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Resumo. Este artigo apresenta a arquitetura MXT (memeXtended) e oferece
uma visão de três tecnologias que a constitui: Firefox, Clucene e Jabberzilla.
MXT é um sistema de recomendação peer-to-peer multi-agente que gerencia
o fluxo de informações de uma rede social. O MXT possibilita automatizar o
compartilhamento de informações, customizar as buscas e prover uma melhor
percepção (awareness) para os membros de uma rede social.

Abstract. This paper presents the MXT (memeXtended) architecture and offers
an overview of its core technologies: Firefox, Clucene and Jabberzilla. MXT is
an innovative peer-to-peer multiagent recommender system that tends the flow
of information through a user’s social network. As a result, automatized infor-
mation sharing, customizable searchs and better awareness can be provided.

1. Introdução

A World Wide Web se o tornou um enorme repositório de conhecimento, possibilitando
o compartilhamento de documentos, fotos, programas, áudio e vı́deo em grande escala.
A utilização de sistemas de recuperação de informação se tornou imprescindı́vel uma vez
que a quantidade de informação disponı́vel na Web é imensa. A Web continua crescendo
a uma taxa surpreendente, obrigando sistemas de recuperação a dar cada vez mais atenção
a problemas de escalabilidade, desempenho e qualidade [1].

Na virada do milênio, uma nova tendência surgiu para facilitar o compartilha-
mento de informações: as redes peer-to-peer [8]. Elas trouxeram à tona o potencial dos
computadores pessoais e permitiram as pessoas compartilharem informações armazena-
das nos discos locais de suas máquinas. Essa grande expansão no volume de informações
compartilhado agravou ainda mais os problemas enfrentados por sistemas de recuperação
centralizados. No entanto, elas oferecem um incentivo à exploração de sistemas de
recuperação distribuı́dos atrelados a própria rede peer-to-peer, pois além do espaço em
disco, o poder de processamento das máquinas que compõem a rede também pode ser
compartilhado.

Neste artigo, é apresentado um sistema de recuperação e recomendação peer-to-
peer multi-agente visando gerenciar o fluxo de informações em uma rede social. A abor-
dagem peer-to-peer dada ao sistema visa resolver problemas de escabilidade, desempenho
e qualidade a fim de oferecer ao usuário informações que sejam mais representativas para
este. Já a utilização de agentes inteligentes [13] visa automatizar o compartilhamento de
informações entre os diversos usuários que fazem parte da rede. Além de descrever a
arquitetura do sistema - chamada de MXT (memeXtended) - será apresentada uma breve
visão das três tecnologias que a compõem: Firefox, Clucene e Jabberzilla.

∗Apoio: CAPES (http://www.capes.gov.br) e memeXtended (http://memextended.org).



2. Tecnologias Utilizadas

2.1. Firefox

O Firefox [9] é um navegador Web desenvolvido pela fundação Mozilla que vem ga-
nhando grande popularidade recentemente principalmente por ser um produto seguro e
extensı́vel. Devido a uma crescente onda de spywares e adwares, muitos usuários estão
migrando do Internet Explorer para o Firefox. Estes usuários, além de ganharem mais
segurança, descobrem o quão extensı́vel ele é, podendo escolher entre mais de 300 ex-
tensões para customizar seu navegador.

Mas o Firefox é muito mais do que apenas um navegador Web: é um framework
para a construção de aplicações multi-plataforma. Este framework e as tecnologias relaci-
onadas são denominados XPFE (Cross-Platform Front-End). Aplicações criadas usando
as tecnologias XPFE podem rodar da mesma maneira tanto no Windows, como no Li-
nux e no Mac OS. Isto é possı́vel porque o framework XPFE age como uma camada de
interpretação entre a aplicação e o sistema operacional.

As tecnologias XPFE são padrões da W3C, IETF e ECMA. São tecnologias como
JavaScript, CSS (Cascading Style Sheets) e linguagens XML como XUL (XML User-
interface Language). Com JavaScript é possı́vel definir a funcionalidade das aplicações.
Já com CSS é possı́vel definir o ”look and feel”das aplicações. E com XUL é possı́vel
definir a estrutura e conteúdo das aplicações.

O Firefox lida com aplicações XPFE da mesma maneira como lida com páginas
Web. Uma máquina de renderização (a máquina Gecko) é encarregada de construir o
layout das aplicações XPFE e das páginas Web. Se uma aplicação é acessada remota-
mente, certas limitações no acesso aos recursos da máquina local são impostos, tal como
ocorre com applets Java. Já uma aplicação que é acessada localmente roda como uma
extensão do Firefox, tendo acesso total aos recursos da máquina. A arquitetura MXT
(memeXtended) é construı́da como uma extensão do Firefox.

2.2. Clucene

A ASF (Apache Software Foundation) é famosa pelo seu servidor HTTP, mas ela é res-
ponsável por manter vários outros projetos de código-aberto. Um destes projetos é o
projeto Jakarta, que visa manter aplicações comumente utilizadas no lado servidor. Uma
destas aplicações, na verdade uma biblioteca, é o Jakarta Lucene [5]. O Jakarta Lucene
é uma biblioteca de recuperação de informação escrito em Java que é bastante estável e
apresenta um excelente desempenho para indexação e consulta.

Inicialmente criada por Douglas Cutting em 1998, Lucene foi adotada pelo Projeto
Jakarta em 2001. Existem diversos ports do Jakarta Lucene para outras linguagens, como
por exemplo para C++, .NET e Python. A Clunece [3] é o Jakarta Lucene desenvolvido
em C++. Optou-se pelo uso da Clucene na arquitetura MXT (memeXtended) por esta estar
escrita na mesma linguagem utilizada pelo Firefox, o que facilita sua integração.

É importante ressaltar que a Clucene prevê indexação incremental. Ou seja, não
é necessário fazer uma nova indexação quando novos documentos são indexados. Isto é
importante quando o ı́ndice é extenso e novos documentos surgem a todo tempo. Outro
ponto importante a ser ressaltado é o papel dos analysers. Os analysers se encarregam
de limpar o texto antes que seja realizada a indexação. Documentos HTML, PDF e RTF,
por exemplo, necessitam de analysers especı́ficos. A biblioteca Clucene é utilizada pela
arquitetura MXT (memeXtended) para indexar e recuperar documentos HTML.



2.3. Jabberzilla

O Jabberzilla [11] é uma extensão do Firefox que implementa os protocolos da Jabber
[10], também conhecidos como XMPP (XML Message and Presence Protocol). A IETF
(Internet Engineering Task Force) em conjunto com a JSF (Jabber Software Foundation)
formalizou uma série de protocolos e tecnologias sob o nome de XMPP em outubro de
2004 (RFCs 3920 e 3921).

Apesar de esta formalização ser um tanto quanto recente, as primeiras tecnologias
Jabber foram criadas por Jeremie Miller em 1998 e atualmente são bastante estáveis. Os
protocolos da Jabber são gratuitos, abertos e públicos e existem diversas implementaçãos
de código-aberto para clientes, servidores e bibliotecas.

A arquitetura da rede Jabber é similar à da rede de e-mail. Assim, qualquer
organização pode ter o seu próprio servidor Jabber. Além disso, qualquer servidor Jabber
pode ser isolado da rede pública a fim de garantir a máxima segurança. Desta maneira,
grandes empresas que trafegam informações confidenciais podem garantir a circulação de
informações somente na intranet.

O poder dos namespaces do XML permite qualquer um criar uma novo serviço
com base nos protocolos centrais. Para garantir a interoperabilidade, a Jabber Software
Foundation gerencia as extensões mais comuns.

Aplicações podem usar os protocolos da Jabber para diversos fins: mensagem
instantânea, agregação de informações, ferramentas de autoria colaborativas, comparti-
lhamento de arquivos, monitoramento remoto de sistemas, etc. A arquitetura MXT (me-
meXtended) adotou o Jabberzilla com o objetivo de assim criar uma rede peer-to-peer do
tipo mensagem instântanea.

3. MXT (memeXtended)
Embora seja muito interessante poder fazer uma busca por informações de abrangência
global como é prática hoje em dia utilizando sistemas de recuperação centralizados (e.g.
Google), talvez uma busca limitada a um sub-conjunto de documentos possa trazer re-
sultados que sejam mais representativos, principalmente se este sub-conjunto faz parte de
uma rede de confiança do usuário.

A navegação na Web hoje em dia é uma atividade bastante solitária, sendo quase
que inexistente a colaboração entre os diversos usuários da Web. Quando um usuário en-
contra uma página Web interessante e deseja compartilhá-la com seus colegas, geralmente
este precisa seguir uma série de procedimentos, conforme ilustrado a seguir:

1. Copiar a URL da página;
2. Determinar os colegas que irão se interessar por aquela página;
3. Escolher um meio para enviar a URL (e.g. IM, e-mail);
4. Enviar a URL;
5. Esperar um feedback (favorável ou não).

Embora esta série de procedimentos aparenta ser bastante simples, ela é de fato
bastante trabalhosa por dois motivos. Primeiramente, ela requer do usuário um constante
gerenciamento dos interesses de seus colegas (itens 2 e 5). Ainda, quando uma página
de interesse é encontrada, faz-se necessário um desvio de atenção da mesma (itens 1, 3 e
4). Desta maneira, somente páginas muito interessantes é que acabam sendo efetivamente
compartilhadas.

A arquitetura MXT (memeXtended) visa automatizar esta série de procedimentos
e assim facilitar o compartilhamento de informações.



Figura 1: A arquitetura MXT (memeXtended): Agentes MXT (A), Navegador Web
(BR), Sistema de Busca (SE) e Mensagem Instantânea (IM).

Esta automação é provida pelos agentes MXT, que formam o centro da arquitetura
MXT (conforme ilustra a figura 1). Os módulos que compõem a arquitetura são:

• Agentes MXT (A): Cada colega na lista de contatos de um usuário tem um agente
MXT associado. Estes agentes representam os interesses do usuário e se comu-
nicam com agentes da rede social (SN: Social Network) a fim de negociar os
documentos a serem compartilhados;

• Navegador Web (BR): O usuário acessa os documentos da WWW (World Wide
Web) usando o navegador Firefox. A comunicação é realizada via HTTP (Hyper
Text Transfer Protocol) obedecendo o modelo C/S (Cliente/Servidor).

• Sistema de Busca (SE): Os agentes MXT capturam as páginas Web visualizadas
pelo usuário e a indexam usando a biblioteca Clucene. A fim de compartilhar
páginas Web com os agentes da rede social (SN: Social Network), os agentes
recuperam as páginas indexadas.

• Mensagem Instantânea (IM): Os agentes MXT acessam a rede social (SN: Social
Network) usando o Jabberzilla. A comunicação é realizada via XMPP obedecendo
o modelo P2P (Peer-to-Peer).

A figura na próxima página ilustra a interface da arquitetura MXT (memeXtended).
O usuário pode interagir com o seu agente MXT através de 4 operações básicas:

• Buscar (Search): para procurar uma página no histórico dos colegas digitando
alguns termos no textbox. Quando o botão é pressionado uma vez (one-click),
uma busca inteligente é realizada. Outra opção é indicar para o agente MXT onde
exatamente ele deve procurar.

• Compartilhar (Share): para compartilhar a página corrente para os colegas do
usuário. Quando o botão é pressionado uma vez (one-click), um compartilha-
mento inteligente é realizado. Outra opção é indicar para o agente MXT para
exatamente quem ele deve compartilhar aquela página.

• Enviar (Send): similar ao Compartilhar. A diferença é que o Compartilhar é
apenas uma recomendação, podendo ou não ser vista pelo colega do usuário. Já o
Enviar é uma indicação importante que deve ser vista.

• Parar (Stop): para notificar o desinteresse por uma determinada página que foi
recomendada. Pode-se notificar tanto o colega que recomendou a página (caso ele
insista em recomendar aquela página) como o seu agente que o representa (que,
com o tempo e de forma automática, irá parar de recomendar páginas similares).

No inı́cio, o usuário terá que informar ao seu agente de/para quem exatamente
ele deve buscar/compartilhar/enviar. Com o tempo, o agente MXT, utilizando técnicas de
recuperação de informação [1], irá associar determinados assuntos a determinados colegas
e poderá de forma autônoma descobrir de/para quem ele deve buscar/compartilhar/enviar.
Assim, basta o usuário pressionar o botão uma única vez (one-click) para o agente realizar
um(a) busca/compartilhamento/envio inteligente. Caso o agente MXT não saiba de/para
quem ele deve buscar/compartilhar/enviar, ele irá perguntar.



Figura 2: A interface da arquitetura MXT (memeXtended) com os seguintes
botões: buscar, compartilhar, enviar, parar.

Por exemplo: no inı́cio, para compartilhar uma página sobre ”inteligência arti-
ficial”, o usuário terá que explicitamente selecionar Share/My University/My Lab para
compartilhar a página com seus colegas de laboratório (ver figura acima). Eventualmente,
o agente MXT irá perceber que os colegas de laboratório se interessam por inteligência
artificial. Assim, basta o usuário pressionar o botão Compartilhar uma única vez (one-
click) para realizar um compartilhamento inteligente (i.e. para compartilhar uma página
sobre ”inteligência artificial”com seus colegas de laboratório). O caminho reverso funci-
ona da mesma maneira. Uma busca por ”inteligência artificial”não irá propagar a query
para todos os colegas na lista de contatos do usuário, mas somente para aqueles que se
interessam pelo assunto (no caso: para o laboratório).

Com relação a privacidade, para saber se uma página qualquer pode ou não ser
compartilhada, os agentes MXT utilizam o algoritmo ShareRank. A idéia chave deste
algoritmo é a seguinte: ”quanto mais um usuário compartilhar explicitamente, mais o
seu agente MXT irá compartilhar autonomamente”. Ou seja, se dois usuários estão com-
partilhando explicitamente muitas páginas dentro de uma certa categoria, as páginas que
estão dentro desta categoria poderão ser compartilhadas de forma autônoma pelos agentes
MXT.

4. Trabalhos Relacionados
Um trabalho que tenta automatizar o compartilhamento de informações é o Webmemex
[7]. Webmemex é um sistema de recomendação que captura o histórico de navegação
de um grupo de pessoas através de um proxy e, com base neste histórico coletivo, reco-
menda as páginas Web mais interessantes para todos os membros. Desta maneira, torna-se
possı́vel compartilhar páginas Web que são populares no grupo de forma automática. Este
sistema pode ser interessante para um grupo de pesquisa que está estudando um determi-
nado problema, por exemplo. De maneira individual, cada um realiza sua pesquisa na
Web, mas o sistema acaba agregando os melhores resultados e os disponibiliza para todo
o grupo.

Além do Webmemex, outros sistemas interessantes são o Connotea [4],
Del.ici.ous [2] e StumbleUpon [12], assim como diversos outros citados em Hammond
[6]. Estes sistemas agregam a lista de Favoritos de um usuário à lista de outros e as
páginas mais populares são então apresentadas. Diversas funcinalidades são oferecidas,
como a possibilidade de adicionar comentários às páginas referenciadas, criar uma rede
social com pessoas que tem os mesmos interesses e fazer uma busca dentro de uma lista
individual ou ainda coletiva.

Um importate aspecto que estes sistemas possuem diz respeito à privacidade. Con-
notea, Del.ici.ous e StumbleUpon são aplicações centralizadas, ou seja, a lista de Favori-
tos de cada indivı́duo é enviada para um servidor central onde então ela é processada. O



Webmemex também é uma aplicação centralizada uma vez que o histórico de navegação
de cada usuário é armazenado e processado em um proxy. Já a arquitetura MXT (memeX-
tended) é do tipo peer-to-peer, onde boa parte dos dados de cada usuário é armazenada
localmente, sendo as outras partes distribuı́das apropriadamente conforme a afinidade
estabelecida entre os usuários que compõem a rede. Dado a natureza do algoritmo Sha-
reRank, quanto mais um usuário compartilhar explicitamente, mais seu agente compar-
tilhará de forma autônama. Ou seja, o usuário tem um bom controle sobre o que deve
ou não ser compartilhado sem que isto acarrete em um maior esforço de gerenciamento.
Desta forma, um bom nı́vel de privacidade seletiva pode ser alcançado no memeXtended,
o que não pode ser garantido pelos outros sistemas.

5. Conclusão
Neste trabalho, um sistema de recuperação e recomendação peer-to-peer multi-agente foi
apresentado: o MXT (memeXtended).

Os agentes MXT, utilizando o algoritmo ShareRank, são capazes de determinar
de forma autônoma que páginas podem ou não ser compartilhadas. Estes agentes se
comunicam com outros agentes MXT a fim de atender às requisições dos usuários que
formam a rede social.

A arquitetura memeXtended, portanto, auxilia aos usuários no trabalho colabora-
tivo e os proporciona uma maneira de compartilhar e recuperar informações que, apesar
de ser mais restrita que uma recuperação de informações na Web, é muito mais customi-
zada e que pode trazer documentos muito mais relevantes.

Além disso, a arquitetura MXT (memeXtended) proporciona ao usuário um con-
trole efetivo sobre as informações que são compartilhadas sem que isto acarrete em um
maior esforço de gerenciamento. A utilização de software livre executando no lado cliente
também colabora neste sentido.

Referências
[1] Baeza-Yates and Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval. Addison-Wesley, 1998.

[2] Del.icio.us Social Bookmarks. http://del.icio.us/. Visualisado em 2005.

[3] Clucene. http://sourceforge.net/projects/clucene/. Visualisado em 2005.

[4] Connotea. http://www.connotea.org/. Visualisado em 2005.

[5] Cutting. Jakarta lucene. http://lucene.apache.org/java/docs/. Visualisado em 2005.

[6] Hammond et al. Social bookmarking tools (i). In D-Lib Magazine, April 2005.

[7] Macedo et al. Automatically sharing web experiences through a hyperdocument recom-
mender system. In ACM HyperText 2003, pages 48–56, August 2003.

[8] Oram et al. Peer-to-Peer: harnessing the power of disruptive technologies. O’Reilly and
Associates, 2001.

[9] Firefox. http://www.mozilla.org/products/firefox/. Visualisado em 2005.

[10] Jabber Software Foundation. http://www.jabber.org/. Visualisado em 2005.

[11] Jabberzilla. http://jabberzilla.jabberstudio.org/. Visualisado em 2005.

[12] StumbleUpon. http://www.stumbleupon.com/. Visualisado em 2005.

[13] Wooldridge. An Introduction to MultiAgent Systems. John Wiley and Sons, 2002.


