptua-
lisaties dezelfde kiassen onderscheiden, inaar attributen aan verschil-
lende kiassen toekennen. Bijvoorbeeld de kiassen 'voertuig' en 'auto'
en bet attribuut 'kleur'. De ene conceptua.lisatie kent de 'kleur' toe
aan de kiasse 'voertuig' en de andere mogelijk aan de kiasse 'auto'.

Verschillen in attribuut-type Deze komen voor ala twee conceptualisa-
ties dezelfde kiassen onderscheiden, maar verschillen in hun aannames
over instanties van die kiassen. De klasse 'lengte' bijvoorbeeld kan
worden gemstantieerd door verschillende eenheden.

Verschillen in explicatie treden op ala twee ontologieën van elkaar ver-
schillen in de gebruikte termen, formele definities of concepten, maar niet
in alle drie tegelijk. Een conceptverschil kan bijvoorbeeld optreden ala twee
conceptualisaties dezelfde term en dezelfde formele definitie gebruiken, maar
toch een ander concept definiëren. Dit betekent dat de gebruikte term een
homoniem moet zijn. Bijvoorbeeld

red_mitre(X) +— mitre(X) A red(X)

waarbij reiLmitre naar een stuic rood hout kan verwijzen of na.ar een rode
hoed.

5.4 Bestaande benaderingen

5.4.1 KRAFT

KRAFT [65, 56] is een onderzoeksproject gericht op de integratie van he-
terogene informatie door middel van een agent architectuur. Het project is
een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Aberdeen, Cardiff
en Liverpool en British Telecom en is begonnen in 1996. De KRAFT archi-
tectuur is een agent architectuur met drie typen agents:

Wrapper (W) Verbindt externe informatiebronnen met de KRAFT mid-
dleware. Hiervoor lost de wrapper de verschillen in taal en protocol en
ontologische heterogeniteit op door een vertaling te maken naar een
interne standaard.



36 HOOFDSTUK 5. ONTOLOGIEEN EN AFBEELDINGEN

Facilitator (F) Voorziet in een soort 'gouden gids'-functionaliteit. Wordt
door andere agents bevraagd over de functionaliteit van aanwezige
diensten.

Mediator (M) Zorgt voor het splitsen van queries in delen die door ver-
schillende agents beantwoord kunnen worden en voor het verzamelen
van de antwoorden, dat als één geheel wordt getourneerd aan de bevra-
gende agent.

Communicatie tussen agents wordt gedaan in Constraint Command and
Query Language (CCQL), dat is gebaseerd op KQML [27].

De KRAFT architectuur heeft als dod een gemeenschappelijke ontologie
te maken, waarin de informatie van alle informatiebronnen geintegreerd is.
Dc wrappers spelen hier een belangrijke rol in en bevatten afbeeldingen van
kiassen, attributen, relaties en expressies. De afbeelding zijn beperkt tot
equivalentie-relaties.

5.4.2 ONION
ONION [51] is ecu benadering die gebruik maakt van regeLs die de semanti-
sche afstand tussen ontologieën overbruggen door semantische overeenkom-
sten vast te leggen5. De regels worden voorgesteld door een semi-
automat isch proces en getoetst door een domein-expert. Dc domein-expert
kan ook op eigen initiatief een regel toevoegen, die dan door ONION wordt
gebruikt om betere voorstellen te genereren. Om ontologieën geschikt te
maken voor automatische verwerkmg, worden ze door de ONION benader-
ing gerepresenteerd in cen grafen-model dat is uitgebreid met een aantal
wiskundige operatoren.

Dc twee belangrijkste oorzaken voor semantische heterogeniteit tussen
ontologieën zijn de verschillende conceptuele modellen en mode]leringstalen
aan de ene kant en aan de andere kant hebben twee ontologieën die zijn
gebaseerd op hetzelfde conceptuele model vaak een verschillende semantiek.
ONION maakt gebruik van cen gemeenschappeijk formaat, waarnaar de
externe ontologieën vertaald moeten worden. Wanneer deze vertaling is
gedaan, probeert ONION de semantische verschillen op te lossen. Dc ver-
taling naar het gemeenschappeijke formaat wordt gedaan door zogenaamde
wrappers.

ONION maakt gebruik van één unaire operator Select en drie binaire
operatoren Intersection, Union en Difference. Dc Select operator kan ecu
relevant gedeelte van een ontologie selecteren. Van een ontologie en een
verzanieling knopen selecteert deze operator alleen die verbindingen die de
knopen uit deze verzameling verbindt. Dc binaire operatoren krijgen twee
ontologieën mee ais operand en genereren een ontologie als resultaat. Daarbij
maken de binaire operatoren gebruik van de gedefinieerde regels.

5Dit wordt articulation genoemd
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5.4.3 SMART en Chimaera
SMART is een benadering van Noy en Musen [53] en is een algoritme voor
semi-automatische 'alignment' en 'merging' van ontologieën. SMART assis-
teert de ontologie ontwerper door bepaalde taken automatisch te verrichten
en biedt ondersteuning bij taken waarbij tussenkomst van de gebruiker nodig
is. Daarnaast kan SMART door de gebruiker veroorzaakte inconsistenties in
de resulterende ontologie vaststellen en aanwijzingen geven voor het oplossen
hiervan.

'Merging' wil zeggen dat twee ontologieën worden samengevoegd tot één
nieuwe ontologie, waarin alle concepten en relaties van de originele ontolo-
gieën zoveel mogeijk zijn ondergebracht. Bij een 'alignment' van ontologieën
worden de twee originele ontologieën niet worden samengevoegd, maar wor-
den tussen de concepten en relaties van de ontologieën verbindingen aange-
bracht. Deze verbindingen geven informatie over de aard van de samenhang.

Het SMART algoritme begint met het laden van twee ontologieën en
genereert vervolgens een lijst met suggesties. De gebruiker moet hier dan een
gesuggereerde operatie uit kiezen, die door SMART wordt uitgevoerd. Op
basis van de gekozen operatie wordt de lijst met suggesties bijgewerkt. Deze
stappen worden herhaald totdat de ontologieën volledig zijn samengevoegd
(in geval van 'merging') of op ellcaar zijn afgebeeld (in geval van 'alignment').
Operaties die kunnen worden voorgesteld door SMART zijn o.a.

Merge(Fi, F2) voegt frame F1 samen met F2 en creëert een nieuw frame
F3. F1 en F2 moeten van hetzelfde type zijn.

Shallow-copy(F, 01, 02) kopieert frame F van ontologie Oi naar 02

Deep-copy(F, 01, 02) kopieert frame F van ontologie 01 naar 02 en
kopieert recursief alle superkiassen totdat de top van de boom bereikt
Is.

Remove-frame(F) verwijder frame F van de ontologie waartoe F behoort.

Attach-slot (S1, Ci) koppel slot Si aan kiasse Ci.

Chimaera van Fikes et al. [26] is een soortgelijke benadering, waarvan
ook een werkend prototype bestaat. Chimaera genereert ook een lijst met
suggesties die is gebaseerd op de handelingen van de gebruiker. Een ver-
schil met SMART is dat Chimaera alleen de 'subclass-of' relatie gebruikt
om stappen te suggereren in het samenvoegingsproces. Verder controleert
Chimaera niet op conflicten en stelt ook geen methoden voor om conflicten
op te lossen.

5.4.4 OntoMap

Dimitrov, Kiryakov et al. [24] beschrijven een benadering (ONT0MAP) die
geen nieuwe 'upper-level' ontologie oplevert, maar een vergelij king tussen



38 HOOFDSTUK 5. ONTOLOGIEEN EN AFBEELDINGEN

ontologieën mogeijk maakt. De koppeling tussen bestaande ontologieën is
een handmatig proces, maar geeft wel een precieze definitie van vergelijkin-
gen.
Dimitrov, Kiryakov et al. hebben een minimalistische meta-ontologie ON-
TOMAPO ontwikkeld, waarmee de ene ontologie kan worden afgebeeld op
de andere. Het gaat bier niet om een 'upper-level' ontologie, omdat de
betrokken ontologieën niet zijn ontwikkeld op basis van één (upper-level)
ontologie en ook is er geen sprake van een 'unified' ontologie, omdat de
betrokken ontologieën niet worden samengevoegd tot een nieuwe. De met a-
ontologie is een ma.nier om de onderlinge samenhang van de termen, die bij
deze benadering van afbeelding gebruikt worden, en de relaties daartussen
een duidelijke plaats te geven en op een zodanige manier te representeren
dat op basis hiervan door een automatisch proces geredeneerd kan worden.

Dc primitieven die in ONTOMAP worden gebruikt zijn concepten en re-
laties. Concepten kunnen met ellcaar worden verbonden via een binaire re-
latie. ledere binaire relatie heeft een type, dat een concept is, behorend tot
een ontologie. In de volgende voorbeelden wordt een LISP-achtige notatie
gebruikt, maar andere notaties zijn net zo goed mogelijk. Als (Re1A B C)
dan is het paar <B, C >E ReJA. Stel er zijn twee concepten Re1A en Re1B
die relatie-types representeren en de eerste is een overerving van de tweede
(ChildOf Re1A Re1B). De bescbreven interpretatie voorspelt dan correct
dat Re1B dan geldt tussen alle concepten waar Re1A geldt, want (ChildOf
Re1A Re1B) betekent dat ReIA C ReLB. Een ander belangrijk principe van
ONT0MAPO is dat iedere relatie een inverse relatie heeft. De ChildOf re-
latie heeft bijvoorbeeld de inverse ParentOf en InstanceOf is de inverse
van ClassOf. Verder is meervoudige overerving toegestaan in ONT0MAPO.
ONTOMAPO bevat een hiërarchie van concepten, waarbij ook relaties con-
cepten zijn. Hierdoor is ONT0MAPO uitbreidbaar. De hiërarchie ziet er als
volgt uit:

Afbeeldingsprimitieven

Alle relaties tussen verschillende ontologieën worden in ONT0MAPO gere-
presenteerd door instantiaties van InterOntologyRel. Aan de andere kant
zijn veel van deze relaties gedeflmeerd als specificaties van de overeenkom-
stige basis-relatie. Zo is ChildOflnterC) een ChildOf relatie tussen con-
cepten van verschillende ontologieën. Deze relaties worden gedefinieerd als
specificatie van een basis-relatie om het onderscheid tussen de relaties binnen
een ontologie en de aTheeldingen mogeijk te maken.

Hier volgt een lijst van alle interontologische relaties:

• equivalent - het eerste concept is equivalent aan de tweede, transitief

• more specific - het eerste concept is specifleker dan bet tweede, tran-
sitief. Inverse van more general
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Figure 5.2: Dc ONTOMAPO-hiërarChie

• more general - het eerste concept is algemener dan het tweede, tran-
sitief. Inverse van more 8pecific

• much more specific - het cerste concept is veel specifieker dan het
tweede, transitief. Inverse van much more general en een specificatie
van more specific

• much more general - het cerste concept is veel algemener dan het
tweede, transitief. Inverse van much more specific en een specificatie
van more general

• top-instance - het eerste concept is de meest algemene instantiatie van
het tweede, dat een meta-concept is. Inverse van exact-meta-concept
en een specificatie van instance

• exact-meta-concept - bet eerste concept is een meta-concept, bet
tweede concept is de meest algemene instantiatie van de eerste. Inverse
van top-instance en een specificate van meta-concept

• instance - bet eerste concept is een instantiatie van het tweede, dat
een meta-concept is. Inverse van meta-concept

• meta-concept - bet eerste concept is een meta-concept, bet tweede
concept is zijn instance. Inverse van instance
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• super-instance - het eerste concept is algemener dan alle instantiaties
van bet tweede, dat een meta-concept is. Inverse van stib-meta-concept

• sub-meta-concept - bet eerste concept is een meta-concept, alle in-
stantiaties zijn specifieker de bet tweede concept. Inverse van super-
instance

• inver8e - beide concepten zijn relaties die de inverse van elkaar zijn,
symmetrisch

Figuur 5.3 toont de ONTOMAPO-hiërarChie met de afbeeldingsprimitieven
vetgedrukt. Voor ontologieën met een goed gedefinieerde conceptualisatie

Top
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ChildOfinterO (ChildOf)
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ParentOfinterO (ParentOf)
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ClassOflnterO (ClassOf)
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InstanceOflnterO (InstanceOf)
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Superlnst.ancelnterO
SubMetaConceptlnterO

Ontology

Module

Figure 5.3: De ONTOMAPO-hiërarchie met afbeeldingsprimitieven

geldt dat de priniitieven van die ontologie kunnen worden afgebeeld op de
primitieven van ONT0MAPO, het Upper-Cyc Model [2] bijvoorbeeld wordt
afgebeeld door

(EquivalentlnterO #$genls ChildOf)

(EquivalentlnterO #$isa IntanceOf)
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en de Protégé-2000 meta ontologie door

(EquivalentlnterO : DIRECT-SUPERCLASSES ChildOf)
(Equivalent InterO : DIRECT-SUBCLASSES ParentOf)
(ChildOflnterO :DIRECT-INSTANCES InstanceOf)

(ChildOflnterO :DIRECT-TYPE ClassOf)

Op hierboven beschreven wijze kan een afbeelding worden aangelegd die

expressief, duidelijk van structuur en gemakkelijk uitbreidbaar is. In feite

is de afbeelding-ontologie gegeven door ONT0MAPO het produkt van de
albeelding-analyse.

OntoMap vs. Ontolingua

Elk concept wordt in Ontolingua gerepresenteerd door zo'n twintig slots.
Veel daarvan zijn niet gemakkelijk te begrijpen door mensen die niet ex-
pert zijn op het gebied van franie-gebaseerde representatie. lemand die
bijvoorbeeld de Ontolingua-definitie van Corporation probeert te begri-
jpen, moet eerst de betekems kennen van slots als Set-Cardinality en
Relation-Universe. OntoMap definieert concepten juist zo simpel mo-
gelijk. Daarbij gaan de ontwerpers van OntoMap er van uit dat van bij-
voorbeeld een database-ontwerper niet verwacht kan worden dat deze van
complexe frame-gebaseerde theorieën op de hoogte is.

OntoMap vs. RDFS en DAML+OIL

OntoMapO lijkt sterk op RDFS en DAML6. Het equivalent for rdfs:Class
is Concept in OntoMap en in beide is er sprake van de twee basis relaties
instantiatie en overerving. Het OntoMap equivalent van rdfs :Property is
BinaryRel. Net ala de RDFS 'triples' is de basis prixnitieve in OntoMap
de relatie tussen twee concepten, met een ander concept als naam. Tussen
RDFS en OntoMap bestaan echter ook een aantal grote verschillen:

• Er is geen OntoMap equivalent van rdf S : Resource. OntoMap maakt
geen onderscheid tussen kiassen en resources.

• Het gevoig daarvan is dat rd±s : Property en BinaryRel in OntoMap
beschouwd worden als subklasse van Concept.

• Er is geen speciale relatie voor rdis:subPropertyOf in OntoMap: hi-
ervoor wordt de subklasse relatie (rdf S : subClassOf en ChildOf) ge-
bruikt.

6R1)FS en DAML zijn XML gebaseerde talen, zie ook §4.3.2
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DAML+OIL kan gezien worden als een uitbreidingop RDFS. OntoMapO
lijkt hier sterk op, maar is eenvoudiger dan DAML+OIL. OntoMap is echter
geen subta.al van DAML+OIL, omdat OntoMap een aantal primitieven voor
afbeelding bevat (bijv. Toplnstance en ExactClass) en meronymie (bijv.
PartOf, MemberOf en SubstanceOf).

5.4.5 Rosetta

OntoMorph [17] is een vertaalsysteem oorspronkelijk gericht op complexe
syntactische transformatie van kennis, maar is ook gebruikt als de kern van
de 'agent translation service' Rosetta [5], die de mogelijkheid bezit om naast
vertaling in een ander kennisrepresentatie-formaat termen uit de ontologie
van een agent af te beelden op één van Rosettas ontologieën. Zie ook §4.4.2
over OntoMorph.

5.4.6 DISCOVER

DISCOVER van Waterson en Preece [67] is een implementatie van een sys-
teem voor het controleren van de 'ontological commitment' van een kennis-
bank aan een ontologie m.b.v. zogenaamde mapping rides (vertaa]regels).
DISCOVER is een uitbreiding op COVER. De verzaxneling van vertaalregels
is een formalisatie van de 'commitment' van de kennisbank aan een ontologie.
DISCOVER omvat een taal voor het beschrijven van ontologieën (MOVES)
en een taal voor het beschrijven van kennisbanken (COVER). Ontologieën
die in MOVES geschreven zijn kunnen automatisch worden vertaald naar
COVER, zodat DISCOVER gebruik kan maken van faciliteiten die al aan-
wezig waren in COVER, zoals bijvoorbeeld de controle op integriteit. Hoewel
DISCOVER een interessant project was, is het nooit verder gekomen dan een
prototype dat niet voldoende uitgewerkt was om het te kunnen distribueren.
De resultaten van het project zijn effectief (helaas) beperkt gebleven tot
ideevorm en beschreven in een aantal artikelen.

5.4.7 OBSERVER

OBSERVER [49] is een ontologisch gebaseerd systeem dat is uitgebreid met
relaties voor het overbruggen van verschillen in vocabulaire. Het maakt ge-
bruik van terminologische relaties (hyper- en hyponymie) om niet vertaalde
termen uit de bron-ontologie af te beelden op termen (die niet synoniem
zijn) van de doel-ontologie. Dit vertaalproces is recursief en bestaat uit
bet vervangen van niet vertaalde terinen door de doorsnede van hun directe
'ouders' of de vereniging van hun directe 'kinderen'.

OBSERVER beschrijft de inhoud van informatiebronnen (bijv. ontolo-
gieën) m.b.v. metadata. Het systeem maakt gebruik van intensionele be-
schrijvingen om te kunnen abstraheren over de structuur en organisatie van

___________________
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de informatiebronnen. De beschrijving wordt gerepresenteerd in CLASSIC
[8]. Het doel van bet systeem wordt verwoord in het volgende citaat:

The key objective of our approach is to reduce the problem of
knowing the structure and semantics of data in the huge number
of repositories in a global information system to the significantly
smaller problem of knowing the synonym relationships between
terms across ontologies.

5.5 Conclusie

Er blijken vele benadermgen voor bet op elkaar afbeelden van ontologieën.
In dit hoofdstulc werden KRAFT [65, 56], ONION [51], SMART [53] & CM-
maera [26], OntoMap [24], Rosetta [5], DISCOVER [67] en OBSERVER
[49] besproken. Hiermee is de vraag 1 van de probleemstelling beantwoord,
boewel de hier besproken benaderingen geen uitputtende lijst vormen. Veel
van deze benaderingen beschrijven echter vooral bet nut en de toepassing
van deze afbeelding en gaan slechts oppervlakkig in op de manier waarop
afbeeldingen zouden kunnen worden aangelegd. De KRAFT architect uur
bijvoorbeeld geeft geen specificatie van de manier waarop de wrappers de
albeeldingen verzorgen. De 'gedeeltelijke kopie' die in de eerste stap van
bet semantische berschrijfproces in Rosetta gedaan wordt, maakt het prob-
leem weliswaar kleiner, ma.ar laat onderbelicht hoe dit precies uitgevoerd
wordt. Eén van de hoofdvragen van de probleemsteffing is hoe een afbeeld-
ing van concepten en relaties van de ene kennisbank op de andere kan worden
opgezet en welke problemen daarbij moeten worden overbrugd. Het meest
geschikt vind ik de OntoMap benadering, omdat de relatie-hiërarchie die hi-
erin gegeven wordt bet resultaat is van een analyse van bet afbeeldingsproces
en omdat OntoMap gebruik maakt van binaire relaties. Deze zorgen voor een
grote representatiekracht en een duidelijke structuur, waardoor bet geschikt
is voor implementatie in een kennisbank zonder gecompliceerd en daardoor
gebruiksonvriendelijk te worden.
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Hoofdstuk 6

Teamvorming

In dit hoofdstuk beschrijf ik de inventarisatie van modellen voor teamvorm-
ing in multi-agent systems. In §6.1 geef ik een korte beschrijving van de
achtergrond —Distributed Problem Solving— van deze modellen. Vervol-
gens bespreek ik in §6.2 het artikel van Dignum et a!. [23] en in §6.3 het
artikel van Wooldridge et a!. [69]. In §6.4 concludeer ik welk model mij het
meest geschikt lijkt voor operationalisatie.

6.1 Distributed Problem Solving
In 1980 hield een groep onderzoekers de eerste DAI1 workshop op het MIT
over probleem oplossen m.b.v. systemen bestaande uit meerdere 'problem
solvers'. Hier werd besloten dat het vakgebied DAI zich vooral bezig zou
houden met vragen die betrekking hebben op het effectief coördineren van
intelligente 'problem solvers'.

Een van de eerste modellen voor multi-agent problem solving was bet
actors-model. De actors zijn interactieve autonome componenten van een
systeem, die communiceren via asynchrone berichten. De actor-modellen
vorinen een basis voor meerdere soorten van concurrente verwerking. Er
waren echter een aantal aspecten van deze modellen die om nader onderzoek
vroegen, zoals de compositie van individueel gedrag in een groter geheel
(bijvoorbeeld een team) en de vraag hoe de actors konden bijdragen aan bet
behalen van 'hogere' (collectieve) doelen met slechts lokale informatie. In
[39] werd bier aandacht aan besteed en werd een arcbitectuur voorgesteld
met de naam ORG. Deze architectuur is een uitbreiding op het Actor-model
en is beter gescliikt voor grootschaliger iinplementaties.

Al vroeg kreeg bet aspect van bet flexibel toekennen van taken aan
meerdere 'problem solvers' aandacht. Davis en Smith [22] stelden het be-
kende Contract Net Protocol voor. In dit protocol kunnen agents dynamiscb
verschillende rollen spelen: manager en contractor. Voor een bepaalde taak

1Distributed Artificial Intelligence
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bepaalt een agent eerst of bet kan worden opgesplitst in verschillende sub-
taken, die dan ter uitvoering worden aangeboden. Andere agents kunnen
hierop dan een bod uitbrengen, waarbij een agent moet aangeven hoe goed
hij de taak denict te kunnen uitvoeren. De contractor verzamelt ieder
bod en kent de taak toe aan de beste bieder. Hoewel Davis en Smith
dit proces beschreven als een onderbandelingstechniek, is het feitelijk een
coördjnatjetechnjek. Voordelen van het Contract Net Protocol zijn dat het
agents de mogelijkheid biedt op meerdere taken te bieden en dat het een
automat ische verdellng van werkdruk oplevert, omdat drukbezette agents
zichzelf kunnen ontlasten door niet te bieden op nieuwe taken. Nadelen van
bet protocol zijn dat bet conflicten niet detecteert of oplost en dat het te
star is om in te spelen op zeer dynamische omgevingen.

Planning in het geval van een enkele agent houdt slechts rekening met de
goals en mogelijkheden van de agent en met de beperkingen van de omgeving.
Planning in een multi-agent systeem houdt daarnaast ook in dat de akties
van de ene agent beperkingen kunnen opleggen aan de keuzes van de andere
agent en dat de manier waarop de omgeving van de agents zich ontwikkelt
niet voorspelbaar is. In het eerste werk op bet gebied van gedistribueerde
planning werd de benadering gekozen van complete planning vóór uitvoer-
ing van akties. Om een coherent plan te maken moeten agents in staat zijn
de interacties van subdoelen te berkennen en deze te vermij den of op te
lossen. Voor bet oplossen van deze afhankelijkbeden tussen subproblemen
zijn verscbillende benaderingen gekozen. Voorbeelden zijn de synchronizer
agent van Georgeff [31] en het Functional Accurate Model (FA/C) [46]. Het
FA/C model was uitganspunt voor bet zogenaamde Partial Global Planning
(PGP). Dit is een fiexibel systeem voor coördinatie, dat niet uitgaat van
een bepaalde verzameling van subproblemen of expertises, maar in plaats
daarvan agents toestaat zichzelf te coördineren op een dynaxnische manier.
Interacties tussen agents betekent bier communicatie van plannen en doelen
op een geschikt abstractieniveau. Hierdoor is een agent die zullce berichten
ontvangt in staat zich verwachtingen te vormen over het toekomstige gedrag
van de agent die de bericbten verstuurt. De ontvangende agent gebruikt
de informatie om zijn eigen lokale plannen aan te passen. Een andere on-
derzoeksricbting in multi-agent planning is die van bet expliciet modelleren
van teamwork. Dit is met name geschikt in dynamische omgevingen, waarin
teamleden kunnen falen of gaandeweg nieuwe mogelijkheden tegenkomen.
In zulke situaties is het noodzakelijk dat teams bet gedrag van de teamle-
den monitoren en de organisatie eventueel kunnen aanpassen aan de huidige
situatie. Het joint intention framework [47] is een voorbeeld van werk in
deze onderzoeksrichting. Het framework ricbt zich op bet vormen van een
joint intention. Andere voorbeelden van werk in deze onderzoeksrichting
zijn bet werk van Dignum et al. [23] en bet werk van Wooldridge et al. [69].
Deze laatste twee artikelen zijn in dit onderzoek vergeleken met als criterium
de operationaliseerbaarheid ervan. In de volgende paragrafen worden beide

U
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art ikelen besproken.

6.2 Creating collective intention through dialogue

Bij het 'kiassiek' gedistribueerd probleem oplossen, is het beheer van het
oplossingsproces meestal vooral in handen van de initiërende agent. Daarbij
is het team dan al gevormd en beschikbaar of kan worden gevormd door de
beherende agent. Deze teams van agents zijn dan zodanig gevormd dat alle
leden van tevoren al zijn gericht op sainenwerking. In [231 richten de auteurs
zich op problemen die moeten worden opgelost door een aantal agents die
niet speciaal voor het oplossen van die problemen zijn ontworpen. Hier-
bij is het vooral van belang het goede team van agents te vinden en de
agents op de juiste wijze aan te sturen. Het Contract Net Protocol [22]
wordt vaak voorgesteld als een eenvoudige en effectieve manier om taken
over een aantal agents te verdelen, voor het behalen van een gemeenschap-
pelijk doel. Het maakt gebruik van een marktmechanisme van vraag en
aanbod en probeert taken toe te kennen aan agents die bereid zijn deze uit
te voeren. Deze benadering is succesvol vanwege het feit dat een vast proto-
col wordt gebruilct met een beperkt aantal stappen, dat dus eenvoudig is te
implementeren. Dit kan echter alleen werken als er sprake is van een markt
mechanisme, waarbij meerdere agents bereid zijn een taak uit te voeren en
moeten concurreren om de taak toegewezen te krijgen, en alle taken van
tevoren goed zijn beschreven. Er bestaan situaties waarin aan deze eisen
niet voldaan kan worden. Een goede benadering om een conversatie tussen
agents tijdens Cooperative Problem Solving (CPS) flexibeler te maken is de
Dialoog-theorie van Krabbe en Walton [66]. In deze theorie worden regels
gegevens voor het bepalen van de juiste 'speech acts' in verschillende di-
aloogtypen. De regels sturen de dialoog dan zonder deze compleet vast te
leggen. Dit is van belang omdat het samenwerkingsproces plaatsvindt in een
dynamische en onvoorspelbare omgeving. In het artikel van Dignum et al.
[23] wordt een formele beschrijving gegeven van de relevante dialoogvormen.
Hierdoor wordt bet mogelijk te bewijzen dat onder gegeven omstandigheden
de dialoog tot bepaalde uitkomsten leidt. Dit is van groot belang voor bet
construeren van een multi-agent system voor het automatiseren van CPS.

In het artikel worden vier stadia van teamvorming beschreven. Het eerste
stadium is potential recognition, waarin de initiërende agent probeert uit te
vinden welke agents potentiële kandidaten zijn voor het realiseren van een
gemeenschappelijk doel. Op dit stadium volgt het stadium van team for-
mation. Het resultaat van dit stadium is een collective intention in het
team. Dit team probeert vervolgens ook daadwerkelijk bet gemeenschap-
pelijk doel te bereiken. Hiervoor wordt het doel vervolgens in bet plan
formation-stadium door bet team opgesplitst in subdoelen. Met deze sub-
doelen worden akties gea.ssocieerd die aan de leden van bet team worden
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toegekend. Het resutaat van dit stadium is een collective commitment om
het plan te realiseren. Het laatste stadium is dat van plan execution, waarin
het opgestelde plan door de teainleden in onderlinge coördinatie wordt uit-
gevoerd. In dit onderzoek naar de operationaliseerbaarheid van deze theorie
heb 1k mij voornamelijk gericht op het team formation-stadium.

De dialogen die in de verschillende stadia gevoerd worden bestaan uit
een reeks berichten die tussen agents wordt uitgewisseld. Van deze reeksen
kan volledig vastgelegd zijn weilce berichten op ellcaar mogen volgen, maar
agents kunnen hierin ook volledig vrij gelaten worden. De zogenaamde 'fixed
protocols' zijn te star voor gebruik in dynamische situaties. Volledig open
protocollen zijn echter ook onpraktisch. Deze leggen een zware last op de
agents die moeten bepalen welk bericht het meest geschikt is om te worden
verzonden. In [23] word daarom gekozen voor een oplossing tussen beide
extremen in. Hierbij word gebruilc gemaakt van dialoogtheorie en van de
'speech act theory', die beschrijft wat het effect is van uitingen binnen dia-
logen.

Dialoogtheorie structureert conversaties door een aantal regels. Deze
regels beperken het aantal mogelijkheden van respons, terwiji niet volledig
wordt vastgesteld welk bericht de volgende zou moeten zijn. De agents
spreken beurtelings en kunnen verzoeken en mededelingen versturen en
daarop respons krijgen. Hierbij houden de agents rekening met wat daarvoor
in de dialoog is gebeurd. Krabbe en Walton [66] geven een typologie van
dialoogtypen met de nadruk op de persua8son-dialoog. Ze maken gebruik
van een normatief model, dat de ideale manier van deelname in de dialoog
beschrijft. Voor ieder dialoogtype formuleren zij een uitgangssituatie, een
primair dod en een verzameling regels. In [23] wordt de typologie enigszins
aangepast aan CPS. Hierin wordt het ook mogelijk dat tijdens een dialoog
van een bepaald type een verschuiving optreedt naar een ander dialoogtype.
Als de tweede dialoog functioneel gerelateerd is aan de eerste wordt is er
sprake van embedding. In de volgende tekst worden enkele dialoogtypen
kort besproken.

Een persuasion-dialoog treedt op als er sprake is van een meningsverschil.
Het kan zijn dat de ene agent gelooft dat p, terwiji de andere agent het
tegengestelde gelooft : çø A 1' =1, of de andere agent twijfelt aan . Het
doel van persuasion-dialoog is om het meningsverschil op te heffen op een
verbale manier, zodat een collectieve informationele attitude ontstaat.

De uitgangssituatie van een negotiation-dialoog is een tegenstelling in
de belangen van agents samen met een noodzaak tot samenwerking. Het
doel is om tot een deal te komen. Onderhandeling en overtuiging zijn vaak
moeilijk van elkaar te onderscheiden.

De uitgangssituatie van information 8eeking is een situatie waarin een
agent een bepaald feit niet kent en een andere agent verzoekt hierover in-
formatie te geven.

Andere belangrijke dialoogtypen zijn inquiry en deliberation, maar deze
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spelen vooral een rol tijdens het plan formation-stadium. Ook bestaat er
nog bet type eristics. Dit is een verbaal gevecht tussen agents en dus minder
interessant tijdens het bestuderen van teamvorming.

Austins 'speech act theory' (later gefornialiseerd door Searle [61] be-
schrijft de effecten van de uitingen van een spreker op de mentale toestand
van de luisteraar. Volgens Searle voert ecu agent met het doen van een
uiting de volgende handelingen uit:

1. bet uiten van woorden: utterance meaning

2. verwijzen en toewijzen van predikaten: propositional acts

3. vragen, stellen, commanderen, beloven, verzoeken etc: illocutionary
acts

In [23] word gebruik gemaakt van een beperkte verzameling van illocutionary
act8, die van belang zijn voor de eerste stadia van teamvorming, namelijk:
assert, request, concede en challenge. Buiten de drie soorten handelingen die
Searle beschreef, introduceerde Austin de notie van de effecten die uitingen
van de spreker hebben op de handeingen en attitudes van de luisteraar.
Austin noemde deze effecten perlocutionary act8. In [23] worden deze per-
locution ary acts expliciet beschreven m.b.v. dynamische logica.

6.3 Towards a theory of Cooperative Problem
Solving

Ook het werk van Wooldridge et al. [69] is onderdeel van de onderzoeksrich-
ting die teamwork expliciet modelleert. Net als in [23] worden de informa-
tionele en motivationele attitudes van agents geformaliseerd m.b.v. modale
logica en de akties m.b.v. propositionele dynarnische logica. Bovendien
hanteren de auteurs dezelfde vier stadia van teamvorming. Het grote ver-
schil met [23] is dat de auteurs van dit artikel niet expliciet zijn uitgegaan
van dialoogtheorie en 'speech act theory'. Dit terwiji commurncatie voor
bet operationaliseren van het model we! van groot belang is. Citaat:

Although we have not explicitly considered communication, our
model is nevertheless consistent with one of the best current the-
ories of speech acts: in [4] (hier [21] ed.) Cohen-Levesque pro-
posed a theory in which illocutionary acts are treated as attempts
to bring about some mental state in a conversation participant.
At a number of points, our model predicts precisely such at-
tempts; for example, the model predicts that an agent which
recognises the potential for cooperation will attempt to bring
about a joint commitment to collective action in some group
that it believes can achieve its goal.
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Wat in het art ikel echter buiten beschouwing wordt gelaten is de manier
waarop een agent een joint commitment probeert te bereiken. De auteurs
suggeren wel bet gebruilc van speech acts zoals beschreven in [21]. In dit
artikel worden definities gegeven van request en inform als 'speech acts',
inaar wordt niet ingegaan op de vraag hoe een dialoog er uit zou moeten
?zien om een joint commitment te bereiken.

6.4 Conclusie

In dit hoofdstuk werden twee theorieën voor teainvorining in multi-agent
systemen met elkaar vergeleken, namelijk die van Dignuin et al. [23] en
de theorie van Wooldridge et al. [69]. Dit beantwoord vraag 5 van de
probleemstelling.

Het artikel van Dignum et a!. combineert een theorie voor CPS met
.dialoogtheorie en Austin/Searle's 'speech act' theorie. Bovendien bescbrijft
bet expliciet de 'speech acts' binnen de dialogen, inclusief de gevolgen daar-
van. Dit maakt het in dit artikel beschreven model bet meest geschikt voor
operationalisatie. Hiermee is vraag 6 van de probleemsteiling beantwoord.
Daarmee wil 1k niet beweren dat bet model van Wooldridge et aL niet oper-
ationaliseerbaar is. Wat daar mijns inziens echter nog aan ontbreekt, is het
expliciteren van de 'speech acts' binnen dialogen en een dynainisch logische
beschrijving van de perlocutionary effects van die 'speech acts'.
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Hoofdstuk 7

Ontwerp OntoMap

In §5.5 heb 1k beschreven dat de ONTOMAP benadering mij het meest
geschikt lijkt voor implementatie. De hiërarchie van binaire relaties die
door deze benadering wordt gedefinieerd zorgt voor een duideijke structuur
en de binaire relaties zeif zorgen voor een grote representatiekracht. De doe!-
stelling van het aibeelden van concepten en relaties van de ene ontologie op
de andere is het afstemmen van betekenis tussen agents. In dit hoofdstuk
beschrijf 1k het ontwerp van een kennissysteem dat het voor een domem-
expert mogelijk maakt een afbeeldingsfunctie te definiëren. Dit kennissys-
teem ondersteunt de domein-expert ook in deze taak. Dit kennissysteem
kan met de gedefinieerde afbeeldingsfunctie worden ingebed in een agent die
als functie heeft andere agents te ondersteunen in het interpreteren van de
betekenis van voor die agents onbekende concepten en relaties, door hiervan
een structurele beschrijving te geven. Met deze opzet wil 1k bereiken dat het
mogelijk wordt dat bestaande agents, ieder ontworpen vanuit een eigen on-
tologie, elkaars conceptualisaties kuimen interpreteren, zodat ze vervolgens
zouden kunnen samenwerken op basis van een gemeenschappelijk begrip.
Een beschrijving van ON'roMAP kan worden gevonden in §5.4.4 (blz. 37).

7.1 Algemeen

Om met elkaar te kunnen communiceren moeten agents beschikken over een
gemeenschappelijke ontologie. In de afgelopen tijd zijn meerdere ontologieën
ontwikkeld, die gebruikt zouden kunnen worden, maar de ontwikkelaars van
die ontologieën gaan er van uit dat de agents, die een ontologie gebruiken
voor het delen van kennis, ontwikkeld worden op basis van deze ontologie.
Dit betekent dat agents die op basis van verschillende - mogelijk impliciete
- ontologieën ontwikkeld zijn niet kunnen communiceren. Dit ontwerp heeft
het doel comxnunicatie mogelijk te maken tussen agents die mogelijk op basis
van verschillende ontologieën ontwikkeld zijn of op basis van een impliciete
ontologie. Hiervoor is bet noodzakelijk dat de agents:

53



HOOFDSTUK 7. ONTWERP ONTOMAP

• dezelfde taal/syntax gebruiken voor communicatie van kennis (by.
KQML of FIPA ACL)

• dezelfde taal/syntax gebruiken voor representatie van kennis (by. KIF)

• dezelfde betekenis gebruiken of hierover overeenstemming kunnen
bereiken

Voor communicatie van kennis bestaan protocollen, waarvan KQML
en FIPA ACL de meest bekende zijn. Voor het vertalen van de ene
representatie-taal naar de andere bestaan benaderingen, waarbij het Knowl-
edge Interchange Format (KIF) veel gebruikt wordt als interlingua. Voor
het opzoeken van betekenis in een willekeurige ontologie is geen protocol of
standaard interface gedefinieerd. Ook de term ontologie zeif wordt door ver-
schillende ontwerpers/ontwikkelaars verschillend gedefinieerd en vervolgens
ook op verschillende manieren geimplementeerd. In veel gevallen is voor de
implementatie een speciale 'ontology language' ontwikkeld.

Volgens cit ontwerp is een Ontology Agent aanwezig, die toegang heeft
tot meerdere ontologieën en door andere agents bevraagd kan worden. Een
agent kan deze Ontology Agent verzoeken een term van een bepaalde on-
tologie te vertalen in een equivalente term uit een andere ontologie en kan
de Ontology Agent bevragen over de definitie van een term of relatie tussen
verschillende termen of tussen ontologieën. Het ontwerp volgt hierin de
specificatie van Ontology Agents door FIPA [28]. Zie ook figuur 7.1.

[A —÷ B] een vraag die een term T bevat
[B —÷ OA] vertaal [Ontologie 1].T naar [Ontologie 2].T'
[B — OA] vertaling T naar T'
[A — B] antwoord dat T bevat (na interne redenatie met T')

Figure 7.1: Een voorbeeld van een communicatieproces

De Ontology Agent moet dus

• kunnen redeneren over verschillende gekoppelde ontologieën

• ontologieën kunnen raadplegen

• informatie over een entiteit uit een ontologie extraheren en dit matchen
aan de informatie over een entiteit uit een andere ontologie om daar
een match-percentage aan de te koppelen, zodat in de uitvoer ook een
'zekerheidswaarde' kan worden meegegeven

• geen concepten nit een ontologie lokaal opslaan, maar kenms be-
vatten over de interontologische relaties tussen verschillende intra-
ontologische relaties
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Voor het vastleggen van de relaties tussen ontologieën en om met de kennis
hierover te kunnen redeneren lijkt een structurele definitie van (binaire) re-
laties zoals gegeven in ONT0MAP geschikt. Voor de implementatie hiervan
lijkt mij een kennisbank zeer geschikt, omdat hierin regels kunnen worden
gedefinieerd waarmee geredeneerd kan worden over concepten en relaties bin-
nen de ONTOMAPO ontologie. Vervolgens kunnen dan afbeeldingen worden
gedefinieerd door ONT0MAP-relaties tussen een extern concept of externe
relatie en een ONTOMAP-concept of -relatie. De kennisbank moet volgens
de FIPA-specificatie compliant zijn met OKBC.

7.2 OntoMap syntax
Voor het definiëren van afbeeldingsrelaties en feiten uit een ontologie heb ik

de volgende syntax gedefinieerd. Een domein-expert die een afbeeldingsre-
latie wil aanleggen tussen concepten en relaties van twee ontologieën zal
zich aan deze syntax moeten houden.

<ExtRelDescr> : (extreldescr <Ontology id> <Fact>)

<Ontology id> := <constant>
<Fact> := (<Term> <Term> <Term>)

<Term> : (term <Ontology id> <constant>)

<Mapping> := (rel (<InterTerm> <Term> <Term>) <Certainty>)

<InterTerm> :— <constant>
<Certainty> :— <number>

7.3 Invoer

7.3.1 Data
De Ontology Agent (OA) moet Ontology Servers (OSs) kunnen bevragen.
De OA kan bijvoorbeeld de OS vragen om alle feiten over een bepaald con-
cept. Dc feiten die de OS retourneert, worden dan omgezet in een beschrij-
ving van vast formaat. De beschrijving is in de syntax (7.2)aangeduid
met ExtRelDescr, waarbij <Term> de aanduiding is van een term uit de cx-
terne ontologie. Via de feiten (extreldescr ...) kunnen dus binaire re-
laties nit externe ontologieën bekend worden gemaakt aan de ONT0MAPO-
implementatie. Wanneer van één of meer van de termen een afbeelding
bestaat naar ONT0MAPO, kan de kennisbank dit gebruiken om mee te re-
deneren. Hierdoor kunnen dan mogeijk nieuwe feiten worden afgeleid.

7.3.2 Afbeeldingsrelaties

Het moet mogelijk zijn de kennisbank afbeeldingsrelaties aan te bieden,
zodat het inferentiemechanisme hiermee (verder) kan redeneren. Deze
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afbeeldingsrelaties geven de interontologische relaties aan tussen termen
uit verschillende ontologieën. De <IntTerin> is een constante die als term
voorkomt binnen ONTOMAP en voor vereenvoudiging direct wordt gebruikt,
dus: equivalentlnterO i.p.v. (term OntoMap equivalentlnterO). Bij-
voorbeeld:

(rel (equivalent InterO

(term Protege—2000 ":DIRECT—SUPERCLASSES")

(term OntoMap childOf)

)

1.0

geeft een interontologische equivalentie-relatie weer tussen de termen
DIRECT-SUPERCLASSES en chuldOf.

7.4 Verwerking

Standaard worden de eigenschappen van relaties gecontroleerd door bij

de Ontology Server concepten op te vragen die door die relaties worden
verbonden (zie 7.3.1). Voor de relatie (term OntoMap childOf) geldt
bijvoorbeeld dat deze transitief is. Als een afbeeldingsrelatie wordt gelegd
met (term Protege-2000 ":DIRECT—SUPERCLASSES"), via

(rel (equivalent InterO
(term Protege—2000 ":DIRECT—SUPERCLASSES")
(term OntoMap childOf)

)
1.0

dan moet transitiviteit ook voor (term Protege-2000
":DIRECT-SUPERCLASSES") gelden. Dit kan worden nagegaan door
alle termen waarop :DIR.ECT-SUPERCLASSES in de Protégé-2000 ontologie
betrekking heeft, op te vragen en te zoeken naar een tegenvoorbeeld voor
transitiviteit. Zodra een tegenvoorbeeld word gevonden, moet de afbeelding
als ongeldig worden aangemerkt.

Voor een equivalentie-afbeelding geldt dat beide relaties in alle eigen-
schappen overeen moeten komen. Voor childOfinterO en parentOfinterO
geldt dat het 'kind' alle eigenschappen van de 'ouder' moet hebben, maar
de 'ouder' hoeft niet alle eigenschappen van het 'kind' te hebben.
De kennisbank bestaat grotendeels uit ONrOMAP-feiten en regels voor bet
afleiden van nieuwe feiten. In de figuren 7.2 en 7.3 zijn een aantal voor-
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beelden gegeven van feiten en deductieregels, die eenvoudig in een kennis-
bank kunnen worden geImplementeerd.

(term OntoMap inverse)
(term OntoMap equivalent)

(hasSlot inverse isSymmetric)
(hasSlot equivalent isSymmetric)
(hasSlot equivalent isReflexive)
(hasSlot equivalent isTransitive)

(inverse childOf parentOf)

Figure 7.2: Enkele ON'roMAP feiten

(RAB) (RAB)
(equivalent A C) (afbeeld- (equivalent B C) (afbeeld-

ing) ing)

(RCB) (RAC)
Equivalentie (1) Equivalentie (2)

(R A B)
(equivalent R S) (afbeeld-

(R A B)
(hasSlot R isSymmetric)

B'
(a B A)
SymmetrieVertaling relatie

(RAB) (RAB)
(R B C) (inverse a S)

(RAC) (SBA)
Transit iviteit Inverse

Figure 7.3: Enkele deductieregels
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7.5 Uitvoer
De uitvoer bestaat uit feiten die relevant zijn voor de agent die een Request
deed naar een term. Die feiten hebben <Fact> als formaat (zie 7.3). Een
voorbeeld van zo'n uitvoer-feit is (:EQUIVALENT DIRECT-SUPERCLASSES

#$isa) voor een agent die een verzoek deed tot informatie over de term
'#$isa' uit de Upper-Cyc ontologie en zeif is ontworpen vanuit de Protégé-
2000 ontologie. Door de kennisbank worden nog veel meer feiten over '#$isa'
afgeleid, maar slechts die feiten waarvan de relatie en één van de argumenten
termen zijn uit de 'eigen' ontologie van de verzoekende agent zijn relevant.
Alleen deze feiten kunnen door die agent worden geinterpreteerd. Het feit
(#$equal childOf #$isa) zal voor die agent wartaal zijn, omdat deze ter-
men niet voorkomen in Protégé-2000.



Hoofdstuk 8

Ontwerp teamvorming

Voor bet bestuderen van de operationaliseerbaarheid van modellen voor
teamvorming in multi-agent systems ben ik uitgegaan van het artilcel 'Cre-
ating collective intention through dialogue' van Dignuxn et al. [23]. Het
theoretisch model voor teamvorming leek goed operationaliseerbaar vanwege
de expliciete beschrijving van 'speech acts' en de gevolgen daarvan voor de
informationele en motivationele attitudes van de agents.
Het ontwerp wordt gevormd door de volgende uitgangspunten:

1. Agents hebben ieder hun eigen modaal logische modellen voor beliefs,
desires en intentions.

2. Communicatie gebeurt door 'speech acts' in een 'gemeenschappelijke
ruimte' (bijv: broadcast netwerk of blackboard voor berichten) en an-
dere agents in dezelfde ruimte nemen deze 'speech acts' ook waar.

3. De toestandswijziging na een 'speech act' wordt gegeven door de dia-
loogdefinities in de dynamische logica, zoals beschreven in het artikel.

4. Akties leiden tot nieuwe toestanden, waarin andere beliefs, desires en
intentions kunnen gelden na iedere aktie moet een nieuw model
gegenereerd worden dat overeenstemt met de BDIs.

5. De implementatie volgt zoveel mogelijk de verdeling van regels in ver-
schillende modules als in bet artikel.

6. Er is een centrale module 'systeem', dat regels bevat voor bet redeneren
over meerdere agents, bijvoorbeeld voor bet constateren van C-BEL
en C-INT.

7. Het redeneren over meerdere agents door een individuele agent (bij-
voorbeeld de initiator voor teamvorming) gebeurt in de module rea-
soning.
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Zoals gesteld in punt 5 zal de implementatie bestaan uit de verschillende
modules. Dc reasoning module vormt het hart van het systeem. Voor het
realiseren van opeenvolgende stadia van teamvorming is interactie met de
planning, communication en social reasoning modules noodza.kelijk.
Al deze modules bevatten een aantal specifieke reasoning rules, die in [23]
formed worden gedefinieerd. In figuur 8.1 is een schematische weergave van
het ontwerp te zien.

Vanwege het gebruik van regels ligt een implementatie in de vorm van
een kennisbank voor de hand. Naast het rechtstreeks kunnen implementeren
van de gedefinieerde regels biedt een kennisbank de volgende voordelen:
de 'perlocutionary acts' zijn goed te coderen in regels, de keuze voor de
uit te voeren act kan gemakkeijk worden gebaseerd op logische criteria en
de beschreven modale logica kan d.m.v. regels geImplementeerd worden,
zodat een dynamisch model voor beliefs, intentions en goals bijgehouden
kan worden.

De 'speech acts' worden expliciet in het model opgenomen. ledere han-
deling van een agent legt een toegankelijkheidsrelatie aan tussen de wereld
die de huidige toestand beschrijft en een meuwe wereld die de toestand na
het uitvoeren van de handeling beschrijft. Hierdoor ontstaat een model
waarin achteraf alle handelingen en de volgorde waarin die zijn uitgevoerd
terug te vinden zijn. Het model is dan in feite één tak van een branching
temporal and action logic zonder dat vantevoren van alle mogelijke han-
delingen alle gevolgen bekend hoeven te zijn. Een mogelijk voordeel van het
expliciet opnemen van de handelingen (acts) is dat agents zouden kunnen
gaan redeneren over uitgevoerde handelingen, waardoor zich nieuwe kennis
zou kunnen ontwikkelen of verkorte procedures voor in de toekomst zouden
kunnen worden afgesproken.
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Figure 8.1: Schematische weergave van het ontwerp
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Hoofdstuk 9

Implementatie OntoMap

Voor de implementatie van de ONT0MAP-ontologie is gebruik gemaakt van
Eclipse van The Haley Enterprise. Eclipse is een regelgebaseerde taal en
inferentiemechanisme.

Dc implementatie is opgebouwd uit de volgende modules.

ontomap.clp bevat de feiten die de ONT0MAP-ontologie definiëren en
regels die redeneren met de ONTOMAP-definities mogelijk maken.

checkattribs.clp bevat regels voor bet afleiden van eigenschappen van
relaties op basis van door een Ontology Server geretourneerde data.

output.clp bevat regels die specffiek zijn voor de uitvoer. Deze regels
bepalen welke feiten relevant zijn voor uitvoer na,ar de agent die
informatie over een bepaalde term verzocht heeft.

prototype.clp bevat de Requests en ExtRelDescr feiten, zodat de kennis-
bank over prototypische invoer beschikt.

Het laden van de modules kan worden uitgevoerd door een batch-ifie, zodat
niet iedere keer alle modules afzonderlijk hoeven te worden geopend. Naast
de modules bestaat voor iedere ontologie een apart bestand met feiten.
Deze feiten beschrijven de afbeeldingen, koppelen een ontologie aan een
agent en geven aan welke gebruikte termen relaties zijn. In flguur 9.1 staat
een gedeelte van zo'n facts-file.

Om de vertaling van termen uit de ene ontologie naar de andere te
testen heb 1k twee bestanden met afbeeldingsfeiten aangemaakt, waarin
de afbeeldingen van de belangrijkste relaties zijn opgenomen. De ontolo-
gieën waarvoor hierin afbeeldingen zijn gedeftnieerd zijn Upper-Cyc [2] en
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(agentOntology ProtegeAgent Protege-2000)

(hasSlot (term Protege-2000 ":DIRECT-SUPERCLASSES") isRelation)

(rel (equivalentlnterO

(term Protege-2000 ":DIRECT-SUPERCLASSES")

(term OntoMap childOf)

)

1.0

Figure 9.1: Enkele feiten ult het bestand met afbeeldingsfeiten
Protege2Ontomap.fct

Protégé-2000 [54]. Naast de afbeeldingsfeiten in de bestanden zijn in de
Prototype-module beschrijvingen opgenomen van hypothetische feiten zoals
die in de ontologieen zouden voorkomen. Het dod hiervan is bet afleiden
van de eigenschappen van relaties (door de CheckAttribs-module) te testen.
In de afbeeldingsfeiten van Protégé-2000 is een foutieve afbeelding

.(equivalentlnterO (term Protege—2000 :EQUIVALENT) (term
OntoMap childOf))

opgenomen. Voor de relatie EQUIVALENT gelden nainelijk eigenschappen die
voor childOf niet gelden (zoals bijvoorbeeld symmetrie). Het kennissysteem
leidt deze eigenschappen correct af en stelt de gebruiker voor deze afbeelding
als ongeldig aan te merken.

Van de regels die in het ontwerp als voorbeeld gegeven zijn, is in figuur
9.2 de implementatie in Eclipse weergegeven.

9.1 Invoer

De invoer van het kennissysteem wordt gevormd door requests die agents
Ikunnen sturen aan de Ontology Agent die de kennisbank bevat. De volgende
requests zijn voorbeelden van feiten die kunnen worden toegevoegd op bet
moment dat een agent een bepaald verzoek doet tot nadere informatie over
een bepaalde term, die een concept of een relatie kan zijn.

(deff acts requests
(request ProtegeAgent (term Upper—Cyc "#$MeetingTakingPlace"))

(request ProtegeAgent (term Upper-Cyc #$isa))

•1
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(def rule EQUIVALENCE-i (def rule EQUIVALENCE-2

(holds (?ri ?argl ?arg2) ) (holds (?ri ?argl ?arg2) )
(holds (r2 ?argi ?arg3) ) (holds (?r2 ?arg2 ?arg3) )
(hasSlot ?r2 isEquivalent) (hasSlot ?r2 isEquivalant)

(infer (holds ('ri ?arg3 'arg2) )) (infer (holds (?rl ?argl ?arg3) ))

) )

Equivalentie (1) Equivalentie (2)

(defrule INVERSE

(holds (?rell ?argl ?arg2) )
(holds (?inverse (term ? ?reli) (term V ?rel2)) )

(hasSlot ?inverse islnverse)

(not (holds (?rel2 ?arg2 ?argl) ))

(infer (holds (?rel2 ?arg2 ?argi) ))

Inverse

(defrule TRANSITIVITY

(holds (?r ?argi ?arg2) )

(holds (?r ?arg2 ?arg3*?argl) )
(hasSlot ?r isTransitive)
=>

(infer (holds (?r ?argl ?arg3) ))

Transitiviteit

Figure 9.2: Enkele voorbeelden van in Eclipse geImplementeerde regels

Deze feiten worden toegevoegd aan de keunisbank na het verzoek van de
agent 'ProtegeAgent' aan de Ontology Agent tot informatie over de termen
#$MeetingTakingPlace en #$isa, beiden afkomstig uit de Upper-Cyc on-
tologie. De Ontology Agent zal flu op zoek gaan naar geldige relaties die
relevant zijn voor 'ProtegeAgent'.
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9.2 Verwerking

Voor de term *$isa bestaat een afbeelding in het bestand met afbeeldings-

feiten UpperCyc2Ontomap.fct:

(rel
(equivalent InterO

(term Upper—Cyc "#$isa")
(term ()ntoMap childOf)

)
1.0

)

en voor de term childOf bestaat een afbeeldingsfeit in het bestand Pro-
tege2Ontomap.fct:

(rel
(equivalentlnterO

(term Protege—2000 ":DIRECT—SUPERCLASSES")

(term OntoMap childOf)
)
1.0

)

Op basis van deze feiten kan het keirnissysteem m.b.v. de
EQUIVALENCE-regel het feit

(equivalentlnterO childOf DIRECT—SIJPERCLASSES)

afleiden en m.b.v. de supersedence-regel (alle wat voor een 'kind'-relatie
geldt, geldt ook voor de 'ouder'-relatie) het feit

(equivalent chuldOf : DIB.ECT—SUPERCLASSES)

Zodra bet feit (request ProtegeAgent (term Upper-Cyc "#$isa"))
is toegevoegd zal het kennissysteem de relatie (term OntoMap equivalent)
vertalen naar de Protégé-2000 term (term Protege-2000 :EQUIVALENT),
bekend via de afbeelding

(rel
(equivalent InterO

(term Protege-2000 ":EQUIVALENT)

(term OntoMap equivalent)
)
1.0

)
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Dit levert bet nieuwe feit

(:EQUIVALENT #$isa :DIRECT-SUPERCLASSES)

Omdat de relatie equivalent symmetrisch is, geldt ook

(equivalentInterO : DIRECT—SUPERCLASSES childOf)

waardoor ook

(:EQUIVALENT : DIRECT-SUPERCLASSES *$i sa)

wordt age1eid.

Van de term #$MeetingTakingPlace is geen afbeelding gemaakt na.ar een
concept binnen de OntoMap ontologie en dus bestaat ook geen afbeelding
van OntoMap naar Protégé-2000. De enige feiten die bet kennissysteem
dus kan afleiden zijn

(:DIRECT-SUPEFtCLASSES *$MeetingTakingPlace #$DefaultDisjointScriptType)
(:DIRECT—SUPERCLASSES #$DefaultDisj ointScriptType #$MeetingTakingPlace)

9.3 Uitvoer

Zoals eerder beschreven geeft het kennissysteem in principe alleen feiten
als uitvoer als twee van de drie termen 'eigen' termen zijn: termen uit de
ontologie waarop de om informatie verzoekende agent gebaseerd is. Dit
betekent dat van bet bier uitgewerkte voorbeeld de volgende feiten als
uitvoer worden gegeven:

ProtegeAgent: <(:INVERSE #$isa *$genls), 1.>

ProtegeAgent: <(:INVERSE #$genls #$isa), 1.>

ProtegeAgent: <(:EQUIVALENT *$isa :DIRECT-SUPERCLASSES), 1.>

ProtegeAgent: <(:EQUIVALENT :DIRECT—SUPERCLASSES #$isa), 1.>
ProtegeAgent: <(:INVERSE #$isa :DIRECT—SUBCLASSES), 1.>
ProtegeAgent: <(:INVERSE :DIRECT—SUBCLASSES #$isa), 1.>

ProtegeAgent: <(:EQUIVALENT *$isa *$isa), 1.>

Het zou echter handig kunnen zijn als ook feiten waarvan aileen de re-

latie een 'eigen' term is in de uitvoer op te nemen, zolang beide argumenten

termen zijn nit dezelfde ontologie. Als de agent die om informatie ver-
zoekt deze informatie ook wil ontvangen, moet deze een (request ?agent
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extensiveConcept Info) doen, samen met de andere requests.
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Implementatie teamvorming

10.1 Prototype

Voor het uitwerken van het ontwerp heb ik me gericht op het implementeren
van een prototype. Om de implementatie niet onnodig complex te maken
ben ik uitgegaan van een potentieel team van slechts twee agents, omdat
iedere agent die zijn doe! niet alléén kan behalen (en dit ook weet) zal
proberen een team te vormen. Dit brengt al de nodige communicatie met
zich mee, omdat een agent moet uitzoeken welke andere agents de mogelijk-
heden en middelen hebben en bereid zijn te proberen zijn doe! gemeenschap-
peijk te bereiken. Het vormen van potentiële teams behoort meer tot het
stadium van potential recognition en heb 1k her verder buiten beschouwing
gelaten. In het prototype is een potentieel team gedefinieerd van twee agents
Agi en Ag2 met de groepsnaam G. Dc groep (]kan gemakkelijk worden uit-
gebreid met meerdere leden door lidmantschapsfeiten toe te voegen, zoals
(elenientOf Ag3 a). Verder moeten van iedere agent de attitudes in de
begintoestand gedefinieerd zijn. Zodra dit gespecificeerd is kan een run wor-
den gedaan van het kennissysteem, dat dan het berichtenverkeer simuleert
op basis van de keuzeregels voor het uitvoeren van 'speech acts'. Welke
'speech act' gedaan wordt is athankelijk van de motivationele en informa-
tionele attitudes van de agent.

10.2 Modulaire samenstelling

De implementatie is opgebouwd uit de volgende modules:

system doet afleidingen vanuit extern gezichtspunt

model werkt het model bij na verrichte akties

reasoning leidt attitudes van agents af
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planning bepaalt weilce akties worden uitgevoerd en bepaalt de need &
potential for cooperation

communication levert mogeijke speech acts

De module social reasoning lijkt hieraan te ontbreken maar is als rtde8et

opgenomen in de reasoning module. Daarnaast bevat de reasoning module
een ruleset individual reasoning. De module system bevat alle definities
van relaties die in de kennisbank worden gebruikt. Verder bevat de module
regels voor het afleiden (door het systeem) en naar de uitvoer schrijven van
attitudes als E-BEL, E-INT, M-INT en C-TNT, C-CAN etc. Deze regels
zijn later echter weer buiten werking gesteld, omdat het initiatief tot bet
bereiken van een collective intention bij de initiërende agent ligt en niet bij
bet systeem. Dit betekent dat de initiërende agent het belief moet hebben
dat mutual intention , voordat deze agent een mutual intention algemeen
aankondigt, waarmee dan de collective intention bereikt is. Er moeten dus
regels zijn die dit belief van de initiërende agent afleiden i.p.v. regels die
vanuit extern gezichtspunt het bestaan van attitudes afleiden. De regels
voor bet afleiden van de beliefs zijn uiteraard opgenomen in de reasoning
module.

De module model bevat regels die het model bijwerken op het mo-
ment dat een agent een handeling, in dit geval alleen 'speech acts', verricht
heeft. Dit betekent dat een nieuwe wereld wordt aangemaakt en een toe-
gankelijkheidsrelatie wordt aangelegd tussen de oude toestand (wereld) en
de nieuwe toestand. Vervolgens worden de werelden die vanuit de oude toes-
tand bereikbaar waren via toegankelijkheidsrelaties voor beliefs, goals en in-
tentions gekopieerd en worden dezelfde toegankelijkheidsrelaties aangelegd
vanuit de nieuwe toestand naar de gekopieerde werelden. Voor n proposities
zijn er echter 2' werelden die epistemisch alternatief zouden kunnen zijn.
Voor een dialoog voor het creëren van een team is bet aantal proposities
beboorlijk groot. Om de complexiteit van de implementatie te beperken
beb 1k ervoor gekozen een (incomplete) apiegeling te maken van het com-
plete modaal logisch model door alleen die werelden in het kennissysteem
op te nemen waarvoor geldt dat de agent een belief heeft voor de proposities
van die werelden. Dit vormt dan de eerste stap die na bet voltooien van
de dialoog zou moeten worden gevolgd door een tweede stap, waarin bet
model compleet wordt gemaakt door alle 2 mogelijke werelden en de juiste
toegankelljkheidsrelaties in bet kennissysteem op te nemen. Gedurende de
eerste stap representeert een wereld waarin geldt de verzameling van alle
werelden nit het complete model waarin geldt. Aan het implementeren
van deze tweede stap ben 1k niet meer toegekomen. Deze beschrijving
heeft dus alleen betrekking op dat wat in de eerste stap gebeurt. Met bet
kopiëren van de werelden worden ook de proposities gekopieerd en eventueel
kan, bijvoorbeeld na een information seeking dialoog, een propositie worden
toegevoegd aan de wereld die vanuit de nieuwe toestand bereikbaar is via
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de toegankelijkheidsrelatie voor belief (wereld wBd,t1), zodat de uitbrei-
ding van beliefs van een agent in bet kennissysteem kan worden opgenomen.
Als bet belief van een agent bijvoorbeeld met wordt uitgebreid, wordt
1' toegevoegd aan wereld WBd,state, waarmee wereld WB,3tatez dan alle
werelden uit het complete model representeert waarvoor en i' gelden.
Tot nu toe is bet bijwerken van het model beperkt tot bet uitbreiden van
beliefs met proposities die consistent zijn met de proposities waarvoor a!
belief was; het detecteren en oplossen van inconsistenties moet nog worden
geImplementeerd. De situatie van een agent die in toestand A gelooft dat

en in toestand B gelooft dat -' kan dus nog niet door het kennissysteem
worden gemodelleerd. Er wordt wel geconstateerd dat er een inconsistentie
( A -) bestaat in wereld die vanuit toestand B bereikbaar is via de toe-
gankelijkheidsrelatie voor belief (wereld WBe,B), maar dit wordt nog niet
adequaat opgelost. Het moet overigens wel mogelijk zijn om regels toe te
voegen die afleiden dat de uitgevoerde handeling er blijkbaar voor heeft
gezorgd dat de agent niet langer gelooft dat , zodat alleen —up moet gelden
ill WBJ,B. Voor bet uitgewerkte prototype bleek bet uitbreiden van beliefs
met daarmee consistente proposities echter voldoende.

De planning module leidt ten eerste een need for cooperation al Dit
vormt voor de initiërende agent de aanleiding om andere agents uit een
bepaalde groep te bevragen over hun abilities, opportunities en willingness
samen te werken aan een bepaald doel. Daarnaast bevat deze module een
regel voor het afleiden van een potential for cooperation, die bestaat ala
volgens de initiërende agent alle agents van een groep gezaxnenlijk bet doel
kunnen bereiken en hiertoe allema.al bereid zijn. Verder bevat deze module
regels voor selectie van mogelijke akties en een regel die de geselecteerde
aktie uitvoert en daarmee de eerste stap zet voor bet bijwerken van het
model.

De regels van de communication module bepalen onder invloed van
welke omstandigheden en attitudes weilce handelingen (8peech acts) onder-
nomen zouden kunnen worden. Ala agent A bijvoorbeeld een need for coop-
eration ziet voor dan kan agent A andere agents gaan verzoeken mee te
delen of deze de willingness, ability en opportunity bezitten om (gezamen-
lijk) te bereiken. Daarnaast zijn de definities die in [23] in een uitbreiding
van PDL' gegeven zijn, in deze module opgenomen in de vorin van regels,
die bijvoorbeeld definiëren wat voor de attitudes van agents de gevolgen zijn
van een concession (een mogelijke 'speech act').

Het blackboard-concept nit bet ontwerp is vervangen door een tweeplaat-
sige relatie broadcast (defrelation broadcast (?group ?message)),
waarmee het verzenden van berichten binnen een bepaalde groep agents
kan worden 'gesimuleerd'.

'PDL = propositional dynamic logic
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10.3 Data flow

In flguur 10.1 wordt de data flow schematisch samengevat:

Communication F

Reasoning

Planning

Model

Figure 10.1: Schematisch overzicht van de data flow

10.4 Potentiële teams
De implementatie gaat nit van voorgedeflnieerde groepen van agents. Deze
groepen kunnen worden opgevat als potentiële teams. Hoe een potentieel
team tot stand komt, is bier niet verder uitgewerkt. Het zou goed aan
kunnen sluiten bij een principe wat bijvoorbeeld in de Agent Development
Kit van Tryllian voorkomt: de Agent Runtime Environment. Dit zijn
virtuele ruimtes waar agents zich kunnen bevinden. De groepen zouden
ook willekeurig of op basis van bepaalde criteria gegenereerd kunnen wor-
den. Lokatie, werkbelasting en specialisatie zouden bijvoorbeeld als criteria
kunnen dienen.

10.5 Uitvoer

In flguur 10.2 volgt een gedeelte van de uitvoer van een run van het
kennissysteem. Hierin zijn de beliefs die afgeleid zijn als geldig in state32
en die nog niet geldig waren in state3l (vôbr de concession van agent Ag2)
vetgedrukt. State3l en state32 zijn namen van werelden waarnaar een
toegankelijkheidsrelatie is aangelegd na bet uitvoeren van een 'speech act'
door een agent. De 'speech acts' zijn terug te vinden in de uitvoer in de vorm:
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** state<x> —> state<x+1>
(<speech act> <zender> <ontvanger> <inhoud>)

** state3O —> state3l
(CONCEDE Ag2 Agi (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 (M-INT G phi) psi)))

(BEL Agi (1-INT Ag2 (M-INT G phi)))
(BEL Agi (E-INT G (M-INT G phi)))
(BEL Agi (BEL Ag2 (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 (M-INT G phi) psi))))

** state3l —> state32
(CONCEDE Ag2 Agi (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 phi psi)))

(BEL Agi (M-INT G phi))
(BEL Agi (E-INT G phi))
(BEL Agi (1-INT Ag2 phi))
(BEL Agi (BEL Ag2 (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 phi psi))))
(BEL Agi (E-INT G (M-INT G phi)))
(BEL Agi (I-GOAL Agi phi))
(BEL Agi (BEL Agi (M-INT G phi)))
(BEL Agi (1-INT Ag2 (M-INT G phi)))
(BEL Agi (BEL Ag2 (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 (M-INT G phi) psi))))
(BEL Agi (1-INT Agi (M-INT G phi)))
(BEL Agi (INSTR Ag2 (M-INT G phi) psi))
(BEL Agi (INSTR Ag2 phi psi))
(BEL Agi (1-INT Ag2 psi))
(BEL Agi (BEL Ag2 (1-INT Ag2 psi)))
(BEL Agi (I-GOAL Agi (M-INT G phi)))
(BEL Agi (C-CAN G phi))
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(BEL Agi (someMemberCan Ag2 G phil))
(BEL Agi (CAN Ag2 phil))
(BEL Agi (BEL Ag2 (opp Ag2 phil)))
(BEL Agi (BEL Ag2 (able Ag2 phil)))
(BEL Agi (CAN Ag2 phi))
(BEL Agi (BEL Ag2 (opp Ag2 phi)))
(BEL Agi (BEL Ag2 (able Ag2 phi)))
(BEL Agi (BEL Ag2 (willing Ag2 phi)))
(BEL Agi (BEL Agi (subgoal phil phi)))
(BEL Agl (subgoal phil phi))
(BEL Agl (neg phi))
(BEL Agi (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 phi psi)))
(BEL Agi (BEL Agl (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 phi psi))))
(BEL Agl (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 (M-INT G phi) psi)))
(BEL Agi (BEL Agi (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 (M-INT G phi) psi))))
(BEL Agl (1-INT Agi phi))

Agl broadcasting to members of G: (M-INT G phi)

Figure 10.2: Gedeelte van de uitvoer van een run van het kennissysteem

Hierin is te zien dat de concession van agent Ag2 van het statement

INT(Ag2, ) INSTR(Ag2, M-INT(G, ), )
bij agent Agi leidt tot het belief dat M-INT(G, ), omdat Agi a! het belief
had dat INT(Ag2, &)
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Hoofdstuk 11

Evaluatie Ontomap

11.1 Evaluatiecriteria

Voor de evaluatie van de implementatie van ONT0MAPO worden de vol-
gende criteria gebruikt:

• Snellieid/Efficiëntie

• Complexiteit

• Uitbreidbaarheid

• Betrouwbaarheid

• Expressiviteit

• Gebruiksgemak

• Begrijpelijkheid

Sneiheid en efficiëntie

Het uitgewerkte prototype levert de volgende output:

ProtegeAgent: <(:EQUIVALENT #$isa :DIRECT-SUPERCLASSES), 1.>

ProtegeAgent: <(:EQUIVALENT :DIRECT-SUPERCLASSES #$isa), 1.>

ProtegeAgent: <(:EQUIVALENT *$isa #$isa), 1.>

ProtegeAgent: <(:INVERSE :DIRECT—SUBCLASSES #$isa), 1.>

ProtegeAgent: <(:INVERSE #$genls *$i8a), 1.>

ProtegeAgent: <(:INVERSE #$isa : DIRECT—SUBCLASSES), 1.>

ProtegeAgent: <(:INVERSE #$isa *$genls), 1.>

6838 rules fired in 0.59 seconds (11570 rules/second).
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In de 0.59 seconden die hier genoemd staan is bet beantwoorden van een
vraag over de ongeldigheid van een afbeelding opgenomen. Verreweg het
grootste deel van de tijd is hierdoor in beslag genomen. Zoals te zien is,
is de inference engine erg snel met het uitvoeren van regels; bet vuren van
enkele tienduizenden regels per seconde is geen uitzondering.

Complexiteit

OntoMap heeft een duidelijke structuur en de regels die nodig zijn voor de
inferentie zijn dan ook niet erg gecompliceerd. Dit wordt mede bepaald door
de mogelijkheid van Eclipse om bij bet afleiden van een feit onderscheid te
maken tussen 'infer' en 'assert'. Als 'infer' gebruikt is wordt het afgeleide
feit automatisch teruggetrokken zodra de bijbehorende conditie met langer
geldig is. Door 'infer' te gebruiken in regels zoals

(def rule mapping—holds-by-definition
(term OntoMap ?r)
(passedMapping (?r ?a ?b) ?certainty)

(hasSlot (term OntoMap ?r) isRelation)

=>

(infer (holds ((term OntoMap ?r) ?a ?b) ))
)

is bet niet nodig speciale regels toe te voegen die alle (holds .. . )-feiten
terugtrekken, die zijn afgeleid met bovenstaande regel als startpunt.

Uitbreidbaarheid

De kennisbanic kan zeer gemakkelijk worden uitgebreid met nieuwe relaties
en regels voor het verwerken hiervan. Voor het toevoegen van een relatie
kan worden volstaan met bet toevoegen van een feit in de volgende vorm

(term OntoMap <nieuwe term>)
Dit zorgt ervoor dat <meuwe term> gezien wordt als een OntoMap-term.
Verder moet dan nog worden aangegeven dat deze term een relatie is, door

(hasSlot (term OntoMap <nieuwe term>) isRelation)

Als een concept moet worden toegevoegd aan OntoMap kan dit laatste feit
uiteraard achterwege worden gelaten. Ala voor een relatie geen (nocheck
(term OntoMap <nieuwe term>)) wordt toegevoegd, worden de eigen-
schappen van de relatie automatiach gecontroleerd. Deze eigenschappen
kunnen worden toegevoegd door (hasSlot . . . )-feiten toe te voegen, op
dezelfde manier ala de eigenscbap 'isRelation'.

Betrouwbaarheid

De werkwijze van het inferentiemechanisme is zeer betrouwbaar en zal alle
af te leiden feiten ook inderdaad afleiden. Aan de betrouwbaarhejd kan af-
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breulc worden gedaan als er foutieve afbeeldingen worden toegevoegd, of als
er foutieve eigenschappen a.an relaties worden gekoppeld. Door de eigen-
schappen echter te controleren wordt een hogere mate van betrouwbaarheid
verkregen. Ook de checkattribs module kan uiteraard worden uitgebreid
met regels voor het controleren van extra eigenschappen, wat ten goede zou
komen aan de betrouwbaarheid. De fouten die mogelijk optreden zijn echter
altijd de fout van diegene die afbeeldingen, relaties en concepten toevoegt
en wordt niet door de OntoMap-defimtie of door het inferentiemechanisme
veroorzaakt.

Expressiviteit

Door het gebruik van extreem slinpele structuren (binaire relaties) als ba-
siselement kan een veel grotere schaalbaarheid worden bereikt dan door com-
plexe representaties bereikt zou kunnen worden. Door de relaties onder te
brengen in een uitbreidbare hiërarchische structuur, kan een grotere expres-
siviteit worden verkregen door relaties en regels voor het verwerken hiervan
toe te voegen. Bovendien wordt over de termen die door relaties verbonden
worden geen uitspraak gedaan, waardoor het mogeijk wordt complexere
concepten als term aan te merken. Dit leidt tot een nog grotere expres-
siviteit.

Gebruiksgemak en begrijpelijkheid

Doordat de ba.siselementen simpel van structuur zijn, zijn deze ook gema.kke-
lijk te begrijpen. Er bestaat geen verplichting allerlei voorgedefinieerde
eigenschappen van concepten vast te leggen, zoals bijvoorbeeld in Ontolin-
gua §5.4.4 het geval is. Hierdoor kan de domein-expert die een afbeelding
tussen twee ontologieën aanlegt, zich blijven richten op de concepten en re-
laties waarvoor hij een afbeelding wil aanleggen. Het gebruiksgemak zou
nog kunnen worden vergroot door een interface te schrijven die op ieder
moment de (nieuw) afgeleide feiten weergeeft, zodat de domein-expert geen
overbodig werk hoeft te doen. Bovendien zou de interface de afbeeldingsre-
laties grafisch kunnen weergeven, wat de overzichtelijkheid ten goede zou
komen.

11.2 Aficadering en eisen

De implementatie van OntoMap is beperkt tot het definiëren van afbeeld-
ingsrelaties, het afleiden van meuwe feiten op basis van aangelegde afbeeldin-
gen en het controleren van enkele belangrijke eigenschappen van relaties.
Hierdoor wordt helder wat van de implementatie verwacht kan worden. Er
zijn echter ook een aantal zaken die buiten het kader van deze implementatie
vallen. Hier volgen enkele voorbeelden:
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• geen vertalingen van en naar verschillende kennisrepresentaties

• isgeenACL

• is geen representatietaal

• automatiseert bet afbeeldingsproces zeif niet

Aan het prototype werden de volgende elsen gesteld:

1. Compliance met FIPA Specificatie Ontology Agents

2. Compliance met OKBC

3. Data driven (online nieuwe afbeeldingen kunnen toevoegen)

4. Afbeeldingen moeten kunnen worden verwijderd (truth maintainance)

Het ontwerp is gebaseerd op de FIPA Specificatie voor Ontology Agents,
dus het zal niet verbazen dat bet prototype hiermee inderdaad compliant
is. Compliance met OKBC is gewaarborgd, vanwege het gebruik van basise-
lementen met een eenvoudige structuur. Eclipse bevat de mogelijkheid om
van buitenaf feiten toe te voegen en te verwijderen. Hierdoor is gemakkelijk
een OKBC-kernel te implementeren die operaties bevat om feiten toe te voe-
gen, te wijzigen en te verwijderen. Vanwege de mogelijkheid om de Eclipse
kennisbanic te benaderen vanuit een externe applicatie, kunnen ook nieuwe
afbeeldingsfeiten worden toegevoegd en kan een run gedaan worden om de
nieuwe afbeeldingen te verwerken. Het verwijderen van afbeeldingen kan op
dezelfde manier, wat leidt tot bet automatisch terugtrekken van feiten die
op basis van de verwijderde afbeeldingen afgeleid waren, omdat in de regels
'infer' gebruikt is om feiten af te leiden.
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Evaluatie teamvorming

De implementatie van teamvorming wordt op basis van de volgende criteria
geëvalueerd:

• Snelheid/Efficiëntie

• Complexiteit

• Uitbreidbaarheid

• Consistentie

Sneiheid en efficiëntie

Een run van het prototype geeft o.a. de volgende uitvoer:

19846 rules fired in 131.80 seconds (150 rules/second).

Vergeleken met de sneiheid van het kennissysteem voor OntoMap

(11570 rules/second) is dit erg traag. Dit wordt veroorzaákt door het

veelvuldig gebruik van universele quantificatie. In Eclipse wordt dit als
volgt geImplementeerd. Een expressie als

VA:B

wordt in Eclipse

(not
(join

(A)

(not (B))

)

)
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en is te vertalen als: "er is geen A waarvoor geldt -B". Het nadeel van 'joins'
is dat iedere join overnieuw geevalueerd moet worden zodra er een nieuw feit
bij gekomen is dat past in het patroon van de join. Stel dat de A hierboven
een feit met het volgende patroon representeert: (elementOf ?el ?set).
Zodra er een feit als (elementOf Ag3 Group 1) wordt toegevoegd aan de
Icennisbank, moet bovengenoemde join opnieuw worden geëvalueerd, want
het zou zo kunnen zijn dat (not (B)) voor het nieuwe element we! geldt,
waardoor de join niet langer 'leeg' is en de conditie waarin de join is
opgenomen niet langer geldig is. Als er in bet aktie-gedeelte van een regel
een infer gebruikt is, moet bet afgeleide feit zelfs nog worden teruggetrokken.

In de implementatie van de theorie voor teamvorming in multi-agent sys-
tems is veel gebruik gemaakt van universele quantificatie, omdat de attitudes
van de agents zijn beschreven in modale logica. Er is sprake van een belief
in in een bepaalde wereld als voor alEc bereikbare werelden geldt. ledere
keer dat er een speech-act wordt uitgevoerd komen er nieuwe werelden bij
en worden feiten toegevoegd die leiden tot de noodzaak de meeste joins te
(her)evalueren. Dit leidt tot bet gebruik van een grote hoeveellieid 'reken-
tijd', waarvan het effect niet direct zichtbaar is via de akties van de regels.
Dc snetheid en efficiëntie van deze implementatie zijn daarom laag. In de
aanbevelingen kom ik hierop terug.

Complexiteit

De keuze voor 'speech acts' en de effecten daarvan op de attitudes van
de agents konden vrij rechtstreeks en zonder grote complexiteit worden
geImplementeerd. Het bijwerken van het modaal logisch model op grond
van de uitgevoerde 'speech acts' is echter veel complexer. Ten eerste moet
gezorgd worden dat de regels die nieuwe 'speech acts' willen uitvoeren pas
weer mogen vuren als het model na uitvoering van de vorige 'speech act'
volledig bijgewerkt is. Hiervoor is het nodig een regel toe te voegen die
.controleert of het model volledig is bijgewerkt. De conditie van deze regel
bevat universele quantificatie voor alle attitudes van de agents, die allemaal
ook geldig moeten zijn in de nieuwe toestand volgend op een 'speech act'.
Die regel is dus vrij complex en kost veel rekenkracht. Daarnaast vergt
het bijwerken van het model het creëren van een nieuwe toestand, vanwaar
ook nieuwe werelden bereikbaar moeten worden gemaakt waarin minimaal
dezelfde proposities gelden als in de werelden die bereikbaar zijn vanuit de
oude toestand. Hiervoor zijn speciale regels aanwezig waarvan de condities
ook weer universele quantificatie bevatten. Een regel die zorgt voor bet
kopiëren van beliefs werkt bijvoorbeeld onder de conditie dat nog niet alle
proposities gekopieerd zijn. Kortom: vooral bet bijwerken van het modaal
logisch model leidt tot een grote complexiteit.
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Consistentie

De logische consistentie van de implementatie is nog niet volledig. Het is
mogelijk een voorbeeld-dialoog te laten uitwerken door het kennissysteem,
zolang geldt dat de attitudes van agents worden uitgebreid met proposities
die consistent zijn met de al aanwezige proposities. Als bijvoorbeeld geldt
Bel2o, dan mag er geen propositie —' toegevoegd worden aan de werelden
die vanuit de huidige toestand bereilcbaar zijn via een toegankelijkheidsre-
latie voor beliefs. Een clialoog die het toevoegen van zo'n propositie nodig
maakt kan dus niet worden gesimuleerd door deze implementatie. Wel wordt
de inconsistentie opgemerkt, maar de implementatie is nog niet in staat de
inconsistentie op te lossen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door te constateren
dat de agent waarvoor gold BeL1ço juist door een persuasion-dialoog blijkbaar
overtuigd is geraakt van bet tegendeel (Be11-up).

Uitbreidbaarheid
De kennisbank kan worden uitgebreid door regels toe te voegen aan de com-
munication module. Dit kan worden gedaan door de conditie te specificeren
voor een mogelijke 'speech act'. Zo'n regel heeft de volgende vorin:

(defrule convince—instrumental—premisse
(Ag ?a)

(Ag ?i & ?a)

(group ?g)

(elementOf ?a ?g)

(elementOf ?i ?g)

(NEEDCOOP ?a ?phi)

(currState ?s)

(holds (BEL ?a (imply (1—INT ?i ?psi) (INSTR ?i ?phi ?psi)) ) ?s)
(DONE (ASS ?a ?i (imply (1—INT ?i ?psi) (INSTR ?i ?phi ?psi))) )

(not (DONE (REQ ?a ?i (CONCEDE ?i ?a (1—INT ?i ?psi))) ))

(not (DO ? ?))

=>

(infer
(Ac

(REQ ?a ?i (CONCEDE ?i ?a (1—INT ?i ?psi)))
)

)

)

Onder de gegeven conditie wordt afgeleid dat
(REQ ?a ?i (CONCEDE ?i ?a (1—INT ?i ?psi)))

een mogelijke aktie is. Wanneer deze aktie precies wordt uitgevoerd is
athankelijk van welke agent de beurt heeft om te 'spreken' en of er nog
meer mogelijke akties in de wachtrij staan.

Zoals genoemd in de paragraaf over consistentie zou de kennisbank
moeten worden uitgebreid met regels voor het oplossen van inconsistenties
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in de attitudes van de agents, voordat communicatie-regels kunnen worden
toegevoegd die leiden tot het toevoegen van proposities die inconsistenties
opleveren. Het is waarschijnlijk dat inconsistenties optreden bij persuasion-
dialogen, omdat agents in dat geval overtuigd kunnen worden van feiten die
inconsistent zijn met hun huidige beliefs.

Verdere uitbreidingen kunnen worden gedaan door andere groepen (po-
tential teams) te defimëren en agents aan die groepen toe te kennen.
Tenslotte kan ook de starttoestand worden aangepast. Al deze aanpassin-
gen/uitbreidingen kunnen worden gedaan in de module model. Bijvoor-
beeld

(Ag NogEenAgent)
(Ag NogEenAndereAgent)
(group NogEenPotent iee].Team)
(elementOf NogEenAgent NogEenPotentieelTeam)
(elementOf NogEenAndereAgent NogEenPotentieelTeam)

voegt NogEenAgent, NogEenAndereAgent en NogEenPotentieelTeam toe en
kent de agents toe aan dit potentiële team.



Deel V

Conclusies en aanbevelingen
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Hoofdstuk 13

Conclusies

13.1 Ontomap

Voor het 'mappen' van concepten en relaties van de ene ontologie op
de andere zijn verschillende benaderingen voorgesteld. In hoofdstuk 5
zijn ONION, SMART, Chiinaera, OntoMap, Rosetta, DISCOVER en OB-
SERVER besproken. Voor implementatie is gekozen voor OntoMap vanwege
het gebruik van simpele structuren waardoor een expressieve en uitbreid-
bare afbeeldingsmethode kan worden geimplementeerd. Doordat de termen
van die structuren kunnen verwijzen naar concepten, relaties en expressies
is deze benadering ook zeer toepasbaar. Hierdoor kunnen niet alleen con-
cepten en relaties van de ene ontologie vertaald worden naar die van een
andere ontologie, oak het integreren van relationele database-schema's is een
mogelijke toepassing. OntoMap is een geschikte benadering gebleken voor
het afbeelden van concepten en relaties van de ene ontologie op de andere en
kan ook direct gebruikt worden voor een afbeelding van een kennisbank naar
een ontologie. De in [24] voorgestelde hiërarchie van concepten en binaire
relaties kan uitstekend worden geImplementeerd in een kennisbank.

De implementatie heeft geleid tot een werkend prototype in de vorm
van een kennisbank die aan de belangrijkste eisen en wensen voldoet. De
evaluatiecriteria zijn sneiheid en efficiëntie, complexiteit, uitbreidbaarheid,
betrouwbaarheid, expressiviteit en gebruiksgemak. iJit de evaluatie blijkt
dat het prototype snel en efficient is. Verder maakt het prototype gebruilc
van eenvoudige basisstructuren die begrijpelijkheid, lage complexiteit en ex-
pressiviteit combineren. Ook is het systeem gemakkeijk uitbreidbaar en
betrouwbaar. Door op basis van bestaande feiten zoveel mogelijk nieuwe
feiten af te leiden en eigenschappen van relaties te controleren, wordt het
aantal benodigde afbeeldingsrelaties geminimaliseerd, wat tegemoet komt
aan het gebruiksgemak.

Naast de evalutatiecriteria voldoet het prototype aan de eisen van com-
pliance met de FIPA Specificatie voor Ontology Agents en OKBC en kunnen
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afbeeldingsrelaties op ieder moment worden toegevoegd of verwijderd, waar-
door het mogelijk wordt het prototype als kennis en inferentiemechanisme
in te bedden in een agent. Dit komt tegemoet aan de FIPA Specificatie en
vormt tevens de brug naar het onderwerp van teamvorming in multi-agent
systems, omdat de agents in een multi-agent systeem met een Ontology
Agent onderling begrip kunnen bereiken over de inhoud van de 'p waarvoor
de initiërende agent een collective intention wil bereiken of onderling begrip
kimnen bereiken over de ontologie van bet teamvormingsproces zeif.

13.2 Teamvorming

De tweede onderzoeksvraag ging over de operationaliseerbaarheid van theo-
rieën voor teamvorming in multi-agent systems. Met name de theorieën in
[69] en [23] zijn met elkaar vergeleken. De theorie in [23] is gekozen voor
operationalisatie, omdat deze theorie een combinatie is van een theorie voor
CPS met dialoogtheorie en Austin/Searle's 'speech act' theorie, en de 'speech
acts' en de gevolgen daarvan expliciet beschrijft. Voor de operationalisatie
van de theorie is gekozen voor een implementatie in de vorm van een ken-
nisbank, die een prototypische dialoog tussen agents zou moeten kunnen
simuleren en tegelijkertijd een modaal logisch model voor het beschrijven
van de attitudes van de agents zou moeten bijwerken.

Uit het implementatieproces is gebleken dat de theorie voor teamvorming
[23] geschikt is voor operationalisatie. Hiervoor is een kennissysteem een
geschikte omgeving. De implementatie is in staat een prototypische dialoog
nit te voeren en een modaal logisch model bij te houden tijdens de dialoog.
Uit de evaluatie blijkt dat er nog verbeteringen moeten worden aangebracht
aan met name de snelheid, efficiëntie en de complexiteit van bet prototype.
Ook moeten er nog regels aan worden toegevoegd voor het handhaven van de
consistentie, voordat het prototype geschilct is alle dialoogvormen te kunnen
simuleren.



Hoofdstuk 14

Aanbevelingen

14.1 Ontomap

Uit het onderzoek is gebleken dat OntoMap een geschikte methode is voor
het aanleggen van afbeeldingen tussen ontologieën. Veel benaderingen
hebben juist dit aspect onderbelicht gelaten. Voor verder onderzoek zou
het interessant zijn te kijken hoe OntoMap gebruikt kan worden voor toe-
passing in wrappers (in de KRAFT architectuur [65, 56] of vergelijkbare
componenten in andere architecturen).

Verder zou het ontwikkelen van een grafische interface voor het gebruik
van de OntoMap implementatie het gebruilcsgemak verbeteren. Een gra-
flsche interface maakt het mogelijk nieuw afgeleide feiten te presenteren
en de afbeeldingsrelaties overzichtelijk weer te geven. Dit maakt het voor
de domein-expert overzichtelijker en ondersteunt hem ook in de afbeeld-
ingstaak.

Tenslotte zou het zeer waardevol zijn op deze implementatie aan te
sluiten met een methode voor het (semi-)automatisch aanleggen van af-
beeldingsrelaties, om de domein-expert verder te ondersteunen. Hiervoor
zou onderzoek kunnen worden verricht met bijvoorbeeld benaderingen als
SMART, Chimaera §5.4.3 en ONION §5.4.2 als uitgangspunt.

14.2 Teamvorming

Voor het verbeteren van de implementatie voor teamvorming in multi-agent
systems is het aan te bevelen het ontwerp aan te passen. Het zou aan de
complexiteit ten goede komen het bijwerken van het logisch model te schei-
den van de regels voor het voeren van de dialoog. De dialoog kan ook worden
geImplementeerd door alleen declaratieve statements te gebruilcen. Aan de
hand van de feiten kan dan achteraf bet bijbehorend modaal logisch model
gegenereerd worden. Dit staat de implementatie van een agent ook met in
de weg, omdat het modelleren van de kennis van een agent niet per se in
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modale logica gedaan hoeft te worden. Modale logica wordt gebruikt voor
het redeneren over de kennis van meerdere agents en om te onderzoeken of
de agents bijvoorbeeld 'common knowledge' kunnen bereiken. Het modaal
logisch model is dus zeker interessant, maar niet noodzakelijk voor het im-
plementeren van regels voor bet voeren van dialogen.

Daarnaast verdient bet aanbeveling de regels voor het bijwerken van
het logisch model compleet te maken door regels voor het oplo8sen van
inconsistenties toe te voegen. Bovendien zouden de regels die zorgen voor
de 'kopie' van werelden en hun proposities moeten controleren of als gevolg
van een uiting in de dialoog de attitudes van de agent ook daadwerkelijk
worden uitgebreid. Als dit niet het geval is kan volstaan worden met het
leggen van toegankelijkheidsrelaties van de nieuwe toestand naar bestaande
werelden. Dit zorgt ook voor een optimalisatie van de sneiheid en efficiëntie,
omdat er minder joins opnieuw geëvalueerd hoeven te worden als er per
'speech act' minder feiten aan de kennisbank worden toegevoegd.
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Implementatie OntoMap

.1 Go.bch

(clear)
(load "ontomap.clp")

(load "checkattribs clp")

(load "output. cip")
(load "prototype .clp")
(load-facts "UpperCyc2Ontoniap .f Ct")

(load—facts "Protege2OntoMap . fct")
(reset)

.2 Ontomap.clp
(defteisplate Ontology

(field identifier)

(field version)

(field manufacturer)

(deftemplate Match

(field termi)

(field term2)

(field posecore)

(field negscore)

(defteisplate Output

(field agent)

(field rel)

(field argi)

(field arg2)

(field certainty)

(defrelation show (?))

(defrelation rd (?rel ?prob))

(defrelation passedMapping (?rel ?prob))

(defrelation holds (?rel))

(defrelation term (?ontology ?symbol))

(defrelation tomatch (?termi ?term2))

(defrelation request (?agent ?t.rm))

(defrelation agentOntology (?ag.nt ?ontology))
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(defrelation extreldescr (?ontology ?reldeacr))

(defrelation confirmed (?rel))
(defrelation negated (?ral))

(defrelation check (?term))

(defrelation nocheck (?t.rm))

(defrelation range (? ?))

(defrelation hasSlot (? ?))

(defrelation domain C? ?))
(defralation reifies (? 7))
(defrelation classOf (? 7))
(defrelation classOflnterO C? ?))
(defrelation exactClaasOflnterO C? 7))
(defrelation equivalent (7 ?))

(defrelation equivalantinterO (7 ?))

(defrelation superlnatancelnterO C? 7))
(defrelation childOf (7 7))

(defrelation childOflnterO (7 ?))

(defrelation muchNoreSp.cificlnterO C? 7))
(defrelation inverse C? ?))
(defrelation inverselnterO (? ?))

(defrelation parentOf (7 ?))
(defrelation parentOflnterO C? 7))
(defrelation muchNoreGenerallnterO C? ?))
(defrelation subMataConceptinterO (7 7))

(defrelation instanceOf C? 7))
(defrelation instanceOflnterO (? ?))
(defralation toplnatancelnterO (? ?))

+

General rulea

+

(defriil. mapping—holds—by-dc! mit ion
(term OntoMap ?r)

(passedMapping (?r Ta ?b) 9certainty)
(hasSlot (term OntoMap ?r) isftelation)

(infer (holds ((term Ontoflap ?r) Ta Tb) ))

(defrule supersedence

(holds ((term OntoMap childOf) ?child ?parant)
(holds (?child ?argl ?arg2) )

(infer (holds (?parent ?argl ?arg2) ))

(dafrule EQUIVALENCE

(holds (?ri ?argl ?arg2)
(holds (?r2& ?arg2 ?arg3) )
(not (holds (?rl ?argl ?arg3) ))

(hasSlot ?r2 isEquivalent)

(infer (holds (?rl ?argl ?arg3) ))

(def rule SYMMETItY
(holds (?r ?argl ?arg2)
(hasSlot ?r isSymeetric)

(infer (holds (?r ?arg2 ?argl) ))
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(defrule TRANSITIVITY
(hold. (?r ?argl ?axg2) )

(hold. (?r ?arg2 ?arg3&?argl) )
(ha.Slot ?r i.Tran.itiva)

(infer (hold. (?r ?argl ?arg3) ))

(dafrule INVERSE

(hold. (?r.li ?argt ?arg2) )
(holda (?inver..

(Term (oid ?) (name ?reli))

(Term (old ?) (name ?rel2))

(ha.Slot ?inver.e i.Inver.e)

(not (hold. (?r.l2 ?arg2 ?argi) ))

(if.r (hold. (?rel2 ?arg2 ?argl) ))

(defrule .lot-inharitancel
(hold. ((term OntoMap childOf) ?child ?parent) )

(huSlot ?parant ?.lot)

(infer (ha.Slot ?child ?.lot))

(datrule .lot-inheritance2
(hold. ((term OntoMap parentOf) ?parent ?child) )

(ha.Slot ?parent ?.lot)

(infer (ha.Slot ?child ?.lot))

;def rule .lot—.haring
(hold. ((term ?o ?.quiva.lent) ?rell ?rel2) )
(ha.Slot (term ?o ?.quivalent) i.Equivalent)
(hasSlot ?r.ll '.lot)

(infer (ha.Slot ?r.12 ?.lot))

(dafrule tran.-.yimn-.o-euclidian

(hasSlot ?rel i.Tran.itive)
(ha.Slot 9rel i.Synetric)

(infer (ha.Slot ?rel i.Euclidian))

(dat rule raflexive-.o—.erial

(hasSlot ?rel i.Reflexiv.)

(infer (ha.Slot ?ral i.Serial))

(dat rule .yia.-tran.-.ar-.o-refl-eucl

(ha.Slot ?r i.Syetric)
(ha.Slot ?r i.Tran.itlve)

(ha.Slot ?r i.Serial)
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(infer (hasSlot 9r isR.flexive))

(infer (hasSlot Tr isEuclidian))

(defrule ref 1-end-so-equivalent
(haSlot ?r isReflexive)
(haiSlot ?r isEuclidian)

(infer (hasSlot ?r isEquivalent))

(del rule equivalent-.o—trans-.yii.n-.er
(haaSlot ?r isEquivalent)

(infer (hasSlot ?r isTran.itive))
(infer (hasSlot ?r isSysnetric))
(infer (hasSlot ?r isSerial))

(del rule translate—to-ontomap_r.l
(extrelde.cr To (?r Ta Tb))

(hold.

(equivalentlnterO

(term To ?r)

(term OntoMap ?translation)

(infer

(rd (?traa.lation

(term To Ta)
(term To ?b)

1.0

(delrule tran.lat.-to-ontomap_rel-2
(extreldescr To (?r Ta ?b))
(hold.

((term OntoMap equivalentlnterO)
(term To ?r)
(term OntoMap ?translation)

(infer
(rel ('translation

(term To Ta)
(term To Tb)

1.0

(del rule infer—terms 1
(holds (T (term To ?name) T) )
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(infer (term ?o ?nalle))

(defrule infer-terms2
(holds (? ? (term To ?naxae))

(infer (Term ?o ?nacie))

(defrule relation—translation
(holds ((term To ?r) (term Tot ?relnamei) (term ?o2 ?relname2) ) )
(holds (?eqrel (term To ?r) (term Tao ?tranelation) ) )
(hasSlot ?eqrel isEquivalent)
(agentOntology ?agent Tao)
(or

(or
(request Tagent (term Tol Trelnamel))

(request ?agent (term ?o2 ?r.lnais2))

(or

(check (term Tol Trelnaael))
(check (term To2 ?relnsme2))

(infer
(holds

((term Tao ?translation) (term ?ol Trelnamel) (term ?o2 ?relnain.2))

(deffacts ontomap—facts

(term Ontoflap range)

(term OntoMap hasSlot)

(term OntoMap domain)

(term OntoMap reifies)

(term OntoMap classOf)

(term OntoMap childOf)

(term OntoMap parentOf)

(term OntoMap inatanceOf)

(term OntoMap classOflnterO)

(term OntoMap exactClassDflnterO)

(term OntoMap equivalent)

(term OntoMap .quivalentlnterO)

(term OntoMap superlnstancelnterO)

(term OntoMap childOflnterO)

(term OntoMap muchMoreSpecificlnterO)

(term OntoMap inverse)

(term OntoMap inverselnterO)

(term OntoMap parentOflnterO)

(term OntoMap muchfloreGenerallnterO)
(term OntoMap subMetaConceptlnterO)
(term OntoMap instanceOflnterO)

(term OntoMap toplnstancelnterO)

(holds ((term OntoMap childOf) (term OntoMap childOflnterO) (term OntoMap childOf)) )
(holds ((term OntoMap childOf) (term OntoMap muchNoreSpecificlnterO) (term OntoMap childOflnterO)) )
(holds ((term OntoMap childOf) (term OntoMap parentOflnterO) (term OntoMap parentOf)) )

(holds ((term OntoMap childOf) (term DntoMap muchfloreGenerallnterO) (term OntoMap parentOflnterO)) )
(holds ((term OntoMap childOf) (term OntoMap instanceOflnterO) (term OntoMap instanceOf)) )
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(holds ((term OntoMap childOf) (term OntoMap toplnstanceOflnterO) (term OntoMap instanceOflni

(holds ((term OntoMap childOf) (term OntoMap equivalentlnterO) (term OntoMap equivalent))

(holds ((term OntoMap childOf) (term OntoMap classOflnterO) (term OntoMap classOf))

(holds ((term OntoMap childOf) (term OntoMap exactClassOflnterO) (term OntoMap classOflnter(

(hold. ((term Ontoflap inverse) (term OntoMap childOf) (term OntoMap parentOf)) )

(holds ((term OntoMap myers.) (term Ontoflap classOf) (term Ontoflap instanceDf))

(holds ((term OntoMap inverse) (term OntoMap hasSlot) (term OntoMap domain)) )
(hold. ((term OntoMap inverse) (term DutoMap reif us) (term OntoMap range)) )

(nocheck (term OntoMap childOf))
(nocheck (term DutoMap inverse))

(hasSlot (term Ontoxap childOf) isftelation

(hasSlot (term OntoMap parentOf) isftelation )
(hasSlot (term OutoMap equivalent) isftelation )

(hasSlot (term OntoMap range) isRelation )

(hasSlot (term OntoMap hasSlot) isftelation )

(hasSlot (term OntoMap domain) isRelation )

(hasSlot (term OntoMap reifies) isRelation

(hasSlot (term OntoMap classOf) isRelation

(hasSlot (term Ontoflap instanceDf) isRalation )

(hasSlot (term OntoMap inverse) isRelation )

(hasSlot (term OntoMap equivalent) isRelation

(hasSlot (term OntoMap equivalent) isEquivalent

(hasSlot (term OutoMap childOf) isTransitive )

(hasSlot (term OntoMap parentOf) isTransitive

(hasSlot (term OntoMap inverse) isSym.etric )

(hasSlot (term OntoMap equivalentlnterO) iskelation )

(agentOntology Self OntoMap)

.3 Checkattribs.clp

Relation attribute checking

(defrelation mapError (9term))
(defrelation inlerredSlot (?rel 'slot))
(defrelation cleanup (?term))

(def rule check-by-default
(declare (salience —1))

(hasSlot (term ?o 'term) isRelation)
(not (nocheck (term To ?term)) )

(infer (check (term To ?term)) )

(def rule don't—check—ontomap
(term OntoMap ?term)

(infer (nocheck (term OntoMap ?t.rm)))
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(dotrule infer—reflexivity
(check (term 70 ?reflexive))
(hasSlot (term ?o ?reflexive) icRolation)

(not (join

(term ?o ?term)

(not

(confirmed
((term ?o ?reflexive) (term ?o ?term) (term ?o ?t.rm))

(confirmed ((term ?o ?reflexive) (term ?o ?x) (term ?o ?x)) )

(printout t "inferring U ?r.flexive me R.fl.xiv." t)
(infer (inferred$lot (term ?o 'reflexive) ieR.fl.xiv.)) ; ameert

(def rule infer-syetry
(check (term ?o ?eymmetric))
(he.sSlot (term ?o ?.yetric) isRelation)
(not (join

(confirmed ((term ?o ?.ynetric) (term ?o ?termi) (term ?o ?term2&?terml)))
(not

(confirmed
((term 70 ?.yetric) (term 70 ?term2) (term ?o ?termi))

(confirmed ((term ?o ?.yatric) (term ?o Tx) (term To ?yk?x)) )
(confirmed ((term To ?eyiinetric) (term To Ty) (term To Ix))

(printout t "inferring - ?symeetric " as Syetric" t)

(infer (inferredSiot (term ?o ?.ymeetric) isSy.tric)) ; assert

(del rule infer-transitivity
(check (term To Ttransitive))
(hasSlot (term To Ttransitive) isRslation)

(not (join

(and

(confirmed ((term To ?transitiv.) (term ?o ?termi) (t.ris To ?term2)))

(confirmed ((term To Ttransjtjve) (term To Tterm2) (term To ?term3k?terml)))

(not

(confirmed

((term To Ttransitiv.) (term To ?terml) (term To ?term3))

)
)

)
(confirmed ((term ?o Ttransitive) (term To Tx) (term To ?y)) )
(confirmed ((term To Ttransitive) (term To ?y) (term To ?z&?x)) )
(confirmed ((term ?o ?traneitive) (term To Tx) (term To Tz)) )

(printout t "inferring " Ttransitive " as Transitive" t)

(infer (inferredSlot (term ?o ?transitive) isTransitive)) ; assert

(def rule infer-euclidian
(check (term To Teuclidian))

-I
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(hasSlot (term ?o 'euclidian) isP&elation)

(not (join

(and

(confirmed ((term ?o 'euclidian) (term To ?terml) (term To ?term2)))
(confirmed ((term To ?eucljdjan) (term To 'termi) (term To ?term3&?teris2)))

(not
(confirmed

((term ?o Teuclidian) (term To ?term2) (term o ?term3))

(confirmed ((term ?o Teuclidian) (term ?o Tx) (term To Ty)) )
(confirmed ((term ?o Teuclidian) (term To Tx) (term To ?z&Ty)) )
(confirmed ((term To 'euclidian) (term To Ty) (term To ?z)) )

(printout t "inferring Teuclidian " as Euclidian" t)
(infer (inferredSiot (term To ?euclidian) isEuclidian)) ;assert

(def rule infer—serial
(check (term To ?s.rial))
(hasSlot (term To ?serial) isRelation)
(not (join

(term To ?termi)

(not

(confirmed
((term To ?serial) (term To ?tarml) (term To Tterm2k?termj))

(confirmed ((tern To Tierial) (term To Tx) (term To Ty&?x))

(printout t "inferring " T.erial " as serial" t)
(infer (inferredSiot (term To Tserial) i.S.rial)) ;assert

(defrule trans—sy—ao—euclidian-check
(inferredSlot Trel isTransitiva)
(inferredSlot 'rd isSyetric)

(infer (inferredSiot Trel i.Eucljdjan))
(printout t Trel " isTransitive and isSymetric —> isEuclidian" t)

(defrule reflexive—so-serial—check

(inferredSlot ?rel isRaflexive)

(infer (inferredSlot ?rel isSerial))
(printout t ?rel " isReflexive so isSerial" t)

(def rule sy-trans-ser—so-refl-eucl—check
(infarredSiot ?r issymietric)
(inferredSlot 'r isTransitive)
(inferred$lot Tr isS.rial)

(infer (inferred$lot ?r isReflexive))
(infer (inferredSiot ?r isEuclidian))
(printout t ?r " isTransitive and isSymetric and isS.rial —, isEuclidian and isReflexive" t)
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(defrule r.fl-eucl-so-equivalent-check
(inferredSiot ?r isReflexive)
(infarradSiot ?r isEuclidian)

(infer (inferredSlot ?r isEquivalent))
(printout t 9r " isEuclidian and isReflexive —> isEquivalent" t)

(def rule equivalent—so-trans-symm-ser—check
(inferredSiot ?r isEquivalent)

(infer (inferredSlot Tr isTranaitive))
(infer (inferredSiot ?r isSyasnetric))
(infer (inferredSiot ?r isSerial))
(printout t ?r " isEquivalent 50 isSerial" t)

(defrule ask—confirmation
(check (term To ?r))

(holds ((term To ?r) (term To Ta) (term To Tb)) )

(not (confirmed ((term To ?r) (term To Ta) (term To Tb)) ))

(if (yes "Ontology: " To t t N(N fr n N Ta " " ?b N) T" )
then (assert (confirmed ((tern To Tr) (tern ?o Ta) (term To Tb))))

(defrule defined-confirmation
(extreldescr To (?rel Tterml ?term2))

(assert (confirmed ((term To Trel) (term To ?termi) (term To ?term2)) ))

(infer (term To ?rel))

(infer (term To ?terml))

(infer (term To Tterm2))

(defrule slot—differencet
(declare (salience —2))
(check Trel)

?mapping <- (rd (equivalentlnterO ?term (term OntoMap ?ontoMapTerm)) T)

(hasSlot ?term isRelation)
(hasSlot (term OntoMap TontoMapTerm) isRelation)

(hasSlot (tern OntoMap TontoMapTerm) ?slot&isRelation)

(not (inferredSlot ?term ?slot))

(if (yes "Mapping: " t "equivalentlnterO " ?term " (term OntoMap " TontoMapTerm N)N t t

"Slot (" ?slot N] only holds for (term OntoMap " TontoMapTerm N)N t t

"Retract aappingT")

then (retract Teapping)
(infer (cleanup ?tern))

(defrule slot—difference2
(declare (salience —2))
(check ?rel)

Tmapping <- (rd (equivalentlnterO ?term (term DntoMap ?ontoMaplerm)) T)

(hasSlot ?term isRelation)

(hasSlot (term OntoMap ?ontoMapTerm) isRelation)

(inferredSiot ?term Tslot&isRslation)
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(not (hasSlot (term OntoMap ?ontoMapTerm) ?slot))

(if (ye! "Mapping: " t "equivalentlnterO " ?t.rm " (tern OntoMap ?ontoMapTerm ")" t t
"Slot (" ?slot "] only hold! for " ?term t t
"Retract mapping?")

then (retract ?mapping)
(infer (cleanup ?term))

(defrule start-cl.anup
(cleanup ?term)
?confirmation <— (confirmed (?t.rm ? ?))

(retract 'confirmation)

(defrule end-cleanup
?cleanup (— (cleanup ?term)
(not (confirmed (?term ? ?) ))

(retract ?claanup)

(def rule filter-mapping
(declare (salience —3))

(rd ?izappingRel 'certainty)

(infer (passedxapping ?inappingRel ?certainty))

.4 Output.clp
+

Output rules
;+ +

(deffacts kb—output-fact!
(show all—hold!)

(show all—ontologies)

(chow all—term!)

(chow all—relevant)

(show output)

(show syntax-errors)

(defrule select—relation—for—outputl
(hold! ((tern ?ao ?r) (tern ?ao ?namei) (term ?ro ?nam2) ) )
(agentOntology ?agent ?ao)
(request ?agent (tern ?ro ?naa.2) )

(infer
(Output

(agent ?agent)
(rd ?r)

(argi ?namai)
(arg2 ?naae2)
(certainty 1.0)
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(def rule select—relation—f or—output2
(holds ((term 'ao ?r) (term ?ro ?nam.1) (term ?ao ?nacie2) ) )

(agentOntology ?agent ?ao)
(request ?agent (term 'ro ?namel))

(infer

(Output
(agent ?agent)
(rd ?r)

(argi ?namel)
(arg2 ?name2)
(certainty 1.0)

(defrule select—concepts—for—output
(holds ((term ?ao ?r) (term ?ro ?naael) (term ?ro ?name2) ) )
(agentOntology ?agent ?ao)
(or

(request Tagent (term ?ro ?namel))

(request ?agent (term ?ro ?nam.2))

(infer
(Output

(agent ?agent)

(rd ?r)

(argi ?nam.1)
(arg2 ?name2)
(certainty 1.0)

(def rule show-all-holds

(declare (salience —1))
(holds (?r ?t.rml ?term2))
(show all—hold.)

(printout t "(holds (" ?r " ?terml. " " ?term2 u))N t)

(dafrule newline—befora—shov—all-ontologies

(declare (salience —2))

(show all—ontologies)

(printout t t " Ontologies: " t " " t)

(def rule show—all—ontologies

(declare (salience —3))

(show all—ontologies)

(Ontology (identifier ?id) (version ?v) (manufacturer ?a))

(printout t "(Ontology " ?id ")" t)

(def rule newline-bef ore-show—all—terms
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(declare (salience —4))

(show all—terms)

(printout t t " Terms: t N t)

(defrule show-all-terms
(declare (salience —5))
(show all—terms)

(term ?o ?name)

(printout t "(term " ?o " " ?name N)N t)

(def rule newline—bef ore—show—output

(declare (salience —8))

(show output)

(printout t t)

(defrule show-output

(declare (salience —9))

(show output)

(Output (agent ?a) (rd ?r) (argi ?argl) (arg2 ?arg2) (certainty Tc.rtainty))

(printout t ?a ": <(" ?r " " ?argi " " ?arg2 "). " ?certainty N>N t)

(def rule syntax-error

(declare (salience —ii))

(show syntax-errors)

(term OntoMap ?r)

(rel (?r ? ?) ?)

(none (hasSlot (term Ontoflap ?r) isRelation))

(printout t t 9! Invalid mapping relation: " ?r t)

.5 Prototype.clp

Prototype
;+ +

;+ +
I Requests I

;+ +
D. volgende requests zijn voorbeelden. Dit zijn templates die

kunnen worden toegevoegd op het moment dat een agent een b.paald

verzoek doet tot nader. informatie over een b.paalde term, die een
concept of een relatie kan zijn.

(deffacts requests
(request Protegekgent (term Upper-Cyc "$$MeetingTakingPlace"))
(request ProtegeAgent (term Upper-Cyc S$isa))

)
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I External fact.

Dc volgende external-ontology-fact. zijn voorbeelden. Dit ziju template.
die kunnen vorden toegevoegd door de Ontologyigent nadat deze een

OntologyServer heeft bevraagd op baci. van ecu b.paalde tern,
bijvoorbeeld:

OntologyAgent -> OntologyServer:
geef all. relatie. vaarvan tern I ecu argument i.

OntologyServer —> OntologyAgant:
('$$i.a" "S$MeetingTakingPlace" "S$D.faultDi.jointScriptType")

111

(deffact. external—ontology—fact.
(extrelde.cr Upper-Cyc ("S$i.a' 'flMeetingTakingPlace" "*$DefaultDi.jointScriptType"))

(extrelde.cr Upper—Cyc ($$i.a A B))

(extrelde.cr Upper—Cyc (*$i.a B C))

(extreldescr Upper-Cyc (S$i.a A C))

(extrelde.cr Upp.r-Cyc ($$i.a A D))

(extrelde.cr Upper-Cyc ($$i.a D E))

(extrelde.cr Upper-Cyc (S$i.a A E))

(extrelde.cr Upper-Cyc ($$genls B A))

(extrelde.cr Upper-Cyc (*$genl. C B))

(extrelde.cr Upper—Cyc (&Sgenl. C A))
(extrelde.cr Upper-Cyc (S$genls D A))

(extrelde.cr Upper-Cyc ($$genl. E D))

(extrelde.cr Upper-Cyc ($*genl. E A))

(extrelde.cr Upper-Cyc (S$equal A A))

(extrelde.cr Upper-Cyc (*$equal B B))

(extrelde.cr Upper-Cyc (S$equal C C))

(extreldescr Upper-Cyc (S$equal D D))

(extrelde.cr Upper-Cyc ($$equal E E))

(extrelde.cr Upper-Cyc (S$equal F F))

(extrelde.cr Upper-Cyc (t$equal B F))

(extrelde.cr Upper-Cyc ($$equal F B))

(extrelde.cr Upper-Cyc (S$equal S*isa *$i.a))

(extrelde.cr Upper—Cyc ($$eqnal *$geule S$genl.))

(extrelde.cr Upper—Cyc (*$equal S$equal *$equal))

(extrelde.cr Protege—2000
(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000
(extrelde.cr Protege-2000
(extrelde.cr Protege—2000

(extrelde.cr Protege—2000
(extreldescr Protege-2000

(extrelde . cr Proteg.—2000
(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege—2000

(extreldescr Protege—2000

(extrelde.cr Protege-2000

(.xtrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extrelde.cr Protege—2000

(":DIRECT-SUPERCLASSES" I Y))
(":DIRECT-SUPERCLASSES" Y Z))
(N :DIRECT-SUPERCLASSES" I Z))
(N :DIRECT-SUPERCLASSES" I K))

K L))
(N :DIRECT-SUPERCLASSES" I L))
(N :DIRZCT-SUBCLASSES" Z Y))
(N:DI_5jJT&555N I))

(N:DIRSJT555N Z I))
(N:EQUIVAflfl I I))

y y))

(N:EQUIyh1flN z z))
(N:EQUIVjE1N K K))

(N:EQUIVflN L L))
(N:EQUIVALENTN N N))

(N:EQUIVALENTfl K L))

(N:EQUIVA1TN L K))
(N:EQUIVLLENTN K N))

(":EQUIVALENT" N K))
(N:EQUIVALENT L N))

(N:EQUIVfN N I.))
(N:EQUIVALENT" • DIRECT-SUPERCLASSES" ": DIRECT-SUPERCLASSES"))
(N: EQUIVALENT" N :DIRECT-SUBCLASSES" N: DIRECT-SUBCLASSES"))
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(extrelde.cr Protege-2000 (N: EQUIVALENT" ":DIRECT—INSTANCES" N :DIRECT—INSTANCES'))

(extr.lde.cr Protege—2000 (N: EQUIVALENT" ":DIRECT—TYPE" N: DIRECT-TYPE"))
(extrelde.cr Protege—2000 (':EQUIVALENT" ":INVERSE" ":INVERSE"))
(extreldescr Protege—2000 (":EQUIVALENT" ":EQUIVALENT" :EQUIVALENTN))

(extreldaecr Protege-2000 (N: INVERSE" N :DIR.ECT-SUPERCLASSES" N :DIRECTSUBCLASSES"))
(extreld.ecr Protege-2000 (": INVERSE" ":DIRECTSUBCLASSES" ': DIRECT—SUPERCLASSES"))

.6 UpperCyc2OntoMap.fct
(agentOntology UpperCycAgent Upper-Cyc)

(hasSlot (term Upper-Cyc S$equal) icRelat ion)
(hasSlot (term Upper-Cyc S$genl.) icRelation)
(haiSlot (term Upper—Cyc S$i.a) isRelation)

(rd
(equivalentlnterO

(term Upper—Cyc "S$genl.")

(term OntoMap parentOf)

1.0

(rd

(equivalentlnterO

(term Upper-Cyc "*$iaa")

(term OntoMap chi].dOf)

1.0

(rd

(equivalentlnterO

(term Upper-Cyc t$equal")

(term OntoMap equivalent)

1.0

.7 Protege2OntoMap.fct
(agentOntology ProtegeAgent Protege—2000)

(hasSlot (term Protege—2000 ":DIRECT-SUPERCLASSES") isRelation)
(hasSlot (term Protege-2000 ":DIRCT-SUBCLASSES") isRelation)
(hasSlot (term Proteg.-2000 ":DIRZCT-INSTANCES") isRalation)
(hasSlot (term Protege-2000 ":DIRECT-TYPE") isRelation)

(hasSlot (term Protege—2000 ":EQUIVALENT") isftelation)

(hasSlot (term Protege—2000 ":INVERSE") iaRelation)

(rd

(equivalent InterO

(term Protege—2000 ":EQUIVALENT")

(term OntoMap equivalent)

1.0

(rd
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)
(rd

(rd

(rd

(equivalent InterO

(tern Protege-2000 ":INVERSE")
(term OntoMap inverea)

1.0

(equivalantlnterO

(term Protege-2000 ":DIRCT-SUPERCLASSES")
(term OntoMap childOf)

)
10

(equivalentlnterO

(term Protege-2000 n:EQUIVALENTN)

(term OntoMap childOf)

1.0

(equivalentlnterO
(term Protege-2000 N :DIRECT—SUBCLASSF")
(tern OntoMap parentOf)

1.0

(rd
(childOflnterO

(term Protege-2000 ":DIRECT-INSTANCES")

(term OntoMap inetanceOf)

1.0

;)

(rd

;)

(childOflnterO

(tern Protege-2000 N:DIRECT_TYPEN)
(tern OntoMap cla!.Of)

0.8
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(extreldescr Protege-2000

(extrelde.cr Protege-2000

(extreldeecr Protege—2000
(extreldeecr Protege—2000
(extreldeecr Protege-2000
(extreldeicr Protege-2000
(extreldeecr Protege-2000

(extreldeacr Protege—2000

(extreldescr Protege—2000

(extreldes cr Protege—2000

(extreldeecr Protege-2000

(extreldescr Protege-2000

(extreldeecr Protege-2000

(extreldescr Protege—2000
(extreldeecr Protege—2000
(axtreldee cr Protege-2000
(extreldescr Protege-2000

(extreldeecr Protege-2000

(extreldeecr Protege—2000

(extreldescr Protege-2000

I y))
(":DIEECT—SUPERCLASSES" Y Z))
(II: DIRECT-SUPERCLASS" I Z))
(N :DIRECT-SUPKRCLASS" I K))
(":DIRCT-SUPERCLASSES" K L))
(":DIRECT-SUPERCLASSES" I L))
(":DIRECT-SUBCLASSEs" Z Y))

(N:DI_SC$S$fl Y I))
Z I))

(":EQUIVALENT" I I))
(":EQUIVALENT" Y Y))

(":EQUIVALENT" Z Z))

(N:EQUIVhjr K K))
(N:EQUIy*1flN L L))
(N:EQUIVflN N N))
(":EQUIVAI.ENT" K L))
(N:EQUIVrfl L K))
(":EQUIVALENT" K M))
(N:EQUIV*j(TN M K))
(N:EQUIyAjJ(Tfl L N))
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(extraldescr Protage-2000 (":EQIJIVALENT" P1 L))

(.xtralda.cr Protega-2000 (":EQUIVALENT" ":DIRECT-SUPERCLASSES" ":DIRECT-SUPERCLASSES"))
(extreldeicr Protag.-2000 (' EQUIVALENT" ":DIRZCT-SUBCLASSES" N :DIRECT-SUBCLASSES))
(.xtraldeBcr Protege-2000 (":EQUIVALENT" ':DIRECT-INSTARES" ":DIftECT-INSTANCES"))
(extrelde5cr Protege—2000 (":EQUIVALENT" ":DIRECT—TYPE" ":DIRECT—TTPE"))
(extr.].descr Protege—2000 (":EQUIVALENT" ":INVERSE" N.I?JyEN))
(extr.ldeicr Proteg.—2000 (":EQUIVALENT" ":EQUIVALENT" N:EQUIVALENTn))
(axtreld.acr Protege—2000 C": INVERSE" - :DIRECT-SUPERCLASSES" ":DIR.ECT-SUBCLASSES"))
(extreldescr Protege-2000 (": INVERSE" N :DIRECT—SUBCLASSES" ":DIRECT-SUPERCLASSES'))
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.8 Go.bch

(clear)
(load " system.clp")
(load "model.clp")
(load " reasoning.clp")
(load "planning.clp")
(load" communication.clp")
(load "social reasoning.clp")
(load "blackboard.clp")
(reset)

.9 System.clp
(defruleset 5y!tam (agenda default))

(defrelation hold! (?form 'world))

(defrelation neg (?p))

(defrelation imply (?forml ?form2))
(defrelation bimpi (?forml ?form2))

(defrelation conj (?forml 'form2))

(defrelation diaj (?forml ?form2))

2 Formal background

2.1 The logical language

Definition 1 (Language)

(defrelation P (?propo.itional_symbol))

(defrelation Ag (?agant))

(defrelation At (?atomic_action))
(defrelation elementOf (?element ?.et))

Definition 2 (Individual action!)

(defrelation language (?languaga))
(defralation confirm (?etateaent))

(defrelation .eq (?actionl. ?action2)) ; eeq sequence

115
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(dafralation ndc (?actioni ?action2)) ;
ndc = non—deterministic choice

(defralation it (?action)) ; it • iteration
(defrelation atit C?))

(dafrelation Ac (?individual_action))

Definition 3 (Formulae)

(dafrelation form (?form))

Epistemic modalities

(defrelation group (?group))

(defrelation BEL (?agent ?form))

Motivational modalitiec

(defrelation I—COAL (?agent ?form))

(defrelation C-BEL ('agent 'form))

(defrelation E—BEL (?agent ?form))

(def relation

(def relation

(def relation

(defrelation

1-INT (?agent
E-INT (?group
M-INT ('group

C-INT (?group

?form))

?form))

?form))

?form))

Dynamic modalitiec

(defrelation

(defrelat ion

(defrelation

after (Tetatel ?.tate2))

A (?action))

E (?action))

2.2 Kripke models

Definition 4 (Kripke model)

(dofrelation world (?world))

(defrelation

(def relation

(defralation

xaR.1B (?agent

xaRelG (?agent

xaRelI (?agent

?grc_world 'dat_world)) ; belief a
?.rc_world 'dat_world)) goals

?arc_world ?dat_world)) ; intent lone

(defrelation
(defrelation

(defrelation

(dot relation

(defrelation

xaRel (?agent 'action

Val (?form ?world))

abl (?agent ?form))

op (?agent ?form ?world))

will (?agent 'form ?world))

'arc_world ?dst_uorld))

truth value of form in world

agent ii able to achiev, form

agent ?agent has the opportunity to achieve ?form in w

agent ?agent has the willingness to achieve ?form in w

Definition 5 (Semantics for the non—modal operators)

2.4 Beliefs

(dafrelat ion cnrrState (?current_etata))

(dofrelation C-reachable (?id ?group ?worldl ?world2))

(defrelation

(dat relation

(defrelation

able (?agent ?form))

opp (?agent ?form))

willing (?agent ?form))
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3 Motivational attitudes

3.i Individual goals and intention.
3.2 Collective intentions

6 Potential recognition

6.2 Towards a potential of cooperation

(defrelation POTCOOP (?agent ?form))

(defrelation CAN (?agent ?form))

(defrelation C—CAN (?agent ?form))

(defrelation subgoal (?subgoal ?goal))

(defrelation someMamberCan (?agent ?group ?formula))

6.3 Information seeking dialogue

(defrelation REQ (?sender ?receiver ?request))

(defrelation ASS (?sender 'receiver ?as,ertion))

(defrelat ion NEEDCOOP (?agent ?forinula))
(defrelation TItlIST (?agent ?trusted ?formula))

7 Team formation

(defrelation CONCEDE (?sender ?receiver ?formula))

(defrelation CHALLENGE (?sender ?receiver ?formula))

(defrelation DO (?agent ?nextaction))

(dafrelation DONE (?action )) ;(defrelation DONE (?action ?time))

(defrelation show (?toShou))

(defrelation turns (?number_turna))

(defrelation turn (?agent))

(defrelation stateNr ('number))

(defrelation vorldNr (?number))

(defrelation adjustHodel (?world))

(defrelation acting (?action ?step))

(defrelation debugmsg (?string))

(defrelation inconsistency (?pl ?p2 ?vorld))

(defrelation output (?fact ?state))

(defrelation written (?fact ?state))

(defrelation broadcast (7group ?message))

;(defrule C1—2

(group ?g)

(form ?phi)

(not (join

(elementOf ?i ?g)

(form ?phi)

(not (BEt ?i ?phi))

(currState Ti)

(infer (E—BEL ?g ?phi))
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(defrule C-reachable-i
(group ?g)
(elementOf ?i ?g)
(xsRelB ?i ?s ?t)

(infer (C—reachable b ?g ?. ?t))

(defrule G—reachable-2
(C-reachable b ?g ?e ?t)

(C-reachable b ?g ?t ?u)

(infer (C—reachable b ?g ?e ?u))

(def rule C2

(C-BEL ?g ?phi)

(infer (E—BEL ?g ?phi))
(infer (E—BEL ?g (C—BEL ?g ?phi))

;(defrule RCi
(imply ?phi (E—BEL ?g (conj 'phi ?psi)))

(infer (imply ?phi (C—BEL ?g ?p.i)) )

(defrule infer-C-BEL

(world ?e)
(form ?phi)

(group ?g)

(not

(join
(world ?t)

(form 'phi)
(C-reachable b ?g ?e ?t)

(not (holde ?phi ?t))

(infer (C—BEL 'g ?phi))

(defrule infer-E-INT

(group ?g)

(form ?phi)

(not (join
(elementOf 'i ?g)

(form ?phi)

(not (I—IN? ?i ?phi))

(infer CE-IN? ?g ?phi))

(dof rule infer-M-INT

CE—IN? ?g ?phi)

(E-INT ?g (M-INT ?g ?phi))
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(infer (M—INT ?g ?phi))

(defrule impose-M—INT
(M—INT ?g 'phi)

(infer (E—INT 'g ?phi))
(infer CE—lilT ?g (N—tNT ?g ?phi)) )

(defrule intention-induction
(imply ?phi (E—INT ?g (conj ?phi ?p.i)) )

(infer (imply 'phi CM—lilT ?g ?psi))

(def rule inf.r—C—INT—1

(N—tNT ?g 'phi)
(C-BEt ?g (M—INT ?g ?phi))

(infer (C—tNT ?g ?phi))

(d.frule inf.r—C-INT-2
(broadcast 'g (N-tNT ?g ?phi))

(infer (C—lilT ?g ?phi))

(def rule impose—C-tNT
(C—tNT ?g ?phi)

(infer (N-lilT ?g ?phi))
(infer (C—BEt ?g (N—tNT ?g ?phi)) )

(defrule infer—form-C-CAN
(C-CAN ?g ?phi)

(infer (form (C—CAN ?g ?phi))

(def rule output-K-BEt
CE-BEt ?g ?phi)

(currStata ?a)
(not (output (K—BEt ?g 'phi) ?s))
(show output)

(assert (output (E-BEL ?g ?phi) ?s)

(def rule output-E-INT
(K-lilT ?g ?phi)
(currState ?.)
(not (output (K—lilT ?g ?phi) ?.))
(show output)

(assert (output (K—lilT ?g ?phi) ?s) )
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(def rule output-H—fliT
(M-INT ?g 'phi)

(currState ?s)
(not (output (M—INT ?g ?phi) 's))

(show output)

(assert (output (M—INT ?g ?phi) ?.) )

(defrule output—C-lilT
(C-INT ?g ?phi)
(currState ?s)
(not (output (C—lilT ?g ?phi) ?s))
(show output)

(assert (output (C—lilT ?g ?phi) ?s)

.10 ModeLcip
(defruleset model -100 (agenda default)

(def rule truth-holds

(world ?w)

(infer (holds true ?w))

(deffacts model
(currState statel)

(world vi)

(world w2)
(world v3)
(world w4)

(world w5)

(world w6)
(world w7)
(world w8)

(world v9)
(world vi0)

(worldNr 10)

(world statel)

(stateilr 1)

(form true)
(form false)
(form phil)

(form phi)
(form psi)

(form (C-CAN G phi))

(form (H—lilT G phi))

(form (imply (I-lilT A82 psi) (INSTR Ag2 phi psi)) )

(form (imply (I—lilT Ag2 psi) (INSTh Ag2 (H—lilT C phi) psi))

(form (able Ag2 phil))
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(form (able Ag2 phi))

(form (able Ag2 pci))

(form (opp Ag2 phil))
(form (opp Ag2 phi))

(form (opp Ag2 psi))

(form (willing Ag2 phi))

(form (willing Ag2 pci))

(form (subgoal phil phi))

(form (CAN Agi phil))

(turnc 50)

(turn Agl)

(subgoal phil phi)

(show debug)

(chow currStat.)

(chow turns)

(chow path)

(chow xcRelBc)

(chow xsRelIs)

(chow xsRelCc)

(show diffc)

(chow w1109)

(show beliefs)

(show intentions)

(show goals)

(show debugmsg)

(show output)

(deffacts agents

(Ag Agi)

(Ag Ag2)

(Ag Ag3)

(deffacts groupc

(group G)

(element0f Agi G)

(elementOf Ag2 G)

(daffacts valuation

;Beliefc Agi

(holds (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 phi psi)) vi)

(holds (imply (1-INT Ag2 psi) (INSTR Ag2 (M-INT G phi) psi)) wl)

(holds (neg phi) vI)

(holds (neg (M-INT C phi)) wi)

(holds (subgoal phil phi) wi)

;Beliefc Ag2

(holds (neg phi) v2)

(holds (neg psi) w2)

(holds (able Ag2 phil) w2)

(holds (able Ag2 phi) v2)

(bolts (able Ag2 psi) w2)

(holds (opp Ag2 phil) v2)

(holds (opp Ag2 phi) v2)

(holds (opp Ag2 psi) w2)

(holds (willing Ag2 phi) v2)

(holds (willing Ag2 pci) v2)
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;Goals Agi

(holds phi v3)

(holds (M-INT C phi) u3)

;Goals Ag2

(holds psi v4)

;Intentions Agi

(holds phi v5)

(holds (M-INT C phi) wS)

;Intentions Ag2

(holds psi w6)

;B.liefs Ag3

(holds true w8)

;Goals Ag3

(holds "have peaceful life" v9)

;Intentions Ag3

(holds "do nothing" wiO)

(deffacts xeR.ls—belief s
(xsRalB Agi statel vi)
(xsRelB Ag2 statet w2)

(xsRslB Ag3 statal v8)

(deffacts xsaels-goals

(zeReiG Agi statel v3)

(xsRelC Agi vi v3) ; believe own goals
(xsRelG Ag2 statel v4)

(xsRelG Ag2 w2 v4) ; believe own goals
(xsRelG Ag3 statei w8)

(deffacts xsRels—intentions
(xsRell Agi statel v5)
(xsRelI Agi vi v5) ; believe own intentions
(xsRell Ag2 statel v6)

(xsRell Ag2 v2 v6) ; believe own intentions
(xsftell Ag3 statel v8)

(defrule detect—inconsistency

(world ?w)

(holds 'phi ?w)
(holds (neg ?phi) ?v)

(infer (inconsistency 'phi (neg ?phi) ?w) )

(defrule repair— inconsistency—i

(xsRel ? ? ?s ?t)

(not (holds ?phi ?s))

(holds (neg ?phi) ?s)

(holds ?phi ?t)

?inconsistency <— (holds (neg ?phi) ?t)
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(retract ?incon.i.tency)

(def rule repair- inconsi.tancy—2

(x.Rel ? ? ?. ?t)

(hold. ?phi ?.)

(not (hold. (nag ?phi) ?.))

?incon.i.t.ncy <- (hold. 'phi ?t)

(hold. (nag ?phi) ?t)

(retract ?incon.i.tency)

(daf rule tran.fer-propo. it ions
(adj ustHodel ?new.tata)
(currState ?curr_.tate)
(world ?nev_.tate)
(hold. ?phi ?curr_.tata)
(not (hold. ?phi ?new_.tata))

(a...rt (hold. ?phi ?naw....tate))

(dafrule adju.t-inodal-bel
(currState ?curr....tate)
(adju.tModel ?new..tate)
(hold. (BEL ?a ?phi) ?curr...tate)

(not (x.RalB ?a ?new.tata ?.c...world))

?wn.fact <- (worldNr ?wn)

(retract ?vn_fact)
(a..ert (worldNr •(+ ?wn 1)))

(a..art (world •(foraat nil v%dN (4 ?wn 1))) )

(a..art (hold. ?phi (format nil "wX4" (+ ?wn 1))) )

(a..art (x.R.lB ?a ?new_.tata •(format nil "w%d" (+ ?wn 1)))

(a..ert (x.R1B ?a •(format nil "wZd" (+ ?wn 1)) •(foraat nil "w%4" (+ ?vn 1))) )

(defrule iinpo.e—belief
(hold. (EEL ?a ?phi) ?v)
(x.R1B ?a ?v ?w)
(form ?phi)
(not (holds ?phi ?u))

(a..ert (hold. ?phi ?w) )

(def rule inipo.e-ne.ted—belief—i
(hold. (BEL ?a (BEL ?i ?phi)) ?v)
(x.aelB ?a 'V ?v)
(not (x.Re1B ?i ?v ?))
?wn_fact <- (vorldNr ?wn)

(retract ?'.m_f act)
(a..ert (worldNr (+ ?vn i)))
(a...rt (world (format nil w%d" (+ ?wn 1))) )

(assert (x.R.1B ?i ?v —(format nil "w)d' (+ ?wn 1))) )

(a..ert (hold. ?phi (format nil "wXd" (+ ?wn 1))) )

(def rule impo.e-ne.ted—belief—2
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(holds (BEt 7a (BEL ?i ?phi)) ?w)

(xsR.1B ?a ?u ?v)

(xsftelB ?i ?v ?t)

(not (hold! ?phi ?t))

(assert (holds ?phi 't))

(dafrula iaposa—n.sted-bel ief—3

(hold! (BEt ?a (1—INT ?i ?phi)) ?w)

(xsRalB 7a ?w ?v)

(not (xsftall ?i 'V ?))

?wn_fact <- (worldNr ?wn)

(retract ?m_f act)
(assert (vorldNr —(+ ?wn 1)))
(assert (world —(foraat nil "w%d" (+ ?wn 1))) )

(assert (xsR.lI ?i ?v .(format nil "v%d" (+ ?vn 1))) )

(assert (holds ?phi (format nil "wXd" (+ ?wn 1))) )

(defrule impos.-nast.d-belief4

(holds (BEt ?a (1—INT ?i ?phi)) 7w)

(xsRelB ?a 7w ?v)
(xsRalI ?i ?V ?t)

(assert (holds ?phi ?t))

)

(dci rule impose—nasted-belief—6
(holds (BEL 7a (I—GOAL ?i ?phi)) 7w)
(xsRalB ?a 7w 7w)

(not (xsRelG ?i 7w 7))

?wn_fact <— (worldNr ?vn)

(retract ?wn_fact)
(assert (worldNr (+ ?vn 1)))
(assert (world —(format nil "wZd" (+ ?wn 1))) )

(assert (zsPlG ?i ?v —(format nil "w%d" (+ ?wn i)))
(assert (holds ?phi (format nil "w%d" (+ ?wn 1))) )

(defrul. imposa-nested-belief—6

(holds (BEL ?a (I—GOAL ?i ?phi)) 7w)

(xsftelB ?a ?w ?v)

(xsRalG ?i 7w 7t)

(assert (holds ?phi ?t))

(def rule adjust-model-inti
(adjustModel 'new_state)

(currStat. 7curr_state)

(holds (1—INT ?a 7phi) ?curr_state)

(not (xsRelI ?a ?new_state ?souie_vorld))

7wn_fact <- (worldNr ?wn)

(retract ?wu_fact)
(assert (worldNr •(+ ?wn 1)))
(assert (world •(format nil "w%d" (+ him 1))) )

(assert (holds ?phi —(format nil "w%d" (+ ?wu 1)))

(assert (xsRell ?a 7new_state —(format nil "vXd (+ ?vn 1))) )
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(assert (xsR.lI ?a (format nil nwXdN (+ ?wu 1)) (foraat nil "wXd" (+ Twn 1))) )

(def rule impose-intention
(holds (1—INT ?a ?phi) ?v)

(xsRelI ?a ?v 7w)

(not (holds ?phi 7w))

(assert (holds ?phi 7w))

(def rule impose-nested—mt-i

(holds (1—INT ?a (1—INT i ?phi)) 7w)

(xsRell 7a 7w 7v)

(not (xsRslI ?i ?v 7))

7wn_fact <- (worldNr ?uu)

(retract ?wnf act)
(assert (worldNr •(+ ?vn 1)))

(assert (world —(format nil "w%d" (+ ?un 1))) )

(assert (xsRelI ?i 7v —(format nil "w%d" (+ ?wn 1))) )

(assert (holds 'phi —(format nil "wd" (+ 7vn i))) )

(defrule iapose—n.sted- int-2
(holds (1—INT ?a (1—INT 71 ?phi)) 7w)

(xsRelI ?a w ?v)
(xsRelI ?i ?V ?t)

(assert (holds ?phi ?t))

(def rule impose—nest.d-int-3

(holds (1—INT 7a (BEL ?i ?phi)) 7w)

(xsRalI ?a ?w ?v)

(not (xsftelB ?i ?v ?))

?vn_fact (— (worldNr Fun)

(retract 7wn_f act)
(assert (worldNr (+ 7vn 1)))

(assert (world (format nil "wXd" (+ ?wn 1))) )

(assert (xsR1B ?i 7w —(format nil "v%d (+ ?un 1))) )

(assert (holds 7phi —(format nil "wX4M (+ j))) )

(defrule iinpose-nested-int-4

(holds (1—INT ?a (BEL ?i ?phi)) 7w)

(xsRelI ?a ?v ?v)

(xsRelB ?i 7V ?t)

(assert (holds ?phi ?t))

(defrule impose—nestod-int-5
(holds (I-fliT ?a (I—GOAL ?i 7phi)) 7w)

(xsRelI ?a 7w 7w)

(not (xsftslG .i 7w 7))

?wn_fact <— (worldNr 7un)

(retract ?wn_fact)

(assert (worldNr —(+ 7un 1)))

(assert (world (format nil "w%d" (+ ?vn 1))) )
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(assert (xsRelG Ti Tv (format nil "v%d" (+ ?wn I))) )
(assert (hold.. ?phi —(format nil "vXd" (+ ?wn 1))) )

(defrule impose—nested-int-6

(holds (1—INT ?a (I—GOAL ?i ?phi)) Tv)

(xsftell Ta ?w Tv)

(xsftelG Ti Tv ?t)

(assert (holds ?phi ?t))

(def rule adjust-model—goal-I
(adjustflodel ?new_state)
(currState ?curr_state)
(holds (I—GOAL Ta ?phi) ?currstate)
(not (xsRelG Ta Tnew_stata ?someworld))
Tim_fact <- (vorldNr Tim)

(retract ?vnfact)
(assert (worldNr —(+ ?vn 1)))
(assert (world —(format nil "w%d" (+ Tim 1))) )
(assert (holds Tphi —(format nil "w%d" (+ ?wn 1))) )
(assert (xsR.1G Ta ?newstate —(format nil "w%d" (+ ?wn 1))) )

(assert (xsR.lG Ta —(format nil "wXd" (+ Tim 1)) —(format nil "w%d" (+ Tim 1))) )

(defrule impose—goal
(holds (I—GOAL ?a ?phi) Tv)
(xsRelG ?a Tv Tv)

(not (holds ?phi ?w))

(assert (holds ?phi 7w))

(defrule impose-nested-goal-I

(holds (I—GOAL ?a (I—GOAL Ti Tphi)) ?v)

(xsRelG Ta Tv ?v)
(not (xsR.1G Ti Tv 7))
Twn_fact <- (worldNr ?vn)

—>

(retract ?vn_fact)

(assert (vorldNr —(+ Tim I)))

(assert (world —(format nil "wXd" (+ ?wn 1)))
(assert (xsRelG Ti Tv —(format nil "vZd' (+ ?wn 1))) )
(assert (holds ?phi —(format nil "vXd" (+ Tim 1))) )

(defrule impose—nested—goal—2
(holds (I—GOAL Ta (I—GOAL Ti ?phi)) Tv)

(zsR.lG Ta Tw Tv)

(xsRelG Ti Tv Tt)

(assert (holds ?phi ?t))

(defrule iapoue—nested—goal-3
(holds (I—GOAL Ta (BEL Ti ?phi)) 7w)
(xsftelG Ta Tv ?v)
(not (xsRelB Ti Tv 7))
.wn_fact <— (worldNr Tim)
—>
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(retract ?wn_fact)
(assert (worldNr •(+ ?wu I)))

(assert (world —(format nil "w%d" (+ ?vn 1))) )
(assert (xsftelB ?i ?v •(format nil "wad" (+ ?wn 1))) )
(assert (holds ?phi —(format nil "4d" (+ ?wn i)))

(def rule iispose—nasted—goal—4
(holds (I—GOAL ?a (BEL ?i ?phi)) ?w)

(xsR.1G ?a ?w ?v)

(xsR.1B ?i ?v ?t)

(a5sert (holds ?phi ?t))

(def rule impose—nested-goal-5
(holds (I—GOAL ?a (1—INT ?i ?phi)) ?w)

(xsRelG ?a ?w ?v)

(not (xsRelI ?i ?v ?))

?wnfact <- (vorldNr ?wn)

(retract ?wnfact)
(assert (worldNr •(+ ?vn i)))
(assert (world (format nil "w%d" (+ ?wn 1))) )
(assert (xsRelI ?i ?v (format nil "44" (+ ?wn 1))) )
(assert (holds ?phi (format nil 'wZd" (+ ?wn 1)))

(def rule impose-nested-goal-6
(holds (I—GOAL ?a (1—INT ?i ?phi)) ?w)
(xsR.1G ?a ?w ?v)
(xsRell ?i ?v ?t)

(assert (holds ?phi ?t))

(def rule move-to-new—state
?current_state <— (currState ?curr_state)
?adjust_fact <— (adjustModel ?new_state)
(not

(join
(holds ?phi ?curr_state)

(not (holds ?phi ?new_state))

(not

(join
(xsRelB ?a ?curr_state ?)
(not (xsRelB ?a ?newstate ?))

(not
(join

(xsRelI ?a ?curr...state ?)

(not (xsRelI ?a Tnew_state ?))

(not

(join
(xsftelG ?a ?curr..stat. 7)
(not (xsftelG ?a 'new_state 7))
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(retract ?currentstato)
(assert (currState ?new_state))
(retract ?adjustfact)

(def rule why-not-to-new-state
(currStata ?cs)

(adjustModel ?ns)

(holds ?phi ?cs)

(not (holds ?phi ?ns))

(infer (debugmsg —(format nil "XsXsXs" ?pbi N does not hold in ?ns)) )

(defrule infer—CAN
(holds (able ?a 'phi) ?w)

(holds (opp ?a ?phi) ?w)

(infer (holds (CAN ?a ?phi) ?w))

(del rule infer-someMemberCan

(Ag ?i)
(elementOf ?j 'g)
(currStata ?s)

(xsRelB ?i 75 ?t)

(holds (CAN ?j ?phi) ?t)

——> (BEL ?i (CAN ?j ?phi))

(infer (holds (som.MemberCan ?j 'g ?phi) ?t))

—-> (BEL 'i (someMemberCan ?j ?g ?phi))

(defrule infer-C—CAN

(Ag ?i)

(group 'g)

(form ?phi)
(subgoal 7 ?phi) ; at least I subgoal exists

(currState 7.)
(xeRelB ?i ?s ?t)

(not (join

(subgoal ?phLi ?phi)

(Ag ?i)

(group ?g)

(not (BEt ?i (someMemberCan 7 ?g ?phi_i)) )

=>

(infer (holds (C-CAN ?g ?phi) ?t)
——> (BEt ?i (C—CAN ?g ?phi)))

(defrule impose—belief—O
(BEL ?i .phi)

(currState 7,)

(assert (holds (BEt ?i ?phi) 7,) )

(printout t Nlisposebelief_o: (holds (BEt " ?i " ?phi N) ?s •)• t)
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(def rule show-holds
(holds ?phi ?w)

(form ?phi)
(world ?w)

(assert (output (holds ?phi ?v) nil))

;(defrule xsRels

(xsRel ?ag ?act ?. ?t)

(Ag 'ag)

(Ac ?act)

(world ?s)

(world ?t)

(assert (output (xsR.l ?ag ?act ?s ?t) nil))

;(defrule xsRelBa
(xsRelB ?ag ?s ?t)
(Ag ?ag)

(world ?s)

(world ?t)

(assert (output (xsRelB ?ag ?s ?t) nil))

;(defrule xsR.lls

(xsRell ?ag ?s ?t)

(Ag?ag)
(world ?s)

(world ?t)

(assert (output (xsRelI ?ag ?s ?t) nil))

;(defrule xsRelGs

(xsR.1G ?ag ?s ?t)
(Ag?ag)

(world ?s)

(world ?t)

(assert (output (xsRelG ?ag ?s ?t) nil))

.11 Reasoning.clp
(defruleset reasoning (agenda individual) (agenda social))

Definition 3 (Formulas)

(def rule form-mot ivat ional-attitudes-O

(Ag ?i)

(group ?g)

(form ?phi)

(test (eq (length ?phi) 1))

/
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(assert (form (BEL ?i ?phi)))

(assert (form (1—INT ?i ?phi)))

(assert (form (I—GOAL 'i 'phi)))

(assert (form (neg ?phi)))

(assert (form (CAN ?g 'phi)) )

BE!.)) ;
Beperkt nesting tot uiveau 1: (form (BEL Agi phi))

I—IN?)) ; Beperkt nesting tot niveau 1: (form (I-IN? Agi phi))

I—GOAL)) ;
Beperkt nesting tot niveau 1: (form (I-GOAL Agi phi))

neg))

CAN))

C-CAN))

(assert (form (BEL ?i ?phi)))

(assert (form (1—INT ?i ?phi)))

(assert (form (I—GOAL ?i ?phi)))

(assert (form (neg 'phi)))

(assert (form (CAN ?g ?phi)) )

(defrule form-motivatiOnalattitudes2
; (Ag ?i)

(group ?g)
(form (?aotatt ?i 'phi))

(test (neq (nth 1 ?pbi)

(test (neq (nth 1 ?phi)

(test (neq (nth 1 ?phi)

(test (neq (nth 1 ?phi)

(test (neq (nth 1 ?phi)

(test (neq (nth 1 ?phi)

(assert (form (BE!. ?i (?motatt ?i ?phi))) )

(assert (form (I—IN? ?i (?motatt ?i ?phi))) )

(assert (form (I—GOAL ?i (?motatt ?i 'phi))) )

(assert (form (?motatt ?i (meg ?phi))) )

(defrule def-5-able2
(declare (agenda individual))

(abl ?i ?phi)

(world ?world)

(assert (holds (able ?i ?phi) ?vorld))

(def rule def-5-opp—2
(declare (agenda individual))

(op ?i ?phi ?world)

(assert (holds (opp 'i ?phi) ?world))

(defrule def—5—willing—2

(declare (agenda individual))

(will ?i ?phi ?vorld)

(defrule form—motivational-attitudesl

(Ag ?i)

(group ?g)

(form ?phi)

(test (neq (nth 1 ?phi)

(test (neq (nth I 'phi)

(test (neq (nth 1 ?phi)

(test (neq (nth I ?phi)

(test (neq (nth 1 ?phi)

(test (neq (nth I ?phi)

BEL)) ; Beperkt nesting tot niveau 2: (form (I—IN? Agi (BE!. Agi phi)))

I-IN?)) ; B.perkt nesting tot niveau 2: (form (I-GOAL Agi (I-IN? Agi p

I—GOAL)) ;
B.perkt nesting tot niveau 2: (form (BEL Agi (I—GOAL Agl ph

neg))

CAN))

C-CAN))
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(assert (holds (willing Ti ?phi) Tworld))

(def rule currant-belief
(declare (agenda individual))
(holds (BEL Ti ?phi) ?v)

(currState Tv)

(infer (BEL Ti ?phi))

(def rule bel—Al ; moat nog uitgewerkt worden?

(defrule bel—A2 ; (Belief distribution)

(declare (agenda individual))

(holds (BEL 'i ?phi) ?world)

(holds (BEt Ti (imply ?phi ?psi)) ?world)

(assert (holds (BEt ?i ?psi) Tworid) )

(def rule bel—A6 (Consistency)

(declare (agenda individual))

(Ag Ti)

(world ?allvorlds)

(assert (holds (nag (BEt Ti false)) ?allworlds) )

;(defrule b.l—R2 ; (Belief generalisation)

(declare (agenda individual))
(holds (BEt Ti ?phi) Tv)
(xsRelB ?i Tv ?w)

(infer (holds (BEt Ti Tphi) Tv)

(defrule infer—belief
(declare (agenda individual))
(Ag Ti)
(world Tv)

(xsRelB Ti Tv Tv)

(holds Tphi ?w)

(form ?phi)

(exists (xsRelB Ti Tv T))

(not (join

(xsRelB Ti Tv Tt)

(form ?phi)

(not (holds ?phi ?t))

(assert (holds (BEt ?i ?phi) Tv) )

(defrule infer-goal
(declare (agenda individual))
(world ?v)

(Ag Ti)

(form Tphi)
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(xsRelG Ti ?v Tw)

(holds ?phi Tv)

(exists (xsRelG ?i Tv T)) ; minstens 1 xsRelG voor ?i vanuit TV

(not (join

(xsRelG ?i TV Tv)

(form ?phi)
(not (holds ?phi Tv))

(assert (hold! (I—GOAL Ti ?phi) Tv) )

(def rule current—goal
(declare (agenda individual))
(hold! (I—GOAL ?i Tphi) Tv)
(currState Tv)

(infer (I—COAL ?j ?phi))

(def rule mot—Al moet nog nitgeverkt vorden?

(defrule mot-A2D ; (Goal distribution axiom)
(declare (agenda individual))
(holds (I—GOAL Ti ?phi) ?v)
(holds (I—GOAL Ti (imply Tphi ?psi)) Tv)

(aasert (holds (I—GOAL Ti ?psi) ?v))

;(def rule mot—R20 ; (Coal generalisation)
(declare (agenda individual))
(holds (I—GOAL ?i ?phi) Tv)

(xsRelG ?i Tv Tv)

(infer (holds (I—GOAL Ti Tphi) Tv) )

(def rule infer—intent ion
(declare (agenda individual))
(world Tv)
(Ag Ti)
(form ?phi)
(xsRell Ti Tv Tv)
(holds ?phi Tv)
(exists (xsRell Ti ?v ?))

(not (join
(xsRelI Ti Tv ?u)
(form ?phi)
(not (holds ?phi ?v))

(assert (holds (1—INT Ti ?phi) Tv)

(defrule mot—A21 ; (Intention distribution axiom)
(declare (agenda individual))
(holds (1—INT Ti ?phi) Tv)
(holds (1—INT Ti (imply ?phi ?psi)) Tv)
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(assert (holds (1—INT ?i 'psi) ?v) )

;(defrule mot-R21-1 ; (Intention generalisation)

(declare (agenda individual))

(holds (1—INT ?i ?phi) ?v)

(xsRelI ?i ?v ?w)

(infer (holds (1—INT ?i ?phi) ?w) )

(defrule current-intention

(declare (agenda individual))

(holds (1—INT 'i ?phi) ?w)

(currState ?w)

(infer (1—INT ?i ?phi) )

(dotrule inot-A6
(declare (agenda individual))

(Ag ?i)

(world ?allworlds)

(assert (holds (nag (1—INT ?i false)) ?allvorlde) )

Dialogue related reasoning

(dotrule information-seeking-result

(declare (agenda individual))

(DONE (REQ ?a ?i (ifthenelse ?psi (ASS ?i ?a ?psi) (ASS ?i ?a (neg ?psi))) ) )
(DONE (ASS ?i ?a ?psi) )
(xsRel ?i (ASS ?i ?a ?psi) ?r ?s)
(xsRelB ?a ?s ?t)
(not (holds ?psi ?t))

;; (infer (form ?psi))

(assert (holds ?psi ?t))

(printout t "information—seeking—result !!!! : (holds " ?psi " " ?t ")" t)

(defrule believe—concession—r
(declare (agenda individual))

(DONE (CONCEDE ?i ?a ?phi))

(currState ?s)

(assert (holds (BEL ?i ?phi) ?s)

(dot rule implication—application
(declare (agenda individual))

(currState ?s)

(holds (BEL ?i (imply ?premisse ?consequent)) '5)
(holds (BEL ?i ?premisse) ?s)

(assert (holds (BEL ?i 'consequent) ?s) )

(dotrule adjust-instrumental—goal
(declare (agenda individual))
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(currState Ti)
(holds (I—GOAL Ti ?psi) Ti)

(holds (BEL ?i (INSTR Ti ?phi Tpsi)) Ts)

(assert (holds (I—GOAL Ti ?phi) ?s)

(def rule adjust—instrumental-intention
(declare (agenda individual))

(currState Ti)
(holds (1—INT Ti ?psi) Ti)

(holds (BEL Ti (INSTR Ti ?phi Tpsi)) 'a)

(assert (holds (1—INT Ti ?phi) Ti) )

(def rule believe-own-intention
(declare (agenda individual))

(Ag Ti)

(currState Ti)
(holds (BEL Ti (imply (I—tNT Ti ?psi) (INSTR ?i ?phi ?psi)) ) Ti)
(holds (BEL Ti (1—INT Ti Tpsi)) ?i)

(assert (holds (BEL ?i (I—tNT 'i ?phi)) Ti) )

(printout t "Believe own intention (impose—nested—belief _3/4?)N t)

** Social reasoning rules

(def rule believe-intention—opponent
(Ag Ta)

(Ag Ti & ?a)

(currState Ti)
(holds (BEL Ta (BEL Ti (imply (I—tNT Ti Tpsi) (INSTR ?i Tphi ?psi)) )) Ti)
(holds (BEL Ta (I—tNT Ti ?psi)) ?s)

(assert (holds (BEL ?a (1—INT ?i Tphi)) ?s) )

(defrule believe-E-INT
(Ag ?a)

(group ?g)

(elementOf Ta ?g)

(form ?phi)
(currState Ti)

(not
(join

(currState Ti)

(Ag ?i) (Ag ?a)

(elementOf Ti ?g)

(form ?phi)

(not (holds (BEL Ta (1—INT Ti Tphi)) Ti))

(assert (holds (BEL Ta (E—INT ?g ?phi)) Ti) )

(defrule believe-K—tNT
(Ag Ta)

(group Tg)
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(form Tphi)
(currState Ti)

(holds (BEL Ta (E—INT ?g ?phi)) Ti)

(holds (BEL Ta (E—INT ?g (P1—IN? ?g Tphi))) ?s)

(assert (holds (BEL Ta (P1—IN? ?g ?phi)) Ts) )

(printout t "(BEL " ?a (P1—IN? " ?g " " ?phi N))N t)

(defrule adjust—conceded—intention
(DONE (CONCEDE Ti Ta Tpremisse & (I—IN? Ti Tpsi)))

(currState Ts)

(holds (BEt Ti (I—IN? Ti ?psi)) Ta)

(assert (holds (I—IN? Ti Tpsi) Ts) )

(defrule believe—CAN
(Ag 'a)
(Ag ?i & Ta)

(currState ?s)
(holds (BEL Ta (BEL Ti (able Ti ?phi)) ) Ts)
(holds (BEL Ta (BEt Ti (opp Ti Tphi)) ) Ti)

(assert (holds (BEL ?a (CAN i Tphi)) Ts) )

(defrule believe-someMemberCan

(Ag Ta)

(Ag Ti & Ta)

(group Tg)

(elementOf ?a ?g)

(elementOf Ti ?g)

(currState Ti)

(holds (BEL Ta (subgoal ?phLi ?phi)) Ti)
(holds (BEL ?a (CAN Ti ?phi_i)) Ti)

(assert (holds (BEt Ta (someflemberCan Ti Tg Tphi_i)) Ti) )

(defrule believe—C-CAN
(Ag Ta)
(Ag Ti & Ta)

(group ?g)
(elementOf Ta ?g)
(elemantOf ?i ?g)
(form Tphi)

(subgoal Tphi_i Tphi)

(currState ?s)

(not

(join

(currState Ta)

(holds (BEt Ta (subgoal 'phi_i ?phi)) Ti)
(not (holds (BEL Ta (someMemb.rCan Ti Tg ?phi_i)) Ts))

(assert (holds (BEL Ta (C—CAN ?g Tphi)) Ti))
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(dafrule output—beliefs
(BEL ?a ?phi)
(currState ?s)
(not (output (BEL ?a ?phi) ?s))

(show output)

(assert (output (BEL ?a ?phi) Ts))

(defrule output—intentions

(1—INT ?a 'phi)
(currState ?s)
(not (output (1—INT ?a ?phi) ?.))

(show output)

(assert (output (1—INT ?a ?phi) ?s))

(def rule output-goals
(I—GOAL ?a ?phi)

(currState ?s)

(not (output (I—GOAL ?a ?phi) ?s))

(show output)

(assert (output (I—GOAL ?a ?phi) ?s))

.12 Planning.clp
(defruleset planning -50 (agenda default))

(defrula infer—NEEDCOOP
(declare (salience 10))
(currState ?s)

(holds (I—GOAL ?a ?phi) ?a)

(or

(not (holds (CAN ?a ?phi) ?s))
(not (holds (I—GOAL ?a (stit ?phi)) ?s))

(inler (NEEDCOOP ?a ?phi))

(defrule Agi-select-action

(Ac ?action)

(xsRel Agi ?action ?.tatei ?state2)

(currState ?statel)

(assert (DO Ag1 ?action) )

(defrule Ag2-select—action

(Ac ?action)

(xsftel Ag2 ?action ?statel ?state2)

(currState ?statel)

(assert (DO Ag2 ?action) )
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(defrule act
(not (adjustModel ?))

?todo <— (DO ?agent ?action)

?this_State <— (currState ?statel)

?wn_fact <- (stateNr ?vn)

(retract ?wn_f act)
(assert (stateNr —(+ ?vn 1)) )
(assert (world —(format nil "stateXd" (+ ?wn 1)) ) )
(assert (xsRal ?agent ?action ?statel (format nil "stateXd" (+ ?vn i)) ))

(assert (DONE ?action ))
(retract ?todo)

(assert (adjustModel (forinat nil "stateXd" (+ ?vn 1)) ))

(defrule infer-POTCOOP
(group ?g)
(currState ?s)
(holds (I—GOAL ?a ?phi) ?s)

(holds (BEL ?a (C—CAN 9g ?phi)) ?.)

(not (join
(elementOf ?i A ?a ?g)
(form ?phi)
(not (holds (BEL ?a (BEL ?i (willing ?i ?phi))) ?s))

(or
(not (holds (CAN ?a ?phi) ?s))
(not (holds (I—GOAL ?a (stit ?phi)) ?s))

(infer (POTCOOP ?a ?phi))
(printout t "POTCOOP ?a " " ?phi " t) )

(defrule output—acts
(DO ?i ?a)

(currState ?s)
(not (output (DO ?i ?a) ?s))

(show output)

(assert (output (DO Ti Ta) Ti))

.13 Communication.clp
(defrulesat communication (agenda default))

Don't speak before your turn

(def rule speak-if-turn
(Ag ?agl)
(Ag ?ag2)
(group ?g)
(elamentOf ?agl ?g)
(elemantOf ?ag2 ?g)
?turn <— (turn ?agl)
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(Ac (?sa ?agl ?ag2 ?content))

(not (DO ? ?))

?turnsf act — (tunis ?nTurns)

(assert (DO ?agl (?sa ?agl ?ag2 ?content)) )

(retract ?turn)
(retract ?turnsf act)
(if (> ?nTurnc 0)
then (assert (turns (— ?nTurns 1)))

(assert (turn ?ag2))
.1cc (printout t t '(turns 0)" t t)

(dafrule pass—turn
(Ag ?agi)
(Ag ?ag2&?agl)
(group ?g)
(elenentOf ?agl ?g)
(elementOf ?5g2 ?g)

?turn <— (turn ?agl)
(not (Ac (? ?agl ? ?)))
(Ac (? ?ag2 ? ?))

(not (DO ? ?))

(retract ?turn)
(assert (turn 'ag2))

(printout t t ?agl " has nothing to cay: passing turn to " ?ag2 t t)

(defrule ask—agents-willingness

(declare (salience 10))

(Ag ?a)

(Ag ?i & ?a)

(group ?g)

(elementOf ?a ?g)

(eleinentOf ?i ?g)
(NEEDCOOP ?a ?phi)

(not (DO ? ?))

(not

(DONE
(REQ ?a ?i (ifthenelse (willing ?i ?phi) (ASS ?i ?a (willing ?i ?phi)) (ASS ?i ?a (ne

(Ag ?i&?a)

(infer

(Ac

(REQ ?a ?i (ifthenelse (willing ?i ?phi) (ASS ?i ?a (willing ?i ?phi)) (ASS ?i Ta C

(def rule ask-agents—ability
(declare (salience 10))

(Ag ?a)

(Ag i & ?a)

(group ?g)

(elecientOf ?a ?g)

(elementOf ?i ?g)
(NEEDCOOP ?a ?phi)

(not (DO ? ?))
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(not (DONE (REQ Ta Ti (ifthenelse (able Ti ?phi) (ASS Ti Ta (able Ti ?phi)) (ASS Ti Ta (neg (able Ti Tphi))))

(infer

(Ac
(REQ ?a Ti (ifth.nelse (able Ti ?phi) (ASS ?i ?a (able Ti ?phi)) (ASS Ti ?a (neg (able ?i ?phi)))) )

(def rule ask-agents-ability-subgoal

(Ag ?a)

(Ag Ti & ?a)

(group ?g)

(elementOf Ta ?g)

(elementOf Ti ?g)

(NEEDCOOP Ta Tphi)

(currState Ts)

(holds (BEL Ta (subgoal ?phi_i ?phi)) Ti)

(not (DO ? ?))

(not (DONE

(REQ 7a Ti (ifthanelse (able i ?phLi) (ASS Ti ?a (able Ti ?phi_i)) (ASS Ti Ta (neg (able Ti ?pk

(infer

(Ac
(REQ Ta Ti (ifthanelee (able Ti ?phi_i) (ASS Ti ?a (able ?i ?phi_i)) (ASS Ti Ta (nag (able Ti Tphi_i))))

(defrul. ask-agents-opportunity
(declare (salience 10))

(Ag Ta)

(Ag Ti & Ta)

(group ?g)
(eleaentOf Ta Tg)
(elementOf ?j ?g)

(NEEDCOOP Ta Tphi)
(not (DO T T))

(not (DONE (REQ ?a ?i (ifthenelse (opp Ti ?phi) (ASS Ti Ta (opp Ti Tphi)) (ASS Ti Ta (neg (opp Ti ?phi)))) ) ))

(infer

(Ac

(REQ Ta Ti (ifth.nelse (opp Ti Tphi) (ASS Ti Ta (opp Ti Tphi)) (ASS ?i Ta (neg (opp Ti Tphi)))) )

(def rule ask-agents-opportunity- subgoal
(Ag Ta)

(Ag Ti & Ta)

(group ?g)

(elenentOf Ta Tg)

(.lementOf Ti Tg)
(NEEDCOOP ?a Tphi)

(currState ?s)
(holds (BEL ?a (subgoal Tphi_i ?phi)) Ta)

(not (DO 7 ?))

(not (DONE (REQ Ta ?i (ifthen.lse (opp Ti ?phi_i) (ASS Ti Ta (opp Ti Tphi_i)) (ASS ?i 75 (neg (opp Ti TphLi))))

(infer
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(Ac
(REQ Ta ?i (ifthenelae (opp Ti TphLi) (ASS Ti ?a (opp ?i Tphi_i)) (ASS 'i Ta (neg Co

(def rule agent-reply—to-requestpOs

(Ag 'a)

(Ag ?i & ?a)

(group Tg)

(elementOf ?a ?g)

(elementOf Ti Tg)
(DONE (REQ Ta Ti (ifthenelse ?pei (ASS Ti ?a ?pei) (ASS Ti ?a (nag ?p.i))) ) )

(currStat. Ta)

(hold! (BEL ?i ?psi) Ta)

(not (DONE (ASS 'i Ta ?pai) ))

(not (DO T ?))

(infer

(Ac (ASS Ti ?a 'psi))

7 Team formation

(defrula convince— instrumental

(Ag Ta)
(Ag Ti & ?a)
(group Tg)

(elementOf Ta Tg)

(elementOf Ti 'g)

(NEEDCOOP ?a Tphi)
(currStata 'a)

(hold! (I—GOAL Ti Tpsi) ?s)

(hold! (BEL Ta (imply (1—INT Ti ?psi) (INSTR Ti ?phi Tpsi)) ) Ta)
(not (DONE (ASS ?a Ti (imply (1—INT Ti ?psi) (INSTR Ti Tphi Tpsi))) ))

(not (Ac (ASS ?a ?i (imply (1—INT ?i ?pai) (INSTR Ti Tphi Tpai))) ))

(not (DO T ?))

(infer
(Ac

(ASS Ta Ti (imply (1—INT Ti Tpsi) (INSTR Ti ?phi ?psi)))

(defrule convince—instrumental—premis se

(Ag Ta)
(Ag Ti & ?a)

(group ?g)

(.lamantDf Ta Tg)

(elementOf Ti ?g)

(NEEDCOOP Ta ?phi)

(currStata Ti)

(holds (BEL Ta (imply (I—IN? Ti Tp.i) (INSTE ?i Tphi Tpsi)) ) Ta)
(DONE (ASS Ta Ti (imply (I—IN? Ti ?psi) (INSTR Ti Tphi Tpai))) )

(not (DONE (REQ Ta Ti (CONCE Ti Ta (I—IN? Ti Tpsi))) ))

(not (DO T 7))
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(infer
(Ac

(REQ Ta Ti (CONCEDE Ti Ta (1—INT Ti ?pei)))

(defrule believe-assertion
(Ag ?a)

(Ag Ti & ?a)

(group Tg)
(elementOf Ta Tg)

(eleinentOf ?i Tg)

(DONE (ASS Ta Ti TB) )

(infer (BEL Ti (BE!. Ta TB)) )
(printout t "belief—assertion: (BE!. " Ti - (BE!. " Ta " ?B '))" t)

(defrule concede
(Ag Ta)
(Ag Ti & Ta)

(group ?g)
(elementOf Ta ?g)
(elenentOf Ti Tg)
(DONE (ASS Ta Ti TB) )
(not (DONE (REQ Ti ?a (ifthenelse TB ? T)) ))

(currState Ti)

(holds (BET.. ?i (BE!. Ta TB)) ?s)

(not (BE!. Ti (nag TB)))

(not (DONE (CONCEDE Ti Ta TB) ))

(not (Ac (CONCEDE Ti Ta TB) ))

(not (DO T T))

(infer

(Ac (CONCEDE Ti Ta TB) )

)

(def rule challenge
(Ag Ta)
(Ag Ti A ?a)

(group Tg)
(elementOf Ta Tg)

(elamentOf Ti Tg)

(DONE (ASS Ta Ti ?B) )

(not (DONE (REQ Ti ?a (ifthenelse TB T T)) ))
(currState Ti)
(holds (BEL Ti (BE!. Ta TB)) Ti)

(holds (BE!. Ti (nag TB)) Ti)

(not (DONE (CHALLENGE Ti Ta TB) ))

(not (Ac (CHALLENGE Ti Ta TB) ))

(not (DO ? T))

(infer
(Ac (CHALLENGE Ti Ta TB)

(def rule beliave—consession—c
(Ag Ta)

(Ag Ti & Ta)
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(group ?g)
(elementOf ?a ?g)
(elementOf ?i ?g)
(DONE (CONCEDE 'i ?a ?B) )

(infer (BEL ?j ?B))
(infer (BEL ?a (BEL ?i ?B)) )

(defrula answer-req—concede—mt—i
(Ag ?a)

(Ag ?i & ?a)

(group ?g)
(elementOf ?a ?g)

(elenentOS ?i ?g)

(DONE (REQ ?a ?i (CONCEDE 'i ?a ?preisi.se & (I—IN? ?i ?p.i))))
(not (I—IN? ?i (neg ?p.i)))

(not (DONE (CONCEDE 'i ?a 'premisse)))

(not (DO ? ?))

(infer

(Ac (CONCEDE ?i ?a ?premisse) )

(defrule adjust-intention
(Ag 'a)

(Ag ?i)

(group 'g)

(elementOf ?a ?g)

(elementOf ?i ?g)
(I—IN? ?i ?psi)
(DONE (CONCEDE ?i ?a (imply (1—INT ?i ?psi) (INSTR ?i 'phi ?psi)) ))
(DONE (CONCEDE ?i ?a (I—IN? ?i ?psi)) )

(infer (I—IN? ?i ?phi) )

(defrule answer-req—concede- int-2
(Ag 'a)
(Ag ?i & ?a)
(group ?g)
(elementOf ?a ?g)

(elementOf ?i 'g)

(DONE (REQ ?a ?i (CONCEDE ?i ?a (I—IN? ?i ?psi))) )

(currState ?s)

(holds (1—INT ?i (neg ?psi)) ?s)

(not (DONE (ASS ?i ?a (I—IN? ?i (nag ?psi))) ))

(not (DO '

(infer (Ac (ASS ?i ?5 (I—IN? ?i (nag ?psi)))) )

(datrule believe-opponent—concede
(Ag ?a)
(Ag ?i & ?a)
(group ?g)
(elementOf ?a ?g)
(elementOf ?i ?g)
(DONE (CONCEDE ?i ?a (I—IN? ?i ?p.i)) )

(infer (BEL ?a (I—IN? ?i ?psi)) )



.14. SOCIAL REASONING.CLP 143

)

(defrule broadcast-M-INT
(group ?g)

(form ?phi)

(POTCOOP ?a ?phi)

(currState ?.)

(hold. (EEL ?a (M—INT ?g Tphi)) ?.)
(not (broadcast ?g (M—INT ?g ?phi)) )

(printout t Ta N broadcasting to member, of " ?g N: (M—INT ?g " '
7phi N) • . . t)

(a..ert (broadcast ?g (fl—INT ?g ?phi))

(def rule believe—broadcast-meg.
(Ag Ta)

(group ?g)

(elementOf Ta ?g)

(form ?phi)

(broadcast ?g ?phi)

(infer (EEL Ta ?phi))

.14 Social reasoning.clp

Inhoud opgenomen in ruleset 'social reasoning' in reasoning.clp

.15 Blackboard.clp
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