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RESUMO 

Diversos estudos tern sido realizados corn o objetivo de definir estruturas 

para construed° de ambientes de desenvolvimento de software. Alguns desses estudos 

indicam a necessidade de prover inteligencia a tais ambientes, para que estes, 

efetivamente, coordenem e auxiliem o processo de desenvolvimento de software. 0 

paradigma da orientacdo a objetos (P00) vem sendo utilizado na implementacdo de 

sistemas inteligentes, corn diferentes enfoques. 0 P00 tem sido experimentado, 
tambem, como estrutura para construed. ° de ambientes. A abordagem da construed° de 
sistemas, na qual a inteligencia se encontra distribufda, como proposto por Hewitt, 

Minsky e Lieberman, suscita a ideia de modelar objetos que atuem como 

solucionadores de problemas, trabalhando cooperativamente para atingir os objetivos do 

sistema, e experimentar essa abordagem na construcao de ambientes inteligentes. 

Nesta dissertacao, a apresentado um estudo sobre a utilizacao do POO 

na implementacao de sistemas inteligentes, e proposta uma extensao ao conceito de 

objeto. Essa extensao visa permitir flexibilidade no seu comportamento, autonomia nas 

suas noes, aquisicao de novos conhecimentos e interacao corn o ambiente externo. A 

existencia de objetos corn tais caracterfsticas permite a construcao de sistemas 

inteligentes, modularizados e evolutivos, facilitando, assim, seu projeto, implementacao 

e manutencao. 

Visando esclarecer os termos utilizados no decorrer desta dissertacao, 

sao discutidos os conceitos basicos do POO e suas principais extensoes. 

Sao apresentadas algumas abordagens sobre inteligencia e 

comportamento inteligente, destacando-se a importancia de conhecimento, aprendizado 

e comportamento flexfvel. Observa-se que este Ultimo decorre da aquisicao de novos 

conhecimentos e da analise das condicoes do ambiente. 

Buscando fornecer embasamento para analise das caracterfsticas 

representacionais do POO, sao apresentados os principais esquemas de representacao de 

conhecimento e algumas estrategias para resolucao de problemas, utilizados em 

sistemas inteligentes. E analisado o use do POO como esquema de representacao de 

conhecimento, destacando-se suas vantagens e deficiencias. 
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E sintetizado urn levantamento de propostas de utilizacdo do P00 na 

implementaedo de sistemas inteligentes, realizado com o objetivo de identificar os 

mecanismos empregados na construed() desses sistemas. Observa-se a tendencia em 

apoiar a abordagem da inteligencia distribufda, utilizando-se a estruturacdo do 

conhecimento propiciado pelo POO e caracterfsticas positivas de outros paradigmas. 

Propfie-se urn modelo de objetos corn comportamento inteligente. Nesse 

modelo, alem dos aspectos declarativos e procedimentais do conhecimento, 

representados atraves de variaveis de instancia e de metodos, sao encapsulados 

mecanismos para prover autonomia e comportamento flexfvel, permitir a aquisicao de 

novos conhecimentos, e propiciar a comunicagdo corn usuarios. Para prover 

autonomia, foi projetado urn gerenciador de mensagens, que recebe solicitaceies 

enviadas ao objeto, colocando-as numa fila e atendendo-as segundo seu conhecimento e 

andlise das condicties do ambiente. Utilizando-se recursos da programacdo em logica, 

sdo introduzidas facilidades para flexibilizagdo do comportamento, atraves de regras 

comportamentais em encadeamento regressivo. A aquisiedo de novos conhecimentos é 

obtida atraves da inclusdo/retirada de fatos, de procedimentos e de regras 

comportamentais na base de conhecimento do objeto. Para fornecer auxflio e relato de 

suas atividades, os objetos exibem o status da ativacdo de suas regras comportamentais, 

e listas das solicitagoes atendidas e das mantidas em sua fila de mensagens. 

Para experimentar o modelo proposto, d implementado um prototipo de 

urn assistente inteligente para as atividades do processo de desenvolvimento de 

software. Sua implementagdo utiliza a linguagem Smalltalk/V corn recursos da 

programagdo em logica, integrados atraves de Prolog/V. 

A experiencia obtida na utilizagdo desse modelo mostrou a viabilidade da 

inclusdo de caracteristicas complementares ao modelo de objetos do POO, e a simplici-

dade de sua implementagdo, utilizando-se recursos multiparadigmdticos. Esse modelo 

constitui, assim, uma alternativa vidvel para construed() de ambientes inteligentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Engenharia de Software, Orientagdo a Objetos, Inteligencia 

Artificial, Representacdo de Conhecimento, Sistemas Baseados em Conhecimento, 

Ambientes de Desenvolvimento de Software. 
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ABSTRACT 

Title: "A study on objects with intelligent behavior" 

Aiming at defining structures for Software Engineering Environments 

(SEE) much research has been accomplished. Some of this research results have 

pointed out the need to provide intelligence to coordinate and assist effectively the 

software development process. The object-oriented paradigm (00P) has been applied 

to implement intelligent systems with several approaches. The OOP as SEE structure 

has been experimented as well. The system construction approach in which the 

intelligence is distributed among its elements, proposed by Hewitt, Minsky and 

Lieberman, elicits the idea of modelling objects that act as problem-solvers, working 

cooperatively to reach the system objectives, and to experiment this approach in the 

construction of intelligent environments. 

In this dissertation, a study of the OOP use in the implementation of 

intelligent systems is presented. An extension to the object concept is proposed to allow 

objects to exhibit a flexible behavior, to have autonomy in their tasks fulfillment, to 

acquire new knowledge, and to interact with the external environment. The existence 

of objects with this ability, enables the construction of modulated and evolutionary 

intelligent systems, making its design, implementation and maintenance easier. 

The OOP basic concepts and main extensions are discussed to elucidate 

the concepts that will be used throughout this dissertation. 

Some intelligence and intelligent behavior approaches are presented, 

emphasizing knowledge, learning and flexible behavior. This flexible behavior comes 

from new knowledge acquisition and from the analysis of environment conditions. 

The main knowledge representation schemes and several problem 

solving strategies used in intelligent systems are presented to provide background for 

representational characteristics analysis of the OOP. The 00P used as a knowledge 

representation scheme is analyzed and emphasized its advantages and shortcomings. 

In order to identify mechanisms engaged in the implementation of 

intelligent systems, a survey of proposals of the 00P used in that systems is 

synthesized. In that survey the emphasis to support the distributed intelligence 
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approach through the use of the knowledge representation model provided by OOP 

and positive characteristics of other paradigms is observed. 

An object model with intelligent behavior is proposed, in which, besides 

the declarative and procedural aspects of knowledge represented through instance 

variables and methods, mechanisms are encapsulated to provide autonomy and flexible 

behavior, to allow new knowledge acquisition, and to promote communications with 

users. To provide autonomy a message manager which receives requests from other 

objects was developed. The message manager puts messages in a queue and dispatches 

them according to its knowledge and the analysis of environment conditions. Using 
programming in logic resources, facilities are introduced to get behavior flexibility 

through behavioral rules in backward chaining. Knowledge is acquired through facts, 

procedures, and behavioral rules asserted/retracted in the object's knowledge-base. To 

provide assistance and report on their activities, the objects exhibit the status of their 

behavioral rules firing, and lists of granted requests as well as the ones kept in its 

message queue. 

To explore the proposed model properties, one intelligent assistant 

prototype to support the activities of the system development process was implemented. 

For its implementation, the Smalltalk/V language with programming in logic resources 

integrated by Prolog/V was used. 

The experience acquired in using this model, indicated the feasibility of 

the inclusion of additional characteristics to the OOP model, and the clearness of its 

implementation using multiparadigm resources. Therefore, this model is a viable 

alternative to the construction of intelligent environments. 

KEYWORDS: 	Software Engineering, Object-Oriented, Artificial Intelligence, 

Knowledge Representation, Knowledge-based Systems, Software Engineering 

Environments. 
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1 INTRODKAO 

No final da decada de sessenta, tiveram inicio as preocupacOes corn o 

uso de tecnicas, metodos e construcao de ferramentas automatizadas para auxilio ao 

desenvolvimento de software. Essas ferramentas passaram a ser reunidas em ambientes, 

formando os chamados too/kits. Apesar dos esforgos despendidos, o uso de tais tecnicas 

e metodos nao produziu os resultados esperados em termos de eficiencia e qualidade. 

A arquitetura passiva dos ambientes disponiveis nao auxiliava efetivamente o 

desenvolvimento de software. Como agravante ao problema, observava-se a 
necessidade de elaboracao de software cada vez maiores e mais complexos, motivada 

pela crescente utilizagao da Informatica e pelos avangos na tecnologia de hardware. 

Buscando solugao para tais problemas, foram concebidos novos 

paradigmas para construgao de software (p. ex. programagao, projeto e analise 

estruturados) e de ambientes para o seu desenvolvimento (p. ex. orientados a sintaxe e 

baseados em metodos). 

Com o avanco das pesquisas na area de engenharia do conhecimento, os 

sistemas inteligentes comecaram a apresentar resultados praticos, ultrapassando os 

limites restritos dos laboratorios, para conquistar espago no vasto campo da aplicacao. 

A arquitetura de tais sistemas utiliza o armazenamento do conhecimento declarativo e 

procedimental numa base de conhecimento, e, dissociada desta, uma maquina de 

inferencia detem os procedimentos de resolucao do problema, e decide como o 

conhecimento deve ser utilizado. A engenharia de software passou a se beneficiar de 

tais tecnicas para construgdo de interfaces amigaveis, sistemas mais tlexiveis, c 

adicionar conhecimento a ferramentas e ambientes. Na construgao de ambientes 

inteligentes, diversas pesquisas foram realizadas, dentre as quais destacam-se a do 

Kestrel Institute /GRE 86/ e as realizadas por Oddy /ODD 87/, Alvares /ALV 89/, 

Ambras /AMB 88/, Puncello /PUN 88/ e Huff /HUF 89/. 

Paralelamente as pesquisas sobre sistemas inteligentes, surgiu o 

Paradigma da Orientagao a Objetos (P00), herdando conceitos das areas de 

intelig'encia artificial, modelo de dados semantic° e linguagens de programacao. Esse 

paradigma propoe a modelagem de sistemas atraves da decomposicao de seus 

elementos em objetos que se comunicam para realizagao de tarefas por troca de 

mensagens, e sao estruturados em hierarquias de classes, que definem suas 

caracteristicas e comportamento /GOL 89/. 
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Carl Hewitt /HEW 77/, influenciado pelas ideias iniciais de Alan Kay, 

sobre o modelo de objetos em Smalltalk, e pelo modelo de computacao little people de 

Seymour Papert, propos urn modelo de resolucao de problemas, formado por uma 

sociedade de especialistas, cada um deles responsavel por determinada faceta do 

problema, para suplementar o modelo tradicional de um Lie() especialista. Esse 

modelo, denominado modelo de atores, tern por objetivo modelar inteligencia em 

termos de uma sociedade de especialistas solucionadores de problemas, baseados em 

conhecimento e corn capacidade de comunicacao. Cada um dos especialistas sendo visto 

como uma sociedade que pode novamente ser decomposta ate alcangar atores primitivos 

do sistema. 

Minsky, em seu livro The society of mind /MIN 86/, explicando como as 

mentes trabalham, declara: "Chamaremos de sociedade da mente o esquema no qual 

cada mente d feita de vcirios processos menores, os quais denominaremos agentes. 

Cada agente mental s6 pode fazer alguma coisa simples que nao necessite, de modo 

algum, de nenhuma mente ou pensamento. Contudo, ao agruparmos esses agentes em 
sociedades -- de determinadas maneiras muito especiais acabamos nos deparando 
corn a verdadeira inteligencia". 

Mesmo nao apresentando uma definicao do conceito de inteligencia, 

Lieberman /LIE 87/, apoiado nas ideias de Minsky, conjectura que urn sistema 

inteligente a construido a partir de uma hierarquia de componentes, cada um deles 

ligeiramente menos inteligente que seu antecessor. Em seguida, cada urn desses 

componentes a decomposto em segmentos menores, que por sua vez contem menos 

conhecimento e pericia. Finalmente, existem os menores segmentos inteligentes, que se 

comportam exatamente como robos, seguindo regras mecanicamente. 

Essas ideias tern direcionado as pesquisas na area de inteligencia 

artificial distribuida (IAD). As pesquisas em IAD sao geralmente divididas cm dois 

enfoques /MAR 89/: inteligencia artificial paralela (p. ex. paralelismo a nivel de 

comando ou conexionismo) e resolugao de problemas cooperativos e distribuidos 

(p. ex. fontes de conhecimento, sistemas especialistas distribuidos e sofisticados 

agentes inteligentes /HAY 91/). Este ultimo enfoque 6 subdividido pelo metodo de 

comunicacao que emprega: memoria compartilhada ou passagem de mensagem. 

0 POO vem sendo apontado por varios pesquisadores da area de 

engenharia de software como uma alternative eficaz para o gerenciamento da 
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complexidade de software, oferecendo outras vantagens significativas, como 

reutilizagdo de classes e modularizacao de software. 0 P00 tambem tem sido 

estendido para fornecer caracteristicas como concorrencia e distribuicdo /NEL 91/. Na 

computacdo concorrente orientada a objetos, sao unificadas as noceies de objeto e 

processo, permitindo que objetos sejam vistos como entidades ativas, que se 

comunicam por passagem de mensagens /TOK 84/. Apesar de muito recente, o P00 

já vem sendo explorado em diversos dominios, como: animacao, automacao de 

escritorio, banco de dados, controle de trafego aereo, hipermidia, sistemas bancarios, 

sistemas operacionais e telecomunicacoes /B00 91/. Na busca de novas arquiteturas 

para construcao de ambientes inteligentes de desenvolvimento de software, o POO 

constitui importance alternativa. Nesse sentido já se encontram propostas, como a da 

utilizacao da estruturacao do conhecimento propiciado polo POO, para representar as 

entidades que sao parte do processo de desenvolvimento de software /KAI 88/, e da 

utilizacao de objetos autonomos, segundo uma metafora de correio eletronico, para 

realizacao das atividades de gerenciamento desse processo /ROD 89/. 

A comunidade de IA adotou as caracteristicas da representacao de 

conhecimento do POO. Linguagens da area de IA foram estendidas para incluir tais 

caracteristicas, como, por exemplo, Flavors /MOO 86/, LOOPS /STE 86a/ e CLOS 

/KEE 89/. A representacao de conhecimento atraves do modelo proposto no POO tern 

sido apontada por diversos autores como adequada ao desenvolvimento de sistemas 

inteligentes. Esse tema tern sido discutido em recentes congressos /IBR 91/, 

provocando grandes debates quanto a generalizacao de seu use e quanto aos problemas 

representacionais encontrados nas linguagens orientadas a objetos, devido a inexistencia 

de uma semantica formal, nao-operacional, para objetos e classes /PAT 90/. 

Nas pesquisas mais recentes sobre a utilizacao do POO na construcao de 

sistemas inteligentes, observa-se a tendencia em apoiar a abordagem da inteligencia 

distribuida. Diversas linguagens foram concebidas ou expandidas para fornecer 

autonomia, capacidade de raciocinio e outras caracteristicas a objetos /TEL 89/, /TOK 

84/. Na implementagao dessas linguagens, foram utilizados enfoques puros (P00 como 

&deo paradigma) e hibridos (P00 corn outros paradigmas). Os enfoques hibridos 

utilizam a estruturacao do conhecimento fornecido pelo POO com caracteristicas de 

outros paradigmas, como o da programacao em logica, programacao baseada em regras 

e programacao orientada a acesso /STE 86a/. Esses modelos tern sido utilizados no 

desenvolvimento de aplicagoes nas areas de simulacao comportamental /MAR 87/, 
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diagnostico intcligcnte /TEL 89/, shell para sistemas especialistas /TEL 89/ e na 

resoluclo de problemas cooperativos e distribuidos (subarea da IAD) /MAR 89/. 

Essas pesquisas suscitam a ideia de estender o POO para modelar 

sistemas inteligentes, nos quais os objetos representem entidades cooperativas corn 

caracteristicas como: encapsulamento de conhecimento, autonomia na realizacdo de 

atividades, comportamento flexfvel e capacidade de adquirir novos conhecimentos. 

Para construcdo de tal modelo, faz-se necessario distinguir as caracterfsticas essenciais 

de urn comportamento inteligente, e incluir mecanismos que permitam a simulacdo de 

tal comportamento. 

Utilizando tal enfoque na construed. ° de ambientes de desenvolvimento 

de software, cada objeto seria especializado em determinada atividade do ciclo de vida 

ou de uma ferramenta, todos trabalhando cooperativamente para atingir os objetivos da 

aplicacdo. Nesses ambientes, o conhecimento seria mantido numa base de 

conhecimento particionada em objetos, distribuindo-se entre estes a capacidade de 

raciocinio, para efetivamente auxiliarem na realizagdo das atividades do processo de 

desenvolvimento de software. 

1.1 Objetivos 

Este trabalho tern como objetivos principais: 

a) Analisar a utilizaedo do POO no desenvolvimento de sistemas inteligentes, atraves 

da identificacdo de seus mecanismos representacionais, de urn levantamento de 

propostas de sua utilizacdo, e da identificacdo de outros mecanismos utilizados na 

construed° de tais sistemas. 

b) Delinear urn modelo de objetos corn comportamento inteligente que leve em conta 

as pesquisas na area de IA sobre inteligencia e comportamento inteligente. 

c) Observar a aplicabilidade do modelo proposto como estrutura para ambientes de 

desenvolvimento de software, atraves de um prototipo de urn assistente inteligente 

para o processo de desenvolvimento de software. 



1.2 Plano de Apresentacao 

Esta dissertacio esti dividida em dez eapitulos, apresentados segundo a 

evolugao do estudo realizado. 

No capitulo 2 sao introduzidos os principios do P00. Inicialmente é 

apresentado urn historico de sua evolucio, e, em seguida, sac) apresentados seus 

conceitos basicos, bem como uma taxionomia de objetos, decorrente de extensoes ji 

realizadas a esse paradigma. Ao final, sao destacados alguns beneficios praticos da 

utilizacao desse paradigma. 

No capitulo 3 é apresentado um levantamento, realizado na area de IA, 

sobre o que se entende por sistema inteligente e quais os requisitos essenciais para sua 

implementagao. 

No capitulo 4 sao discutidas 	algumas tecnicas tradicionais de 

representacao de conhecimento utilizadas na construcao de sistemas baseados em 

conhecimento. 

No capitulo 5 é apresentada uma analise do POO como tecnica para 

representagio de conhecimento. Sao destacados os mecanismos que o habilitam para 

representacfio de conhecimento e apresentadas as vantagens e problemas dessa 

representacao para sistemas que requerem o use intensivo de conhecimento. 

No capitulo 6 é sumariado um levantamento sobre modelos de objetos, 

encontrados na literatura tecnica, que adicionam caracteristicas especiais para permitir 

sua utilizacao na construcao de sistemas inteligentes. Sao tambem delineadas algumas 

alternativas para modelagem de objetos corn comportamento inteligente. 

No capitulo 7 propOem-se as caracteristicas de um modelo de objetos 

corn comportamento inteligente, que utiliza algumas ideias dos modelos pesquisados e 

de estudos realizados sobre inteligencia e comportamento inteligente. 

No capitulo 8 é apresentada uma visao da situagdo atual dos ambientes 

de desenvolvimento de software, e sao delineadas as caracteristicas de urn assistente 

para as atividades do processo de desenvolvimento de software, o qual foi projetado 

para experimentar o modelo proposto. 
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No capitulo 9 e descrita a implementagdo de urn prototipo do modelo 

proposto em sua aplicacao-alvo. 

0 capitulo 10 conclui a dissertacao apresentando uma sintese das 

contribuicoes desta pesquisa, os objetivos alcancados, sugestOes sobre trabalhos futuros 

e consideracOes finais sobre o trabalho realizado. 
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2 0 PARADIGMA DA ORIENTAc AO A OBJETOS 

0 objetivo deste capitulo é introduzir os principios do Paradigma da Orientagdo a 

Objetos (P00). Inicia-se com a apresentacao de sua evolucao, seguida dos 

principais conceitos envolvidos. Aqui é tambem apresentada uma taxionomia de 

objetos segundo sua capacidade, forma de atuagdo, sincronizacao, composicao e 

tempo de vida. Ao final, tem-se algumas consideracOes sobre os beneficios 

praticos a serem obtidos corn a utilizacao do P00 no desenvolvimento de software. 

2.1 Introducao 

No estudo das caracteristicas do POO, encontra-se urn pequeno mimero 

de conceitos, porem apresentados numa linguagem nao rigorosa, suscitando 

interpretagoes distintas de sua terminologia. Pesquisas para estabelecer uma 

terminologia comum a tecnologia orientada a objetos yam sendo realizadas /WIR 90b/. 

Para o entendimento inequivoco das idelas adiante formuladas, faz-se necessario buscar 

a origem dos termos e apresentar uma visao desses conceitos, ainda que informalmente. 

Com a evolucao das ideias envolvidas no POO, foram agregadas 

extensoes a esse paradigma, como distribuicao e concorrencia, para adequa-lo as 

aplicacoes especificas. A taxionomia de objetos apresentada na secdo 2.4 compreende 

algumas dessas extensoes. 

2.2 Historico 

0 POO originou-se de duas motivac6es relativamente antigas. De urn 

lado, a dificuldade de conceber e manter programas de maior tamanho impos a no& 

de programagdo estruturada, representada pelas linguagens da familia ALGOL. De 

outro lado, a modelagem do raciocinio humano em Inteligencia Artificial evidenciou a 

necessidade de se estruturar o conhecimento manipulado, e reagrupar, numa Unica 

entidade, as informacties e propriedades relativas a urn mesmo conceito. 

Pesquisadores em ciencia da computacdo comegaram a desenvolver os 

conceitos de orientagdo a objetos a partir da decada de 60. 0 conceito de ocultamento 

de informacao, no qual os dados sao acessados somente atrav6s de sua interface, e a 

estrutura de dados é desconhecida para as rotinas de acesso, foi particularmente 
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importante na formagdo do conceito de objeto. A nogao de tipo abstrato de dados veio 

implemental* o conceito de ocultamento de informagdo. Una tipo abstrato de dados 

/VEL 87/, /DAN 88/ inclui procedimentos locais, os quais tem conhecimento exclusivo 

da estrutura de dados dentro do tipo de dados, e, dessa forma, realiza todas as operacOes 

em dados locais. 

A linguagem Simula /DAH 66/, desenvolvida nos anos sessenta por 

Dahl e Nygaard para resolver problemas de simulagao, foi a primeira a agrupar dados e 

procedimentos numa mesma entidade, formalizando o conceito de objeto e o de classe. 

Nessa linguagem, um programa e uma colegao de objetos ativos e aut8nomos que 

dispOem de procedimentos e variaveis locais. Esses objetos comportam-se de modo a 

permitir a simulagao de processos paralelos. Em Simula, o conceito de classe serve para 

especificar urn comportamento comum a um conjunto de objetos, denominados 

instancias da classe, e se insere numa hierarquia de heranga. Essa caracteristica foi a 

conseqiiencia natural da separagao entre dados e programas, destacando encapsulamento 

e abstragdo de dados. Ada (packages), CLU (clusters), Alphard (form) e Modula 

(Module) dao destaque a essas mesmas ideias, sem, no entanto, incluir o conceito de 

heranga. Simula serviu de modelo a toda uma linha de linguagens caracterizadas por 

possufrem uma tipagem estatica, criando a chamada escola escandinava /MAS 90/. 

Alan Kay, inspirado em Simula, concebeu Smalltalk /GOL 89/ como 

uma linguagem para o computador Dynabook. Essa linguagem generalizou o conceito 

de objeto, adotando-o como unica entidade manipulada por programas. Foram 

apresentadas sucessivas versoes dessa linguagem. Smalltalk-72 introduziu o 

mecanismo de passagem de mensagem, permitindo aos objetos comunicarem-se entre 

si. Smalltalk-74 introduziu uma interface de janelas multiples, que se tornou uma de 

suas principais caracteristicas. A relagdo de heranga aparece em Smalltalk-76, onde 

cada classe a definida em relagdo a outra, da qual herda suas caracteristicas; o conjunto 

das classes constitui uma estrutura hierarquica relacionada a uma Unica raiz. Smalltalk-

78 introduziu a nogao de objetos tabelas indexadas. A nocao de metaclasse, ja 

empregada de forma nao rigorosa em Smalltalk-76, foi formalizada em Smalltalk-80. 

A partir dessa Ultima versa°, tern-se uma linguagem e urn ambience de programagao 

completo para o projeto e implementagao de software /GOL 89/ e /GOL 84/. 

Smalltalk-80 foi a fonte de inspiragao de numerosas linguagens, 

geralmente obtidas como extensoes de uma linguagem existente. 
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Lisp /McC 78/, /GAB 87/ tem sido utilizada como base para fornecer 

tais extensoes. Devido a sua flexibilidade e extensivo uso, essa linguagem tem 

contribuido significativamente para a evolucao da programa* orientada a objetos. 

Dentre as linguagens orientadas a objetos que possuem Lisp como base, podem-se citar: 

. Flavors /M00 86/, contendo numerosos aperfeigoamentos, inspirou uma serie de 

linguagens lideradas pelo CommonLisp Object System (CLOS) /KEE 89/. 

. CLOS, que inclui extensOes de orienta* a objetos para o CommonLisp, constitui -se 

numa plataforma utilizada por diversos pesquisadores. 

. Ceyx /MAS 90/, subconjunto de Le/Lisp, é uma linguagcm poderosa para 

representacao de conhecimento. 

. Formes /TEL 89/, desenvolvida para a sintese e composigao musical. 

. ObjVlisp /MAS 90/, uniformiza a nocao de objeto a partir de Smalltalk-76. 

. D'abord /MAS 90/, com muita influencia entre pesquisadores franceses, suporta urn 

estudo de implantacao de objetos em Lisp. 

Inclui-se tambem nessa lista a linguagem Logo, sucedanea de Lisp, 

destinada ao ensino de programacao a criangas. Sua extensao objeto, Object Logo /SCH 

86/, foi desenvolvida para o Macintosh. 

Outras linguagens foram tambem estendidas para fornecer caracteristicas 

do POO. Dentre as mais conhecidas, destacam-se C++ /STR 87/ e Objective-C /MAS 

90/, construidas a partir de C; Neon e Object-Oriented Forth /POU 86/, 

desenvolvidas a partir de Forth; Clascal e Object Pascal /BOO 91/, construidas a partir 

de Pascal. A figura 2.1 apresenta uma visa° da genealogia das linguagens orientadas a 

objeto, distinguindo-as das baseadas em objeto. Segundo alguns autores /WEG 87, 

/BOO 91/, /CAR 85/, as linguagens que empregam o conceito de objeto, mas nao 

implementam o conceito de classe e hierarquia de classe atraves do mecanismo de 

heranga, sao consideradas baseadas em objeto. 
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Fig. 2.1 - Genealogia das linguagens orientadas a objetos /BOO 91/ 

2.3 Conceitos basicos 

0 POO utiliza conceitos ja conhecidos nas areas de linguagem de 

programacdo (ocultamento de informagdo, tipo abstrato de dados, etc.) e de inteligencia 

artificial (objetos, relacionamentos, etc.). Estendendo e rotulando esses conceitos, criou-

se um novo estilo de programacao. Uma visa() clara desses conceitos facilita o 

entendimento de suas caracteristicas fundamentais. 

2.3.1 Ocultamento de informacao 

Ocultamento de informagao (information hiding) d importante por 

assegurar a confiabilidade e modificabilidade de urn software, reduzindo as 
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interdependencias de seus componentes. 0 estado de um modulo esti contido em 

variaveis privativas, visiveis apenas dentro do escopo do modulo. Somente um 

conjunto de procedimentos localizados manipula diretamente os dados. Como o estado 

interno das variaveis de urn modulo nao 6 diretamente acessado, uma interface 

cuidadosamente projetada permitird a modificacao da estrutura de dados interna e dos 

procedimentos, sem afetar a implementagao de outros modulos. 

2.3.2 Abstracao de dados 

Abstracao é o processo de identificagao das propriedades relevantes de 

um fenOmeno a ser modelado. Segundo Booch /BOO 91/, uma abstragao capta somente 

as caracteristicas essenciais de um objeto, que o distinguem de todos os outros, 

provendo limites conceituais claramente definidos, sob o ponto de vista do observador. 

No caso de abstracao de dados, as propriedades relevantes sao o comportamento 

observavel dos dados, sendo sua representagdo um detalhe a ser ignorado /VEL 87/. 

Abstracao de dados pode ser considerada uma forma de ocultamento de informacao. 

2.3.3 Encapsulamento 

Encapsulamento /SNY 86/ é uma tecnica utilizada para minimizar a 

interdependencia de mOdulos codificados separadamente e relacionados apenas por suas 

interfaces externas. A interface externa de urn modulo serve como um contrato entre o 

modulo e seus clientes. Se os clientes dependerem somente dessa interface, o modulo 

pode ser reimplementado sem afetar qualquer urn deles, desde que a nova 

implementacao mantenha a mesma interface externa. 

Para maximizar as vantagens do encapsulamento, deve-se minimizar a 

exposicao de detalhes de implementagao em interfaces externas. Uma linguagem de 

programagao possui encapsulamento quando sua interface externa é a minima possivel. 

2.3.4 Tipo de Dados 

Um 	tipo é uma caracterizacdo de propriedades estruturais e 

comportamentais que uma colecdo de entidades compartilha. Assim, a nocao de tipo 

permite ao programador organizar o universo de discurso. 
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Urn tipo de dados consiste, basicamente, de um ou mais dominios de 
objetos munidos de operaco-es (ou funcoes) e relagOes (ou testes). Por exemplo, o tipo 
de dados nameros naturais tem como dominio o conjunto dos nameros naturais, como 

operagoes, soma e produto, e, como relagao, o teste de menor /VEL 87/. 

Freqiientemente, os objetos de um tipo sao descritos por meio de uma 

representagao, que permite a definicao explicita das operacOes e dos testes. Por 

exemplo, os nameros naturais sao objetos abstratos. Uma maneira de concretize-los 

atraves de sua representacao por numerais. Corn base nessa forma de representagao, 
pode-se definir a operagdo de soma de dois naturais por um algoritmo. 

Tipos imp6em restric6es para permitir a correcao de programas. Nesse 

aspecto os seguintes conceitos estao envolvidos: tipagem forte/fraca e tipagem estatica/ 
dinamica. Tipagem forte/fraca refere-sea consistencia de tipos, enquanto tipagem 
estatica/dinamica, refere-se ao tempo em que os nomes sao associados aos tipos. 

Tipagem forte garante que todas as variaveis e expressoes sao consistentes com relacao 

ao seu tipo, enquanto na tipagem fraca, as variaveis e expressoes sao consistentes com 

seu tipo, mas este tipo a inferido do contexto. Tipagem estatica, tambem conhecida 

como ligagao estatica, significa que os tipos de todas as variaveis e express -6es sao 

fixados em tempo de compilagdo, enquanto na tipagem dinamica, tambem conhecida 

como ligacao dinamica, os tipos de todas as variaveis e expressoes nao sao conhecidas 

ate o tempo de execucao. Como tipagem forte/fraca e tipagem estatica/dinamica sao 

conceitos independentes, uma linguagem pode ser fortemente e estaticamente tipada, 

ou pode ser fortemente tipada e suportar ligacao dinamica. 

2.3.5 Tipo abstrato de dados 

Urn tipo abstrato de dados (TAD) /DAN 88/ encapsula informacOes que 

compoem a representacao de urn objeto, e fornece operac6es que caracterizam as 

manipulacoes para as quais o objeto a capaz. Sua representagao interna a oculta para 

seus usuarios, sendo somente disponlveis as operagoes para a manipulacao dessa 

representacao. Um tipo de dados a uma interpretacao de urn TAD. 

Um programador implementa um TAD escolhendo uma representagao 

interna e codificando o conjunto de procedimentos para acessar e manipular esses 

dados. Por exemplo, no caso do TAD pilha, essa representagao interna pode ser urn 

vetor, uma lista linear ou qualquer outra representagao. 
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2.3.6 Objetos 

Objetos sao representacoes de entidades fisicas ou abstratas do mundo 

real, que pertencem ao contexto do sistema a ser projetado. 

. Sob o ponto de vista estrutural, sao tipos de dados que definem urn modelo pela 

estrutura de sua representando fisica e de operagoes aplicaveis a essa estrutura. 

. Sob o ponto de vista conceitual, sac) unidades de conhecimento, representando um 

prototipo de urn conceito. 

Um objeto possui estado, comportamento e identidade; a estrutura e o 

comportamento de objetos similares sao definidos numa classe comum /BOO 91/. A 

natureza das operacOes de um objeto depende do tipo de componente que ele representa. 

Tres tipos de relacionamento entre objetos sao de interesse: 

a) Relacionamento de utilizacao - representa a exist8ncia de urn fluxo de envio de 

mensagens entre objetos, solicitando a execucao de uma tarefa. 

b) Relacionamento de agregagao ou composigao - pressupoe a existencia de urn ou 

mais subobjetos encapsulados como parte de um outro objeto. 0 objeto que 

engloba os subobjetos é denominado objeto composto. Os objetos compostos 

formam urn grupo de objetos interconectados, que sao instanciados conjuntamente. 

Esse relacionamento representa uma extensao recursiva da nocao de objeto /BOO 

86/. Exemplo desse tipo de relacionamento ilustra-se na figura 2.2, onde os 

subobjetos sala, cozinha, quarto e banheiro estao associados ao objeto apartamento, 

atraves do relacionamento de agregagao. 
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Fig. 2.2 - Objeto composto 
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c) Relacionamento de associacao - representa urn grupo de conexoes fisicas ou 

conceituais entre objetos instancias. Uma associacao descreve urn conjunto de 

ligacaes, da mesma forma que uma classe descreve urn conjunto de objetos. Esse 

relacionamento a freqiientemente implementado atrav6s de apontadores de um 

objeto para outro. Esses apontadores sao atributos de um objeto, denominados 

atributos referenciais, que contem uma referencia explicita para outro objeto. 

Pode -se tambem implementar associacoes, como uma classe. Nesse caso, cada 

conexio torna-se uma instancia dessa classe (figura 2.3). 

Fig. 2.3 - Relacionamento de associacao 

2.3.7 Estado 

0 estado de urn objeto compreende todas as suas propriedades 

(usualmente estaticas), adicionando-se os valores atuais (usualmente dinamicos) de cada 

uma delas /BOO 91/. Uma propriedade a uma caracteristica inerente ou distintiva que 

contribui para tornar um objeto tinico. 

2.3.8 Comportamento 

Objetos nao existem isoladamente, mas num contexto onde atuam sobre 

outros objetos. 0 comportamento de um objeto a caracterizado por sua acao, atraves da 

mudanca de seu estado e de passagem de mensagens BOO 91/. Assim, o 

comportamento de urn objeto a completamente definido por suas noes, que 

representam suas propriedades ativas. 



2.3.9 Identidade 

Identidade e a propriedade de urn objeto que o distingue de todos os 

outros /BOO 91/. Num software orientado a objetos, cada objeto possui uma identidade, 

que sera preservada mesmo com a mudanga de seu estado. Seu propOsito a fornecer 

urn meio de representar a individualidade de um objeto, independentemente de como 

ele a acessado, o que ele contem ou onde se localiza /KHO 90/. 

2.3.10 Metodo 

E a descricao do comportamento associado a urn objeto. Compreende um 

conjunto de operageies a serem efetuadas sobre seus dados, a partir do momento em que 

ele recebe uma solicitagao de execucao. Urn metodo acessa e modifica o estado de um 

objeto. Seus componentes sao sua interface (onde a descrito o que o metodo faz) e sua 

implementacio (onde a descrito como 6 executado). 

Urn metodo primitivo a aquele que nao envia mensagens, apenas efetua 

processamento interno e retorna o resultado desse processamento. 

2.3.11 Passagem de mensagem 

Um objeto a uma entidade independente. 0 utile() meio de comunicacao 

entre objetos e o envio de mensagens. Uma mensagem a constituida do objeto 

destinatario, do seletor do metodo e, opcionalmente, de urn conjunto de argumentos. 

2.3.12 Polimorfismo 

0 polimorfismo /CAR 85/ utilizado no POO permite que uma mesma 

mensagem seja enviada a objetos diferentes, sem levar em conta a implementagao do 

metodo ou o tipo de estrutura de dados em cada objeto. Somente sao importantes a 

especificagao funcional e o protocolo de mensagens para tratar com o objeto. Uma 

mensagem pode gerar respostas diferentes, dependendo do objeto que a recebe /KRA 

89/. 0 polimorfismo promove a criagao de varias classes, com interfaces identicas e 

implementagoes diferentes /GIR 90b/. 
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2.3.13 Classe 

Classe é uma entidade conceitual que representa uma familia de objetos 

que possuem propriedades, comportamento, relacionamentos e semantica comuns 

/RUM 91/. Como construto de uma linguagem orientada a objetos (LOO), uma classe 

descreve a implementagdo de um conjunto de objetos similares. 

Uma classe pode ser comparada a um tipo, na medida em que ela serve 

para definir objetos aos quais se aplica um conjunto de operagoes. 

A definigao da classe serve para construir seus representantes fisicos, 

denominados instancias. Uma instancia 6, portanto, urn objeto particular criado segundo 

os pianos de construcao dados pela sua classe. Uma classe é tambem urn objeto, o 

objeto Classe. Nessa visao, o objeto Classe é tambem instancia de uma outra classe, a 

Metaclasse. 

A definicao de uma classe, em Smalltalk, a formada por um conjunto de 

dados e urn conjunto de procedimentos ou metodos, possuindo os seguintes 

componentes: 

- Estrutural - os dados, constituidos das variaveis que possuem valor. As variaveis 

caracterizam o estado dos objetos durante a execucao do programa. 

- Procedimental - os procedimentos, denominados metodos, que representam 

comportamento comum dos objetos pertencentes a classe. 

2.3.13.1 Relacionamento entre classes 

Classes, assim como objetos, nao existem isoladamente. 0 

relacionamento entre classes ocorre para indicar algum tipo de compartilhamento ou 

algum tipo de conexao semantica. Dentre os relacionamentos entre classes, destacam-

se: 

a) Relacionamento de Generalizacao - é o relacionamento entre uma classe e suas 

versoes refinadas. A classe que esta sendo refinada ou especializada é denominada 

superclasse, e cada versa° refinada é denominada subclasse. Generalizacao é 

tambem denominado relacionamento is-a, porque cada instancia de uma subclasse é 

tambem uma instancia da superclasse. Do ponto de vista da classe para a subclasse, 

36 



37 

esse relacionamento a denominado especializaccio. Generalizagio e especializacao 

apresentam, assim, dois pontos de vista do mesmo relacionamento. 0 termo 

generalizacao deriva do fato de a superclasse generalizar as subclasses; enquanto a 

especializacao deve-se ao fato de as subclasses refinarem ou especializarem a 

superclasse. 

b) Relacionamento de Utilizacdo - esse tipo de relacionamento acontece quando se 

deseja representar classes que utilizam outras classes, formando assim uma abstragdo 

de nivel superior. Para exemplificar esse tipo de relacionamento, Booch BOO 91/ 

utiliza o seguinte exemplo: "Considere-se o relacionamento entre uma biblioteca e 

livros. Uma biblioteca nao e um tipo de livro, mas utiliza livros. 0 procedimento para 

o emprestimo de livros de uma biblioteca deverci ser vistvel para a classe biblioteca e 

para a classe livro". 

c) Relacionamento de Instanciacao - e o relacionamento entre classes que funcionam 

como recipientes e instancias de outras classes que Ihes sao armazenadas. As 

instancias de uma classe recipiente sao coley:5es de outros objetos. Classes 

recipientes podem representar colecoes homogeneas, quando todos os objetos na 

colecao sao de uma mesma classe, ou representar colecoes heterogeneas, nas quais os 

objetos podem ser de diferentes classes. As classes recipientes mail comuns sao 

pilhas, listas e filas. 

d) Relacionamento de Metaclasse - como todo objeto a uma instancia de uma classe, 

olhando-se uma classe como um objeto que pode ser manipulado, tem-se classes, 

denominadas metaclasses, cujas instancias sao tambem classes /BOO 91/. 

2.3.13.2 Relacionamento entre Classe e Objeto 

Classe e objeto sao conceitos distintos, podem intimamente relacionados. 

Cada objeto a instancia de alguma classe e cada classe pode ou nao ter instancias. 

Classes sao estaticas; por conseguinte, sua existencia, semantica e relacionamento sao 

determinados antes da execucao de um programa. Objetos sao criados e destrufdos 

dinamicamente durante o tempo de vida da aplicacao. 

2.3.14 Heranca 

Os termos generalizacao, especializacao e heranca referem-se a aspectos 

da mesma ideia, e muitas vezes sao utilizados alternadamente. Generalizacao e 
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especializagao referem-se ao relacionamento entre classes, enquanto heranca refere-se 

ao mecanismo de compartilhamento de atributos e operagoes, utilizando o 

relacionamento de generalizacao. 

Esse mecanismo permite incorporar facilidades de compartilhamento de 

codigo em linguagens de programagdo. A ideia basica na definigao de uma nova classe 

é iniciar corn todas as variaveis e metodos de uma classe ja existente, e adicionar as 

variaveis e metodos especlficos para obter-se a classe desejada. 

Uma classe B herda as propriedades de uma classe A, se ela é uma 
subclasse desta. Portanto, os objetos da classe B podem ser considerados objetos da 

classe A. Em qualquer ponto onde se espera um objeto da classe A, urn objeto da classe 

B satisfard essa necessidade, porquanto aceitard todas as mensagens aceitas pelo objeto 

A. 0 objeto da classe B pode ser considerado uma versao especializada da classe A. 

A representagao grafica da relagao forma o grafo de heranca ilustrado na 

figura 2.4, que constitui uma arvore cuja raiz representa a classe mais geral. Essa classe 

é predefinida, e detem o comportamento comum a todos os objetos, como, por exemplo, 

imprimir um objeto ou achar a classe de pertinencia de urn objeto. E a ela que se 

conectam as classes de mais baixo nivel. 

A relacdo de heranga é transitiva: as caracteristicas das classes superiores 

sao herdadas pelas classes inferiores, que sao tanto mais especializadas quanto mais 

proximas elas estao das folhas da arvore. A estruturagao em classes e subclasses 

permite uma modularidade importante: na descrigao do universo, este é dividido em 

partes independentes, agrupando os objetos por afinidade. A modificagao de urn deles 

acarreta grandes modificac5es nos outros. Esse fato torna-se mais evidente quando se 

observa o grafo de heranga (figura 2.4). Cada subarvore agrupa os objetos que 

compartilham as caracteristicas de sua raiz. 

4ro vev C.  

Fig. 2.4 - Grafo de heranca 
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Heranca 6, essencialmente, uma estrategia na qual um objeto obtem um 

m6todo, de outro objeto, para realizar uma de suas tarefas. Essa ligagdo é usualmente 

implementada atraves de apontadores fisicos. Este mecanismo é importante porque, 

uma vez localizado um metodo para atender a uma solicitacio, ele é executado pelo 

objeto que a recebeu originalmente /TOM 89W. 

Segundo Wegner /WEG 87/, uma linguagem é orientada a objetos se 

seus objetos pertencem a classes e hierarquias de classes podem ser definidas por um 

mecanismo de heranca. 

2.3.14.1 Heranca simples 

Quando uma classe possui apenas uma superclasse direta, a relagdo de 

heranca é representada por uma arborescencia (figura 2.5). 

B 	 C 

Fig. 2.5 - Grafo de heranga simples 

2.3.14.2 Heranca multipla 

Quando uma classe possui varias superclasses diretas, a heranga é dita 

maltipla. A famiia das classes nil) é mais estruturada em arboresancia, mas forma um 

grafo orientado acidic°, tambem denominado grade de heranca maltipla (figura 2.6). 

C 

Fig. 2.6 - Grade de heranga multipla 
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A heranga multipla traz a vantagem de acrescentar modularidade, 

facilitando a manutencao de programas. Ela permite um ganho em compartilhamento 

de informacoes, programas e dados. Entretanto, quando o grafo de heranca torna-se 

complexo, sua exploracao exige mais experiencia do projetista. 

2.3.14.3 Heranca estatica 

0 modo como as informagoes herdadas sac) armazenadas e exploradas 

varia de uma linguagem para outra, em fun* das preocupagoes por eficacia, 

confiabilidade e modularidade. Ela tern uma influencia direta e importante sobre a 

estrutura dos objetos e, por conseguinte, sobre o modo pelo qual estes podem ser 

utilizados. 

A heranga e dita estatica se as variaveis de uma classe sao determinadas 

no momento da sua criacao: o dicionario de variaveis pr6prias para a classe e 

acrescentado ao dicionario de variaveis herdadas, isto 6, aquelas da superclasse direta 

/MAS 90/. Suas vantagens sao evidentes no que concerne a eficacia: o formato de uma 

instancia esta definitivamente ligado a concepgao da classe. Alem disco, os acessos as 

variaveis, que figuram nos metodos da classe, podem ser compilados, pois os enderecos 

relativos as variaveis na estrutura fisica de uma instancia sao conhecidos e mantem-se 

os mesmos por todas as instancias de subclasses. 

Cada tipo de heranca influi no estilo de programagao. Se a heranga 

estatica acelera a criagao e exploragao de objetos, ela privilegia urn estilo de 

programagao dependente, que prossegue por sucessivas subclasses. As variaveis 

herdadas devem ser conhecidas no moment() da definigao de uma classe, sendo as 

classes definidas na ordem descendente da hierarquia de heranca. 

2.3.14.4 Heranca dinamica 

A heranga dinamica apresenta flexibilidade, em detrimento da eficacia 

/MAS 90/. No use de heranca dinamica para metodos, quando da ativacao de urn 

metodo, este 6 recuperado dinamicamente, atraves de um processo especial, 

representado pela funcao metodo -associado -a, como, por exemplo: 

licar (metodo-associado-a (seletor, classe-de (objeto- recebedor)), argumento-1,..., argumento-N) 

OFRGS 
1Nr.  mos,VIATIC!‘. 

BOLO ; E 
INST 
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Essa facilidade tem grande utilidade na realizacao de prototipos em que a 

elaboracao do grafico de heranga final necessita de muitos ensaios. 

2.3.15 Delegacao 

0 mecanismo de delegagdo foi inicialmente proposto por Lieberman, na 

linguagem Act-1, como uma alternative a heranga, eliminando a necessidade de classes 

/LIE 86/. Por possuir tal caracteristica, esse mecanismo nao é considerado como 

pertencente ao P00. 

Nesse mecanismo, cada objeto é visto como urn prototipo que delega, em 

tempo de execuedo, a outro objeto, denominado procurador (proxy), a responsabilidade 

de realizar uma tarefa. 0 metodo para responder a uma solicitacao é realizado pelo 

objeto no qual ele foi encontrado. A delegagao para o procurador de um objeto é 

realizada atraves de passagem de mensagens, e nao por apontadores ffsicos, como no 

caso de heranca /BOO 90/, TOM 89a/, /BRI 87/ e /WEG 87/. 

0 use de delegacao é justificado quando os objetos sao projetados para 

representar entidades altamente especializadas. 

2.4 Taxionomia de objetos 

Corn a crescente utilizagdo do POO, diversos modelos de objeto foram 

projetados, alguns desempenhando funcoes espeefficas, adicionando outros 

mecanismos, etc.. Esses objetos passam a receber denominacoes que caracterizam 

alguns aspectos de sua atuacao. 

A taxionomia apresentada a seguir é ainda incompleta, e foi baseada em 

parametros encontrados na bibliografia consultada, que caracterizam certos modelos de 

objeto. 

2.4.1 Capacidade 

A existencia de estado encapsulado no objeto faz corn que seja 

importante a ordem em que as operacoes sao realizadas /BOO 91/. Isso permite 
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visualizar um objeto como uma maquina independente. Nessa 6tica, objetos podem ser 

ativos ou passivos. 

a) Ativos 

0 conceito de objeto ativo foi desenvolvido inicialmente para a 

linguagem Beta /MAD 88/, corn o objetivo de fornecer construtos que facilitassem a 

elaboracao de programas para monitorar o comportamento de outros objetos /OST 88/. 

Algumas LOOs implementam objetos que podem iniciar goes 
assincronamente, sem receber uma mensagem. Usualmente, esses objetos sao 

denominados ativos, mas a essencia desse conceito e a combinagao da capacidade do 

objeto e de seu uso. 

Diferentemente de urn objeto passivo, um objeto ativo engloba seu 

pr6prio fluxo de controle, sendo utilizado como raiz de controle. Se o sistema envolve 

mUltiplos fluxos de controle, como em linguagens concorrentes, podem-se ter multiplos 

objetos ativos. Sistemas seqiienciais possuem apenas um objeto ativo por vez (isto 6, 

urn Unico fluxo de controle). 

Geralmente, os objetos ativos sao autonomos, exibindo algum 

comportamento, sem serem acionados por outros objetos. Sao utilizados ern aplicacoes 

nas quais se pretende adicionar controle descentralizado, paralelismo, e/ou inteligencia 

distribuida, para melhorar caracteristicas como extensibilidade, desempenho, ou 

modularidade. Eles podem agir como assistentes inteligentes, auxiliando na realizacao 

de tarefas subsidiarias ao trabaiho criativo principal. Ellis /ELL 89/ destaca alguns 

exemplos de sua utilizacao: 

. No Sistema para Automaccio de Neg6cios (SBA) foi utilizada a programagao baseada 

em atores para adicionar inteligencia aos objetos que representam elementos de uma 

negociagdo. Esses objetos foram enriquecidos coin urn conjunto de comportamentos e 

habilidades para comunicacao. 

Na implementagao do Collaborative Editing System (CES), utilizando a linguagem 

Argus /LIS 83/, tornou-se possivel a urn conjunto de usuarios editar o mesmo 

documento, concorrentemente. 0 mecanismo de controle de concorrencia, dessa 

linguagem, simplificou sua implementacao. 

. Os KNOs (KNowledge acquisition, dissemination, and manipulation Objects) risi 87/ 

foram concebidos para especificar objetos mensageiros que auxiliem na entrega de 
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correio eletronico, pesquisando o destinatario desejado. Eles tambem podem ser 

utilizados para especificar o comportamento de objetos envolvidos em negociacoes. 

. Uma linguagem baseada em atores foi utilizada para modelar a movimentagio de 

grupos de animais, como bando de passaros e cardume de peixes. Cada membro do 

agregado foi representado por urn ator. 0 modelo foi utilizado para dirigir a animacao 

da movimentagdo de agregados /REY 82/. 

b) Passivos 

Objetos passivos somente realizam uma mudanca de estado quando sao 

explicitamente ativados por outros objetos, e sao a forma de implementagao mais 

convencional. 

2.4.2 Forma de atuacao 

Dada uma colegao de objetos envolvidos num relacionamento de 

utilizacao, cada objeto podera atuar nos papeis de ator, guardiao, autonomo ou agente, a 

seguir descritos. 

a) Atores 

0 modelo de atores foi idealizado por Carl Hewitt /HEW 77/ como urn 

paradigma da computagao concorrente em sistemas abertos. Posteriormente, Gul Agha 

/MAS 90/ apresentou uma nova definicao formal para esse modelo. 

Atores sao objetos ativos. Segundo esse modelo, todos os objetos do 

sistema sao atores. Duas caracteristicas importantes devem ser consideradas: 

. Cada ator esta ativo de um modo completamente independente em relagao a todos os 

outros atores. 

. Todas as awes realizadas por um ator sao concorrentes, inclusive suas awes internas. 

Atores podem ser classificados em primitivos e nao-primitivos. Atores 

primitivos sao utilizados para evitar o conceito de retorno infinito de passagem de 

mensagem. Eles correspondem aos tipos atomicos, como mimeros e caracteres. Atores 

nao-primitivos possuem uma identidade e urn comportamento. A identidade é 

representada por urn endereco (mail-address), que identifica o espaco para 
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armazenamento de uma fila de mensagens. 0 comportamento a composto de variaveis 

de instincia (acquaintances) e um roteiro (script), que definem as acoes a serem 

realizadas apos o recebimento de mensagens. As awes realizaveis por um ator, 

conforme ilustrado na figura 2.7, sao: validagao de condigOes internas, criacao de um 

novo ator, envio de mensagens e especificacao do comportamento de seu sucessor. 

Fig. 2.7 - Comportamento de atores /MAS 90/ 

Nao existe nenhuma relacao entre o comportamento de urn ator e o de 

seu sucessor. Apos realizadas as awes especificadas por seu comportamento atual, ele 

encerra suas atividades. A acao de especificar o comportamento do sucessor a realizada 

pela identificagdo de outro ator, que controlard o processamento da pr6xima mensagem 

na sua fila. 

Urn ator nao serializado ou imutavel a aquele que tern o mesmo 

comportamento durante todo o seu tempo de vida. 

Atores podem enviar urn ntimero finito de comunicagOes para outros 

atores, desde que conhegam seus enderecos. Tambem podem criar um n6mero finito de 

novos atores. 0 endereco de um novo ator a conhecido pelo seu criador, e pode ser 

disseminado para outros atores atraves de comunicagoes que contenham esse enderego. 

Linguagens baseadas em atores (Cantor, ABCL/1 e a serie Act-1, Act-2 e 

Act-3) suportam objetos, abstracao e concorrencia, mas nao classe, heranga ou tipagem 
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forte. Na linguagem Act-1, Lieberman utiliza delegagdo no modelo de atores, como um 

enfoque para compartilhamento semelhante aquele fornecido por heranca /TOM 89b/. 

Por nao utilizar o conceito de classe e heranca, esse modelo é 

considerado, por alguns pesquisadores /WEG 87/, como nao orientado a objetos, mas 

baseado em objetos. 

b) Guardiaes 

Sao objetos ativos que encapsulam e controlam o acesso de recursos, 
tornando-os disponiveis a seus usuarios. A linguagem Argus /LIS 83/ utiliza guardides 

no controle de recursos em sistemas distribuidos. Para realizar tal procedimento, 

utilizam um conjunto de operacoes denominadas handlers, que podem ser chamadas por 

outros guardides, para fazer use dos recursos. Internamente, os guardides contem 

objetos e processos. Os processos executam os handlers e realizam tarefas internas. 

Alguns dos objetos, como os recursos reais, formam o estado do guardiao, e sao 

compartilhados pelos processos. Outros objetos sao locais para processos individuais. 

Guardiaes sao criados dinamicamente. 0 programador especifica o nodo 

no qual o guardido deve ser criado. Argus fornece mecanismos para sincronizacao de 

processos dentro dos guardides e para recuperagdo de seu estado, nos casos de falhas 

em nodos da rede. 

c) Autonomos 

Objetos autonomos sao objetos ativos que tern completo controle sobre 

seu destino. A autonomia de um objeto é fornecida pela habilidade de decidir qual a 

transicao de estado a aplicar, e quando aplica-la. Esse controle implica dois aspectos 

complementares: processo e atividade. 0 controle sobre processo pressupoe controle 

sobre seu estado em qualquer tempo. Controle sobre atividade implica capacidade de 

decisao. 

Os objetos autonomos sao implementados corn todas as caracteristicas 

basicas dos objetos do POO, constituem um processo (sao ativos) e possuem urn 

conjunto de guards /DIJ 75/ ou regras, que captam estimulos e apresentam reacties, de 

acordo corn um determinado modelo computacional /KEM 90/. 

Objetos autonomos tern sido utilizados como mecanismo de abstracao na 

modelagem de aplicagoes complexas e dinamicas, geralmente representando 
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subsistemas ou subunidades de uma organizacao. Utilizando-se tal nivel de abstracao, a 

integracao dos subsistemas pode ser realizada sem sobreposicao de estruturas de 

controle. 

d) Agentes 

0 termo agente e utilizado para representar entidades computacionais de 

maior granulosidade (coarse-grained). Agentes representam, por exemplo, animals, 

seres humanos, rob& ou veiculos. Muitos sistemas naturais e sociais sao realmente 

distribuidos, e podem ser considerados como uma colegao de agentes. Uma colegao de 

agentes cooperantes atua voltada para solucao de uma Unica ou de mtiltiplas tarefas 

/MAR 89/. 

Urn objeto agente e urn objeto ativo que executa concorrentemente, 

comunica-se com outros objetos e tern seu proprio conhecimento para selecionar e 

realizar suas awes. Os termos objetos autOnomos e agentes tem sido utilizados 

indistintamente para designar objetos com capacidades semelhantes. 

e) Servidores 

Objetos servidores sao objetos passivos que nunca enviam mensagens, 

mas apenas executam suas atividades em beneficio de outros. 

2.4.3 Sincronizacao 

Quando urn objeto passa uma mensagem para outro corn o qual se 

relaciona, os dois devem ser sincronizados de alguma maneira. Numa aplicagdo 

sequencial, essa sincronizagao e usualmente efetuada como uma chamada de 

subprograma. Porem, objetos envolvidos com mtiltiplos fluxos de controle requerem 

uma sincronizagao mais sofisticada, para tratar o problema de exclusao mutua, que 

pode ocorrer em sistemas concorrentes. Isso leva a uma outra forma de classificagdo de 

objetos: seqiienciais e concorrentes. 

a) Seqiienciais 

Objetos seqiienciais sao objetos passivos cuja semantica e garantida 

somente na presenga de um Critic° fluxo de controle. Em aplicacoes que utilizam 
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objetos seqiienciais, existe apenas um objeto controlador para todo o sistema. As 

operagOes realizadas pelo objeto recebedor de uma mensagem sao consideradas partes 

do processo executado pelo objeto emissor. 

b) Concorrentes 

Sao objetos ativos cuja semantica é garantida na presenca de multiplos 

fluxos de controle. Num objeto concorrente, sao unificadas as nocoes de objeto e 

processo (processador virtual). Nessa visa°, urn objeto consiste de armazenamento 

local de dados, operagoes (metodos) e um processador. Urn objeto nao pode suspender 

a execucao de outros, devendo constituir-se em entidade independente do sistema. 

Desse modo, cada objeto deve possuir seu proprio controlador. Em aplicagOes 

desenvolvidas corn objetos concorrentes, deve ser incluido o mecanismo de passagem 

de mensagens assincronas, a fim de permitir a exploracdo da concorrencia. 

2.4.4 Composicao 

0 relacionamento de agregacao ou de composigao é estabelecido 

estaticamente entre objetos que possuem urn relacionamento estrutural do tipo e-parte-

de. Isso rid origem a dois tipos de objeto: compostos e componentes. 

a) Compostos 

Sao objetos que encapsulam outros objetos, formando uma abstracao de 

nivel superior. . Na figura 2.2 (apresentada na secao 2.3.6), o objeto apartamento foi 

utilizado como exemplo de objeto composto. 

b) Componentes 

Sao objetos que pertencem a uma estrutura, encapsulados como parte do 

estado de um outro objeto, e cuja existencia é dependente deste. Na figura 2.2, os 

objetos sala, banheiro, quarto e cozinha foram utilizados como exemplos de objetos 

componentes. 

c) Atomicos 

Sao objetos que nao admitem decomposicao. String e mimeros sao 

usualmente denominados objetos atornicos. 



2.4.5 Tempo de vida 

a) Persistentes 

Essa nomenclatura a utilizada na area de bancos de dados para designar 
objetos que existem durante toda a vida do sistema. 

b)Imuaveis 

Sao objetos que nao admitem alteragoes em seus atributos. Novos objetos 

sao criados para modelar novas versties. Esses objetos sao utilizados para registro 

historic°. 

2.5 Beneficios 

0 modelo proposto pelo POO permite a construgao de software que 

emprega conceitos de software bem estruturado, tais como abstragao, encapsulamento, 

modularidade e hierarquizacao. Esse modelo oferece ainda beneffcios praticos 

significativos, como: 

. encorajar a reutiliz.acao de software, permitida pelo emprego das nogoes de classe e 

heranca. Atraves do mecanismo de heranca, subclasses compartilham todas as 

variaveis e metodos de sua superclasse. Significa que fung45es cada vez mais 

especializadas podem ser escritas apenas adicionando-se a parte que a unica, e o 

restante a automaticamente herdado. Para facilitar a reutilizagao de software, sao 

construfdas ferramentas que agilizam o processo de busca nas bibliotecas de classe 

/GIR 90b/. 

favorecer a qualidade no desenvolvimento de software, porquanto utilizam classes 

previamente definidas e, portanto, ja testadas. 

. produzir software mais tolerantes a mudangas, considerando-se que urn objeto e urn 

tipo abstrato de dados que encapsula sua implementacao, ficando visfvel apenas sua 

interface, que constitui o protocolo para comunicacao. Assim, desde que nao sejam 

realizadas modificacoes em sua interface, as modificacoes internas nos metodos nao 

afetam seus clientes. 

. reduzir o risco no desenvolvimento de sistemas complexos. 0 tipo de decomposigao 

oferecido pelo POO, onde sao enfatizados os agentes que causam acao, ou sobre os 
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quais atuam essas operageies, favorece a modularizacao e, conseqiientemente, o 

desenvolvimento incremental de sistemas complexos. A capacidade de abstragdo 

(objetos sao vistos como uma abstracao de entidades do mundo real, representando 

uma coesa aglomeragao de informagoes) e o explicito reconhecimento de hierarquia 
de classes (a estrutura de classes ressalta a redundancia dentro do sistema) auxiliam 

significativamente no gerenciamento da complexidade de urn software. 

. incrementar a produtividade, devido a reducao no esforgo de especificagio e 

implementacao. 

2.6 Conclusoes 

Neste capitulo foi inicialmente apresentada uma evolucao das ideias 

envolvidas no POO. Em seguida, foram apresentados os principais conceitos, e uma 

taxionomia de objetos, na qual foram considerados aspectos como capacidade, forma de 

atuacao, sincronizacao, composicao e tempo de vida. Ao final, foram destacados alguns 

beneficios praticos favorecidos pelo use dense paradigma no desenvolvimento e 

manutencao de software. 

Observa-se no modelo de objetos utilizado no POO uma forte influencia 

das pesquisas na area de inteligencia artificial (IA), relativas a representacao de 

conhecimento. Nos capitulos 4 e 5, onde sao abordados os temas representacao de 

conhecimento na visa. ° da IA e na do POO, pode-se observar melhor essa influencia. 

Corn a evolucao das pesquisas sobre orientacao a objetos, novas ideias 

estao sendo experimentadas, adicionando-]he caracteristicas que favorecem sua 

utilizacao numa major gama de aplicaceres. Vale ressaltar a importancia que os objetos 

ativos vem tomando nas atuais pesquisas sobre orientacao a objetos. Suas diversas 

formas de atuacao demonstram suas amplas possibilidades, motivando a realizacao 

dente estudo. 
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3 SISTEMAS INTELIGENTES 

Neste capitulo a explicitado o que se entende por sistemas inteligentes. Essa 

fundamentaedo a necessaria para identificar o campo de estudo desses sistemas, 

discutir sua arquitetura e caracterizar os requisitos essenciais para sua construed°. 

Ndo consta nos objetivos deste trabalho identificar os principios formadores da 

inteligencia humana, mas extrair os requisitos importantes para caracterizar um 

sistema inteligente, segundo as pesquisas tradicionalmente realizadas na area de IA. 

3.1 Introducfm 

0 conceito de inteligencia vem sendo estudado por diversos 

pesquisadores, de diferentes areas, nao havendo consenso sobre seu significado 

cientffico, nem quanto a possibilidade de maquinas serem projetadas para exibir 

comportamento inteligente. 

A seguir, sao apresentadas algumas abordagens sobre inteligencia e 

comportamento inteligente, corn o objetivo de se estabelecerem os requisitos 

necessarios para que um software exiba comportamento inteligente. 

3.2 Inteligencia e comportamento inteligente 

0 estudo sistematico de inteligencia teve inicio no ano de 1800. 0 

primeiro trabalho nesse sentido foi conduzido por Sir Francis Galton /ACK 87/. Desde 

entao, muita atencao tem sido dada a definiclo, descricao e entendimento da 

inteligencia humana. 

As teorias sobre inteligencia estao basicamente dirigidas para a 

identificacao dos principais componentes independentes do comportamento inteligente 

e de sua importancia, bem como para a determinacdo das interacoes entre mecanismos, 

processos, conhecimento, representacao e objetivos /FIS 87/. 

Fischler /FIS 87/, reconhecendo a dificuldade de definir cientificamente 

o conceito de inteligencia, relaciona um conjunto de atributos necessarios a um agente 

inteligente, destacando: 

. possuir atitudes mentais (crencas, desejos e intenceies); 



52 

. aprender (adquirir conhecimento); 

. entender (captar significados a partir de informacties ambiguas ou contraditorias); 

. planejar (prever conseqiiencias de acaes observadas, comparar e avaliar al tcrnativas); 

. sintetizar novos conceitos e ideias; 

. adquirir e empregar analogias; e 

. generalizar (encontrar urn padrao comum em situacoes superficialmente distintas). 

Considerando a capacidade de solucionar problemas como uma das 

habilidades de urn agente inteligente, Lieberman /LIE 87/ aponta as seguintes 

caracteristicas como necessarias a esse agente, na tentativa de solucionar urn 

determinado problema: 

. ter memoria para relembrar informacties que poderao ser utilizadas no futuro; 

. poder responder a outros solucionadores de problemas sobre informacoes necessarias 

para seus trabalhos, e auxilia-los com o resultado de seu esforgo; e 

. poder gerar novas informacOes ou novas solucOes durante o processo, sendo que tais 

informacoes freqiientemente nao podem ser previstas. 

Na discussao sobre comportamento inteligente, Hofstadter /HOF 79/ 

salienta a dificuldade de definir corn precisdo a linha divisoria entre comportamento 

inteligente e comportamento nao-inteligente. Segundo esse autor, urn sistema corn 

comportamento inteligente deve ser: 

. versatil o suficiente para solucionar urn determinado problema de diversos modos, e, 

assim, acumular experiencia; 

. capaz de se comportar segundo um conjunto de regras e, em momentos apropriados, 

fazer urn julgamento acerca desse comportamento perante seus objetivos; e 

. capaz de modificar seu proprio comportamento. 

Genesereth e Nilsson /GEN 88/ observam ainda que comportamento 

inteligente depende do conhecimento que uma entidade tern sobre seu ambiente. 

Na maioria das abordagens apresentadas, observa-se uma associacao 

entre as nocOes de inteligencia, conhecimento e aprendizado. Segundo Viccari /VIC 

90/, a nociio de conhecimento esti associada a nocao de representacao, e essas duas 
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nocoes contribuem para a detcrminaciio da natureza da intcligencia c das caractcristicas 

de um agente inteligente. 

3.2.1 Conhecimento 

0 conhecimento encontra-se num dos niveis de uma hierarquia, como 

apresentado na piramide da figura 3.1. Na base estA o ruido, composto de itens que nao 

sao de interesse e que obscurecem os dados. No nivel imediatamente acima estao os 

dados, que sao itens de potencial interesse. Dados processados sao informacties que sao 

de interesse. A seguir, vem o conhecimento, que significa informacOes muito 

especializadas. Acima do conhecimento esti o metaconhecimento, conhecimento sobre 

o conhecimento. 

Embora nao seja apresentado na figura 3.1, pericia e um tipo de 

conhecimento dominado por especialistas. Pericia nao a comumente encontrada em 

fontes palicas de informacoes, como livros e periodicos. E o conhecimento implicit° 

de um especialista, e que deve ser extract° e tornado explicit°, para ser codificado num 

sistema especialista. 

Fig. 3.1 - Hierarquia do conhecimento /GIA 89/ 

Segundo Viccari /VIC 90/, o conhecimento pode ser classificado em 

quatro niveis interrelacionados: 

. Conhecimento do dominio (nivel da aplicacao). Pode ser obtido atraves de livros, e 

inclui os termos basicos do dominio. Esses conceitos correspondem a representacao 
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declarativa de objetos de um dominio de aplicacao, com classes abstratas e instancias 

concretas. 

. Conhecimento generic° (nivel de tarefa). Corresponde ao conhecimento fornecido por 

um especialista, baseado em sua experiencia (pericia). Pode ser representado em 

forma de regras que permitam estabelecer associaciies empiricas, ligando causa e 

efeito, grans de crengas e probabilidades de conclusao, situacoes e acoes a realizar. 

. Conhecimento basic° (nivel de capacidade). Constituido pelos modelos. Sao colecoes 

de regras interrelacionadas, usualmente associadas a uma hipotese ou a uma conclusao 

global de diagnostic°. 

. Conhecimento formal (nivel de tecnologia). Corresponde as estrategias. Sao 

compostas por regras e procedimentos que ajudam a explorar o conhecimento. 

3.2.2 Aprendizado 

Outro componente essencial do comportamento inteligente é a 

capacidade de aprender. Aprendizado, segundo Fischler /FIS 87/, pode ser definido 

como qualquer mudanca deliberada ou dirigida na estrutura do conhecimento de urn 

sistema, que o permite realizar melhor uma tarefa, em repeticOes posteriores. Urn 

organismo que atua num ambiente complexo e mutante nao pode ser projetado para, 

explicitamente, prever todas as possiveis situacties, mas dein ser capaz de efetiva 

automodificacao. Ha varias maneiras de aprender. Fischler /FIS 87/ destaca as 

seguintes: 

. Habilidades geneticamente dotadas: o conhecimento pode scr armazenado em genes de 

homens e animais, ou em circuitos de maquinas. 

. Informacoes fornecidas: atraves de demonstracoes sobre como agir, descrevendo ou 

fornecendo fatos sobre um objeto ou situacao. 

. Avaliacao externa: alguem pode dizer quando se esti procedendo corretamente, ou 

quando se obteve a informacao correta. 

. Experiencia ou observagao: pode-se aprender por retroalimentacao de seu ambiente; a 

avaliacao é usualmente feita pelo aprendiz, medindo sua aproximacao corn algum 

objetivo explicit°. 

UFRGS 
INSTITUT° 	INFORMATICA 

BIBLIOTECA 
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. Analogia: novos fatos ou habilidades podem ser adquiridos pela transformacao e 

aumento do conhecimento existente, o qua!, em alguns aspectos, apresenta forte 

similaridade com o novo conceito ou corn a habilidade desejada. 

Em computadores, os dois primeiros tipos de aprendizagem 

correspondem ao fornecimento a maquina de urn conjunto de procedimentos 

anteriormente estabelecidos, ou a atualizacio de informagoes num banco de dados. Se 

as informacOes estao na forma de aviso e nao formam um procedimento completo, 

converter o aviso para a forma operacional e urn problema do don -Ifni° do raciocinio, e 
nao de aprendizado. Os demais tipos de aprendizado envolvem auto-aprendizado, que 

depende do reconhecimento de que uma nova situagao a suficientemente similar a 

anterior. 0 reconhecimento de similaridades 6 urn problema complexo, freqiientemente 

envolvendo a percepcao de analogias entre objetos ou entre situacoes. 

3.3 Sistemas inteligentes 

Inteligencia Artificial (IA) 6 geralmente definida como uma area da 

ciencia da computacao que tern como urn de seus objetivos dotar maquinas de 

comportamento inteligente. Genesereth e Nilsson /GEN 88/ identificam-na com o 

estudo do comportamento inteligente. Seu objetivo final 6 a formulagao de uma teoria 

sobre inteligencia, que leve em conta o comportamento que ocorre naturalmente em 

entidades inteligentes e que conduza a criacao de entidades artificiais capazes de 

comportamento inteligente. 

Como engenharia, a IA preocupa-se corn conceitos, teorias e praticas 

para construcao de maquinas inteligentes. Dentre as maquinas ja estudadas pela IA, 

incluem-se os sistemas especialistas, sistemas pergunta-resposta e provadores de 

teoremas. Numa posicao de vanguarda, tem-se a construcao de rob& mais flexiveis e 

capazes, computadores que possam conversar naturalmente com pessoas, e maquinas 

capazes de realizar tarefas intelectuais. 

Como ciencia, a IA desenvolve conceitos e vocabulario para auxin() no 

entendimento do comportamento inteligente em pessoas e animais. 

Dentre as areas basicas de pesquisa em IA, incluem-se processamento de 

linguagem natural, visa°, robotica e engenharia do conhecimento. Outras areas sao 
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aprendizado, programa* automatica, planejamento, reconhecimento de fala, 

percep*, entendimento e modelagem neural. 

A Engenharia do Conhecimento (EC) trata da aplica* de conhecimento 

para solu* de problemas que normalmente requerem inteligencia humana /HAY 84a/. 

Essa area apOia-se em tres pontos essenciais: 

. Sistemas baseados em conhecimento solucionam problemas que normalmente 

requerem inteligencia humana. Eles exibem propriedades comuns para a maioria dos 

sistemas de resolu* de problemas. 

. A organiza* e projeto de qualquer sistema baseado em conhecimento deve refletir o 

tipo e complexidade do problema e a forma do conhecimento heurfstico disponfvel 

para solueiona-lo. 

. 0 conhecimento capacita a realizaclo de noes inteligentes, nao sendo, porem, 

suficiente para a realizacao de tais ago- es. 

Engenheiros de conhecimento constroem, basicamente, dois tipos de 

sistemas: aqueles que simulam as atividades de especialistas humanos e aqueles que 

realizam tarefas mais simples, fazendo use apenas de conhecimento, mas nao de perfcia. 

Sistemas Baseados em Conhecimento (Knowledge-Based Systems), 

Sistemas Especialistas Baseados em Conhecimento (Knowledge-Based Expert 

Systems), Sistemas Especialistas (Expert Systems) ou Sistemas com Conhecimento 

(Knowledge Systems) sao freqiientemente utilizados como sinonimos. Segundo Hayes-

Roth /HAY 84a/, é desejavel referir-se a toda classe de sistemas baseados em 

conhecimento simplesmente como Knowledge Systems. 

3.3.1 Sistemas baseados em conhecimento 

Os sistemas baseados em conhecimento (SBCs) nao necessariamente 

imitam especialistas humanos. Ao contrario, eles fornecem meios computacionais para 

coletar, armazenar, distribuir, raciocinar e aplicar conhecimento. Processam 

conhecimento e tentam imitar algumas das formal de raciocinio humano na solucao de 

problemas. Sao utilizados, basicamente, para a resolucao de problemas computacionais 

nil() passfveis de descricoes simples. Atualmente, sua expansao tem sido mais rapida 

que a dos sistemas especialistas. 



3.3.2 Sistemas especialistas 

Os sistemas especialistas sao casos especiais de uma categoria mais 

geral de SBCs que incorporam know -how de especialistas. 0 conhecimento em sistemas 

especialistas desenvolve-se incrementalmente, quando o sistema cresce para simular urn 

solucionador de problemas. 

Urn sistema especialista a uma colecao de programas de computador 

utilizada para resolver problemas que requerem conhecimento altamente especializado 

sobre um dominio particular. 0 conhecimento, nesse caso, consiste de estrategias e 

heurfsticas obtidas de especialistas humanos. Opera corn domfnios pouco estruturados, e 

dados incompletos, descritivos e dependentes do tempo. 

Os sistemas especialistas nao apresentam solucoes prontas. Eles tem a 

capacidade de abordar problemas que possuem urn grande mimero de solucoes 

alternativas. 

3.3.3 Assistentes inteligentes 

Alguns SBCs sao projetados para agir como assistentes inteligentes para 

especialistas humanos. Esses assistentes sao projetados corn a tecnologia de sistemas 

especialistas. A medida que e adicionado mais conhecimento a esses assistentes, mais 

aptos des estao para agir como especialistas. 

Assistentes inteligentes podem atuar num largo espectro, para atenuar as 

dificuldades enfrentadas pelos usuarios. Em particular, assistentes inteligentes podem 

auxiliar nas seguintes areas [[AL 86/: 

. Abstracao: sintetizando resultados e, assim, reduzindo a carga de informacoes. 

. Monitorizacao inteligente: reconhecendo situagoes nas quais deve-se chamar a atengdo 

do usuario. 

. Revisao historica: checando operagoes passadas, para verificar se elas contem 

informacoes titeis as circunstancias atuais. 

. Referencia imediata: pesquisando o manual do usuario e exibindo porcOes relevantes 

ao contexto. 

. Diagn6stico: deduzindo o que esta acontecendo e fornecendo justificativas. 
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. CrItica: fornecendo criticas construtivas as awes plancjadas pelo usuario. 

. Planejamento: fornecendo aconselhamento e auxiliando na formulacdo de pianos de 

atividades. 

. Treinamento: tutelando os usuarios nas habilidades necessarias. 

. Interfaces inteligentes: fornecendo aos usuarios um entendimento que facilite sua 

comunicacao com o sistema. 

3.3.4 Tutores inteligentes 

Esses sistemas atuam como professores humans e exibem diferentes 

tipos de capacidade de raciocfnio de especialistas. Das tecnicas de IA, ufflizam 

explanacao, diagnostic°, planejamento e projeto. Eles explicam como realizar uma 

determinada tarefa; criticam os exercfcios realizados pelos alunos; e planejam 

exercfcios adequados as necessidades do estudante /JOH 91/. 

Requerem grande entendimento de como pessoas solucionam e aprendem 

a solucionar problemas, para entender os metodos que o estudante utiliza para 

solucionar problemas, para determinar o que o estudante necessita para ser ensinado, e 

para selecionar o metodo adequado para ensina-lo. 

Para realizar suas funcires, requerem um modelo do estudante (para ser 

utilizado na realizacao de previsOes sobre seu comportamento), a representagao do 

conhecimento do domfnio a ser ensinado, tecnicas de ensino e estrategias de 

d iagnostico. 

Viccari /VIC 89/ defende que urn tutor, para ser inteligente, deve ser 

Berth/el e ter capacidade para aprender com o meio-ambiente. Deve ser capaz de 

atualizar o seu conhecimento, recorrendo a operacoes de particularizacao ou de 

generalizacao, ao comparar o conhecimento representado nos modelos dos diferentes 

alunos corn o seu proprio conhecimento. 

3.4 Arquitetura de sistemas baseados em conhecimento 

A figura 3.2 apresenta os principais componentes de um SBC, segundo 

as pesquisas tradicionais, colocando-os no seu contexto ambiental. Os participantes do 
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desenvolvimento desses sistemas utilizam ferramentas para aquisicao de conhecimento, 

manutencao da base de conhecimento, validagio e projeto da interface. Conn essas 

ferramentas, a possfvel construir-se urn SBC que incorpore tres componentes essenciais: 

Base de conhecimento: contem fatos sobre o domfnio, heurfsticas e regras de 

inferencia. 

Maquina de inferencia: sao os procedimentos de resolucao, decidindo como o 

conhecimento deve ser utilizado para produzir novos conhecimentos. 

Interface com o usuario: compreende os modulos de aquisicao de conhecimento, de 

explanagao e de dialogo. Atraves do modulo de aquisicao de conhecimento, o 

engenheiro de conhecimento insere, atualiza e valida o conhecimento mantido na 

base. Em arquiteturas mais sofisticadas, atraves desse modulo, o sistema 

automaticamente adquire novos conhecimentos e/ou reestrutura conhecimentos 

anteriores. 0 modulo de explanagao apresenta as linhas de raciocinio utilizadas para 

obtencao das concluseoes fornecidas pelo sistema. 0 modulo de dialogo a utilizado 

pelos usuarios finais para consultar o sistema. Em alguns sistemas esses tres modulos 

sao apresentados separadamente. 

SISTEMAS BASEADOS EM CONIIECIMENTO 

AMBIENTE 

DESENVOLVIMENTO 
INTERFACE COM USUARIO AMBIENTE 

OPERACIONAL 

BASE DE 

CONHECIMENTO 

MAQUINA 

INFERENCIA 
FERRAMENTAS 

AQUISIcA20 
CONHECIMENTO 

BASE DE DADOS 

REPRESENTAch 

CONHECIMENTO 

PARADIGMA 

soLucko 
PROBLEMA 

FERRAMENTAS 

MANUTENci0 BASE 

CONHECIMENTO 
REDES DE 

COMUNICAcIO 
AMBIENTE DE PROGRAMAcA0 

FERRAMENTAS 

vALIDAcIo LINGUAGEM DE PROGRAMKAO 
EQUIPAMENTOS 

INSTALADOS 

SISTEMA OPERACIONAL 
FERRAMENTAS 

PROJETO INTERFACE 

USUARIO 
SENSORES 

COMPUTADOR 

Fig. 3.2 - Componentes de urn sistema baseado em conhecimento /HAY 84a/ 
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0 engenheiro de conhecimento seleciona as ferramentas para construir o 

sistema cujas caracteristicas ajustam-sea solucao do problema num dado dominio. 

Essas ferramentas geralmente aplicam um enfoque para organizar e controlar o 

conhecimento, constituindo assim o paradigma a ser adotado pelo sistema durante a 

resolucao do problema. 

Quando o desenvolvimento é conclufdo, o sistema entra em opera*. 

Nessa etapa, ele se encontra disponivel para acessar bases de dados, conectar-se com 

redes de comunicacOes, integrar-se corn outros equipamentos instalados, e, receber 

dados de sensores. 

3.5 Conclusoes 

Neste capitulo foram apresentadas algumas abordagens sobre inteligencia 

e comportamento inteligente, para introduzir a nocao de sistemas inteligentes e 

identificar seus requisitos essenciais. Foi destacada a importancia do conhecimento e do 

aprendizado para fornecer tal comportamento, tendo sido apresentadas algumas nocoes 

elementares sobre esses conceitos. 

Na construcao de sistemas inteligentes, observa-se a necessidade de 

mecanismos para: 

. representacao do conhecimento sobre o don -Ifni° do problema; 

. realizacao de inferencia a partir do conhecimento armazenado; 

. aquisicao de novos conhecimentos; 

. modificagdo do conhecimento ja adquirido; e 

. interacao com o usuario. 

Foi identificada a area de estudo de sistemas inteligentes, e foram 

tambem discutidas suas modalidades e arquitetura. 
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4 REPRESENTA00 DE CONHECIMENTO 

0 objetivo deste capitulo é fornecer embasamento para a analise das earacterfsticas 

representacionais do P00, apresentada no capitulo seguinte. E apresentado o que 

se entende pot. representacao de conhecimento, e que aspectos do conhecimento 

sao representados em sistemas baseados em conhecimento (SBCs). Sao 

introduzidos os principais esquemas de representacao e algumas tecnicas de 

resolucao de problemas utilizados nesses sistemas. 

4.1 Introducao 

Os primeiros esforcos no desenvolvimento de esquemas de representacdo 

de conhecimento datam do final dos anos 60 e infcio da decada de 70. Esses esforcos 

resultaram da mudanca de orientacao que foi dada a pesquisa em inteligencia artificial, 

apos o insucesso experimentado pelas estrategias de resolugao de problemas de 

proposito geral, as quais mostraram-se extremamente limitadas. 

Representar conhecimento e "codificar crencas que stio verdadeiras, 

numa adequada estrutura de dados" /DEL 86/. A representagao do conhecimento é o 

principal problema da implementacao de um SBC. Nesses sistemas, o conhecimento 

deve ser abstratamente representado e utilizado no processo de raciocinio. 

A representacao de conhecimento compreende a estrutura usada para 

descrever elementos do conhecimento e o processo interpretativo requerido para usar o 

conhecimento descrito. 0 problema principal da representacao de conhecimento é o 

desenvolvimento de uma notacao suficientemente precisa para represents-lo /MYL 84/. 

Essa notacdo é denominada esquema de representagao. 

0 proposito de uma representacao é simplificar a tarefa de responder 

questoes acerca de uma determinada situacao. Desse modo, a escolha da representacao 

deve ser oricntada ao objetivo. 

4.2 Representacao de conhecimento em SBCs 

Os sistemas computadorizados tradicionais organizam o conhecimento 

em dois niveis: dados e programas. Nos SBCs, o conhecimento encontra-se estruturado 
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em tres nfveis: dados (conhecimento do domfnio), regras (heurfsticas) e controle 

(estrategias para resolucao de problemas) /NAU 83/, /MAT 89/. Esses nfveis 

correspondem aos conhecimentos declarativo, procedimental e de controle, 

respectivamente. Os SBCs utilizam esquemas ou linguagens para representacao do 

conhecimento declarativo e procedimental, e estrategias de controle para manipulacao 

dense conhecimento. 

0 conhecimento declarativo refere-se ao conhecimento sobre o problema 

e o estado atual de sua area de abrangencia. Esse tipo de conhecimento a denominado 

declarativo porque contem afirmacoes sobre o mundo (informacoes sobre os objetos, 

seus atributos, restricoes importantes, etc.) /GEN 88/. Esse conhecimento a armazenado 

em estruturas simbelicas, que sao acessadas pelos procedimentos que o utilizam. 

0 conhecimento procedimental a utilizado no raciocfnio necessario a 

solucao do problema. Seu contend° a usualmente procedimental, no sentido de que 

informa como os dados devem ser manipulados para obter uma solucao. 

0 conhecimento de controle refere-se as estrategias de acao para 

solucionar o problema. E o programa que toma decisties sobre como usar o 

conhecimento especifico para a solucao do problema. 

4.3 Esquemas de representacao de conhecimento 

Os esquemas de representacao em use sao resultantes de extensas 

pesquisas e analises empfricas. Nao existe um esquema de representacao universalmente 

aceito como o melhor. Urn esquema a mais aplicavel que outro quando avaliado em 

relacao a um domfnio especffico. 

Na ausencia de uma teoria exaustiva, pode-se avaliar qualquer esquema 

de representacao, em relacao a varios criterios gerais. A avaliacao pode ser utilizada 

para comparar e contrastar diferentes esquemas, por sua relativa utilidade numa 

aplicacao especffica. Rolston /ROL 88/ apresenta os seguintes criterios: 

. Transparoncia: a facilidade na identificacao do conhecimento armazenado. 

. Explicitacao: como o conhecimento a diretamente armazenado. 

. Naturalidade: como o conhecimento a representado na sua forma nativa. 
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. Eficiencia: a relativa facilidade com que se pode acessar urn conhecimento especifico 

durante a execucao. 

. Adequacio: como uma dada estrutura pode ser utilizada para representar todo o 

conhecimento exigido pelo sistema. 

. Modularidade: como fragmentos de conhecimento podem scr armazenados, 

independentemente de outros. 

Segundo Rich /RIC 88/, urn born esquema de representacio de 

conhecimento deveria possuir as seguintes propriedades: 

. Adequagio representacional - capacidade de representar todos os tipos de 

conhecimento que forem necessarios naquele dominio. 

. Adequacao inferencial - capacidade de manipular as estruturas representacionais, de 

modo a derivar novas estruturas correspondentes ao conhecimento inferido do antigo. 

. Eficiencia inferencial - 	capacidade de incorporar, dentro da estrutura do 

conhecimento, informagOes adicionais que possam ser utilizadas para direcionar os 

mecanismos de inferencia nas direcoes mais promissoras. 

. Eficiencia aquisicional - capacidade de adquirir novas informagoes corn facilidade. 0 

caso mais simples envolve a insercao direta de novos conhecimentos, por uma 

pessoa, na base de conhecimento. De modo ideal, o proprio sistema seria capaz de 

controlar a aquisicao de conhecimento. 

Na classificagab dos esquemas de representagdo, obscrva-se que, em sua 

maioria, os pesquisadores destacam dois tipos: declarativo e procedimental /RIC 88/. 

Rolston /ROL 88/ classifica-os em esquemas formais e nao-formais. Viccari /VIC 90/ 

classifica-os em: logic°, onde o conhecimento é descrito atraves de declaragoes, 

postuladas como verdadeiras acerca do que é modelado; estrutural, onde o 

conhecimento é descrito em termos de objetos e relacOes sobre as entidades a serem 

modeladas; e procedimental, onde o conhecimento é descrito atraves de procedimentos. 

Foi tambem encontrada a classificacao em tres modelos /WAL 86/: baseados em regras 

(sistemas de producao), baseados em objetos estruturados (redes semanticas e frames) e 

baseados em logica. 

Alguns pesquisadores, quando relacionam os esquemas para 

representagao de conhecimento, incluem a representacao oferecida pelo POO. Por ser 
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urn dos objetivos desta dissertacao, essa representacao e tratada de forma independente 

no capitulo 5. 

Mylopoulos /MYL 84/ destaca que, na classificacao de esquemas de 

representacao, deve-se considerar o mundo como uma colecao de individuos e uma 

colecao de relacionamentos existentes entre eles. A colecao de todos os individuos e de 

relacionamentos, num dado instante, constitui urn estado. Transformacoes de estado 

causam a criacao/destruicao de individuos, ou podem mudar o relacionamento entre 

eles. Se o ponto de inicio para urn esquema de representacio sao os individuos/ 

relacionamentos, deciaracoes verdadeiras sobre estados ou transformacoes de estados, 

os esquemas sao redes (semanticos), logicos e procedimentais, respectivamente. 

A seguir, sao apresentados alguns esquemas tradicionalmente utilizados 

na representacao de conhecimento em SBCs. Alguns desses esquemas empregam o 

conceito de objeto nao corn as mesmas caracteristicas empregadas no POO, mas como 

sinonimo de individuo ou entidade do universo de discurso (UD). 

4.3.1 Linguagem da lOgica de predicados 

Todas as sentencas na linguagem da logica de predicados /GEN 88/ sao 

seqiiencias de caracteres ordenados de acordo corn regras precisas de gramatica. Para 

expressar que o bloco A esta em cima do bloco B utiliza-se urn simbolo de relagao 

como Acima, simbolos de objetos A e B, combinando-os corn parenteses e virgulas, 

como p. ex.: Acima (A, B). 

Os simbolos, na linguagem de predicados, sao de dois tipos: variciveis e 

constantes. Variaveis sao utilizadas para expressar objetos no UD, sem nomed-los 

explicitamente. Constantes sao subdivididas em objeto, funcao e relacao: 

. Constantes-objeto nomeiam elementos especificos do UD. 

. Constantes-funcao designam funcoes entre membros do UD. Cada sImbolo de NKR) 

tern uma aridade associada, que indica o minter° de argumentos esperados. Sao 

exemplos de simbolos de funcao: Idade, Sen e Cardinalidade. 

. Constantes-relacao nomeiam relac6es no UD. Cada relacao pode ser pensada como um 

operador matematico. Como os simbolos de funcoes, os simbolos de relacaes tem uma 

aridade associada. Sao exemplos de relacao: Par, Pai, Acima e Menor. 
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Na linguagem de predicados, fatos sao representados na forma de 

expressoes denominadas formulas bem formadas (fbf). Operadores logicos permitem 

compor formulas complexas a partir de formulas simples, sem especificar a verdade ou 

falsidade das fOrmulas constituintes. Os operadores logicos utilizados para formar as 

formulas compostas sac): 

. Negacdo, representada pelo simbolo " y  ". A negactio de uma formula é verdadeira se 

e somente se a formula é falsa. 

Ex.: - (idade (Pedro, 50), que pode ser lido por: A idade de Pedro ntio é 50 anos. 

. Contorted°, representada pelo simbolo " /I " (e). Uma conjuncao é verdadeira se e 

somente se cada uma das formulas que a constituem é verdadeira. 

Ex.: ((Dois é urn namero natural) 11 (Dois a urn namero par)). 

. Disjuncdo, representada pelo simbolo " V " (ou). Uma disjuncao é verdadeira se pelo 

menos uma das formulas é verdadeira. 

. Implicactio, representada pelo simbolo " => ". Na forma A => B, a formula da 

esquerda é denominada antecedente, e a da direita, consequente. Uma implicaedo 8 

uma afirmativa de que o consequente é verdadeiro quando o antecedente o for. Por 

convencao, quando o antecedente é falso, assume-se que a implicagdo é verdadeira, 

independentemente de o consequente ser ou nao verdadeiro. 

Ex.: (Esta (Joao, Hospital) => Doente (Joao)). 

Implicacdo reversa, representada pelo simbolo "<=", constitui uma implicacdo com 

os argumentos no sentido contrario. Nesse caso, o antecedente é a formula da direita e 

o conseqiiente a da esquerda. 

Implicagdo bidirecional ou equivalencia, representada pelo simbolo "<= >", é uma 

combinacao das duas anteriores. Assim, A <=> B significa A implica B e B implica 

A. Desse modo, A <=> B é verdadeiro se e somente se A e B sao ambas verdadeiras 

ou ambas falsas. 

Outro modo de construir formulas compostas é utilizando quantificacao, 

que fornece um modo mais flexivel de falar dos objetos no UD ou declarar uma de suas 

propriedades sem identifica-las. A quantificacao pode ser universal ou existencial: 
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. Uma formula quantificada universalmente a formada pela combinacao do 

quantificador universal V (para todo), uma variavel e uma formula qualquer. 

Pretende-se, com isso, expressar que a formula e verdadeira, independentemente de 

qual objeto a variavel representa. 

Ex.: (Vx (Mach (x) => Vermelha (x))), ou seja, todas as macas do UD sdo vermelhas. 

. Uma formula quantificada existencialmente a formada pela combinacao do 

quantificador existencial 3 (existe), uma variavel e uma formula qualquer. Pretende- 

se expressar que a sentenca e verdadeira para, no minim°, urn objeto do UD. 

Ex.: (a (Mace(x) II Vermelha(x))), ou seja, existe uma mace vermelha no UD. 

Numa formula complexa, a ordem de aninhamento das formulas 

constituintes e importante. 0 escopo do quantificador numa formula quantificada e a 

formula embutida naqucla quantificada. 

Ex.: . ( Vx (3y Ama (x, y))), ou seja, todo =tido tern alguem que ama, independentemente de o objeto 

que uma determinada pessoa ama ser o mesmo que outra pessoa anta. 

. ( 3y (Vx Arm (x, y))), ou seja, existe uma Unica pessoa que todos amain. 

Uma variavel pode tambem ser utilizada como um termo numa formula, 

fora do escopo de urn quantificador. Quando utilizada dessa forma, a variavel 

considerada livre, enquanto a variavel que ocorre no escopo de um quantificador 

considerada ligada. 

Ex.: . (Mace(x) => Vermelha(x)), x e uma variavel livre. 

. (Vx (Mace(x) => Vermelha(x))), x e uma variavel ligada. 

Quando as variaveis, nas formulas quantificadas, se referem a individuos 

do UD, c nao a funcoes ou relacoes, a linguagem a denominada de primeira ordem; em 

caso contrario, cla e dita de alta ordem (maior ou igual a dois). 

Enquanto o valor verdade de uma formula corn variaveis livres depende 

da instanciacao dcssas variaveis, uma formula sem variavel livre, denominada sentenga, 

tem sempre urn valor verdade ou falso. Desse modo, as sentencas ou formulas fechadas 

caractcrizam-se por nao possuirem variaveis livres. 
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A propriedade fundamental da linguagem de predicados consiste no fato 

de que o valor verdade de uma sentenca composta depende apenas dos valores verdade 

das sentencas constituintes. Nesse sentido, diz-se que a linguagem de predicados é 

compositional. 

0 calculo de predicados (ou lOgica de predicados) sobre uma linguagem 

de predicados é dado quando se especifica: 

a) Um conjunto de sentencas dessa linguagem que sao verdadeiras, independentemente 

do UD, ou seja, aquelas sentencas cujo valor verdade depende de sua forma e nao 
do contetido. Essas sentencas, denominadas tautologias, Sao os axiomas da 16gica. 

b) Um conjunto de regras de inferencia, tais como modus ponens e generalizacao 

universal, cujo papel é transformar sentencas verdadeiras em sentencas verdadeiras 

/BAR 86/. 

Uma teoria de primeira ordem sobre uma realidade ou UD é o conjunto 

de sentencas verdadeiras que se pode afirmar sobre os individuos dense UD. Para se 

obter uma teoria de primeira ordem, assume-se que algumas sentencas sobre essa 

realidade (axiomas extra-logicos) sao verdadeiras, e usa-se o calculo de predicados para 

obter-se, a partir dosses axiomas, novas sentencas verdadeiras sobre esse UD. Uma 

teoria sobre uma linguagem é, portanto, o conjunto de todas as sentencas que sao 

verdadeiras, obtidas a partir de um conjunto de sentencas que se assumem verdadeiras 

(axiomas extra-lOgicos), usando a logica sobre a linguagem. Desse modo, as teorias de 

primeira ordem sao formas de representacao de conhecimento usando a linguagem de 

predicados. 

4.3.2 Redes semanticas 

Rede semantica /SOW 87/, /M YL 84/ é uma tecnica chissica de 

representagdo de conhecimento utilizada para representar informacoes proposicionais 

ou sentenciais. Quillian /TIC 87/ é reconhecido como o inventor de redes semanticas. 

Em sua tese de doutorado ern 1966, propOs um modelo de Rede Associativa para 

representar o entendimento objetivo do mundo. As redes semanticas tem obtido grande 

aceitacao na representacao de conhecimento em sistemas inteligentes. 

Uma rede semantica é urn grafo dirigido corn anotacoes. A estrutura de 

uma rode semantica é mostrada graficamente, em termos de nodos e arcos conectados. 
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Nodos representam objetos, conceitos ou situagoes, e os arcos representam 

relacionamentos entre des. Os objetos sao agrupados em classes, possuindo em 

comum um ou mais atributos. Cada atributo tern um valor. A combinacao de atributo 

e valor constitui uma propriedade /GIA 89/. A replicacao das caracteristicas de um 

nodo, atraves de seus descendentes, a denominada heranca. 

Os relacionamentos tern grande importancia em redes semanticas, porque 

des fornecem a estrutura basica para a organizacio do conhecimento. Tres tipos de 

ligacoes saki comumente utilizados: 6-uma-instancia-de, 6-um-tipo-de, e 6-parte-de, 

representando, respectivamente, os relacionamentos de classificacao, generalizacao e 

composicao. 

A ligacao e-uma-instancia-de (member-of/instance-of) representa a 

existencia de urn relacionamento de classificacao, associando urn objeto especffico a 

uma classe. Ex.: Maria e-uma-instancia-da classe Pessoa. 

A ligacao e-um-tipo-de (is-a/subset-of) representa o relacionamento de 

generalizacao, associando uma classe a sua superclasse (classe pai). Enquanto e-uma-

instancia-de relaciona uma instancia ou indivIduo a uma classe generica, e-um-tipo-de 

relaciona nodos genericos corn nodos genericos. Ex.: AutomOvel e-urn-tipo-de Velculo. 

A ligacao e-parte-de (part-of) representa o relacionamento de 

composigao ou agregacao, utilizado para associar urn objeto aos scus componentes. 

Ex.: Motor e-parte-de Automovel. 

Outros tipos de ligagdo sao tamb6n utilizados em redes semanticas, 

como, p. ex., a ligacao que define um valor para urn atributo. A figura 4.1 apresenta 

uma rede semantica contendo as principais ligagOes utilizadas. 

Numa rede semantica, fatos relevantes sobre um conceito podem ser 

inferidos seguindo-se os nodos corn os quais ele esta relacionado. No exemplo da 

figura 4.1, pode-se inferir que o Auto A e um autom6vel, e autom6vel tern motor, 

pneus e chassi; entao Auto A tern motor, pneus e chassi. 
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As vantagens apontadas no use de redes semantic-as estao em permitir a 

representacio de todas as informacOes acerca de urn conceito em tomb de um nodo, e 

na simplicidade na representacao do relacionamento entre entidades. 

Seu principal problema é a inexistacia de uma terminologia padrao para 

designar as ligagOes. Brachman /BRA 83/ apresenta uma analise das ligagOes 

taxionomicas utilizadas nessas redes, catalogando os diversos significados encontrados 

na utilizacao da ligagao is-a (6-um), como representar relacoes entre conceitos 

genericos, relacoes entre conceitos genericos c individuais, e ligacoes de proposito 

geral. Segundo Mylopoulos /MYL 84/, o problema da ause'ricia de uma semantica 

formal deve-se ao fato de redes semanticas terem sido utilizadas como ferramenta 

representacional para diversos fins, tais como, representar formulas logicas, organizar 

conhecimento, expressar o entendimento de sentencas em linguagem natural e 

representar expressoes lingiiisticas. Outro problema diz respeito ao seu crescimento, que 

pode gerar estruturas complexas. 

4.3.3 Frames 

Frames foram utilizados primeiramente por Minsky, na organizacao de 

conhecimento. Minsky tentou encontrar uma sintese entre esquemas declarativos e 

procedimentais, corn onfase na representacao centrada em objetos /BEC 87/. 

'FRGS 

'0 — u\F - RmATicis 

BIBLIO 
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Sao utilizados para representar conhecimento sobre objetos e eventos 

comuns a uma determinada situacao, ou seja, sao estruturas de dados para representar 

situacoes estereotipadas /MAI 87/. 

Frames formam um tipo de rede em que os nodos sao conectados por 

relacoes e estdo organizados hierarquicamente; os nfveis mais altos representam classes, 

e os mais baixos, instancias dessas classes. Cada nodo representa urn conceito que pode 

ser descrito por atributos e propriedades estruturais e relacionais. Nodos de mais baixo 

nivel na hierarquia herdam, automaticamente, as propriedades dos nodos de nivel mais 

elevado, a menos que sejam especificadas caracteristicas particulares. Esse tipo de 

estrutura assegura a manutencao de restricoes de integridade semantica. 

0 contetido de um frame e uma lista de slots que define relacionamentos 

corn outros frames, os quais possuem papel significante numa determinada situacao. 

Ligados a um frame ou a urn slot, podem-se ter diferentes tipos de informacoes, tais 

como valores por omissao, especificagdo de restricoes, procedimentos associados, 

regras, graficos, comentarios, informageoes para depuracao, perguntas para usuarios e 

hipoteses relativas a outros frames. 

As informacoes procedimentais associadas aos slots sao, geralmente, de 

tres tipos: 

. se-necessario - contem procedimentos para serem executados quando o valor de 

preenchimento a necessario, mas nao ha um valor inicialmente presente ou nao 

aplicavel o valor por omisscio. Valores por omisscio tem importancia primaria cm 

frames, porque eles modelam alguns aspectos da mente. Correspondem a expectativa 

de uma situacao construfda corn base em experiencias passadas. 

se-adicionado - e executado quando urn valor e adicionado ao slot. Quando 

fornecido no slot tipo, executa um procedimento estabelecido para adicionar um novo 

tipo de propriedade. 

. se-mudanga - e executado quando um valor e removido de urn slot. Esse tipo de 

procedimento tambem pode ser executado se urn valor esta obsoleto. 

Aos slots podem, tambem, ser associadas relacOes como especializacao-

de, conforme demonstrado na figura 4.2, estabelecendo a hierarquia de heranca entre 

frames. 
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Atraves da capacidade de auto -atualizacao e de auto -consistencia, obtida 

atraves de inferencias oferecidas pelo sistema de frames, este passa a executar mais do 

que o simples papel de repositOrio de informacoes, defendendo o conhecimento da 

obsolescencia e de possiveis inconsistencias /VIC 90/. 

Assume -se que frames podem ser adaptados para casos especiais, pela 

modificagao dos valores por omissao e criagao de frames mais especificos. Corn frames, 

pretende -se modelar objetos do mundo real, utilizando conhecimentos genericos para a 

maioria de seus atributos, e conhecimento especifico para casos especiais. Urn objeto 

que possui todas as caracteristicas tipicas a chamado pro/66p°. 

Pode-se, tambem, classifica-lo segundo sua aplicacao. 0 frame de 

situactio contem conhecimento sobre o que se espera de determinada situacao. 0 frame 

de accio contem slots que especificam acoes a serem executadas em determinada 

situacao, representando conhecimento procedimental. 

0 processo de raciocfnio cm frames consiste em identificar urn frame 

que mais se adapte a sauna° em analise. Esse frame devera entao ser instanciado, para 

criar urn caso especifico descrevendo a situacao atual /RIC 88/. 

Frame: CARRO 
Especializacao de: Veiculo terrestre. 

Modelo: 

Carrocaria: cif°. 

Janelas: vidro. 

Combustivel Restante: 

Faixa de Valores: (vazio, 1/4 tanque, 1/2 tanque, cheio) 

Valor por omissao: nenhum. 
Se-Necesscirio: Verificar marcador de combustive! 

Tipo de Destruicao: 

Faixa de Valores: (1-9). 

Valor por omissao: nenhum. 
Se-Necessario: Chamar empresa de seguro. 

Fig. 4.2 - Processo dirigido a eventos em frames 

Uma vantagem do use de frames reside em sua organizacao na 

representacao de conhecimento, a qual, em geral, é de mais facil entendimento que 

logica ou sistema de producao, quando este possui muitas regras. Entretanto, o 

principal problema é que eles permitem alteracoes irrestritas ou cancelamento de slots, 
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e, igualmente, como em redes semanticas, nao ha uma terminologia padrao para defini-

lo. 

4.3.4 Esquemas procedimentais 

Em determinadas situacoes, pode-se desejar codificar conhecimento, 

dependente do dominio, na forma de operadores ou programas de ativacao por padrao. 

Esses programas nao sao chamados por outros programas na forma usual, mas sao 

ativados pela estrutura de controle, quando certas condicOes sao atendidas nos dados. 

Diversas linguagens de programacio, como Planner /KRA 87/, Prolog 

/BRA 86/ e OPS5 /BRO 85/, permitem, de alguma forma, a ativacao de programas 

dirigidos por padrao. Essas linguagens freqiientemente incluem caracteristicas tais como 

retrocesso automatic°, se uma solucao tentada falhar, e formas para organizar 

programas ativados por padrao, se varios sao aplicaveis ao mesmo tempo. 

0 conhecimento procedimental tambem pode ser representado em termos 

de probabilidades condicionais, obtidas atraves da aplicacao do Teorema de Bayes, para 

calcular a probabilidade de ocorrencia de determinados eventos dado que outros eventos 

ocorreram /NAU 83/. 

A principal vantagem de seu use consiste na facilidade para representar 

conhecimento heuristic°, especialmente informacoes especificas do dominio, que 

podcm permitir um processo de deducao mais dirigido /BAR 86/. 

4.3.4.1 Regras de producdo 

As regras de producao constituem urn tipo de programa de ativagao por 

padrao, na forma Se condicao, Emil° accio. Esse esquema de representacao foi 

inicialmente proposto por Newell, em 1973. 

Regras de producao permitem representar situac5es ou condicoes que 

ajudam a definir a solucao do problema, atraves da indicacao de transformacOes que 

devcm ser realizadas no conjunto de informacoes sobre o problema /VIC 90/. 

A parte SE de uma regra e conhecida como premissa, que e a 

combinacao logica de funcoes operando sobre fatos. A parte ENTAO de uma regra 
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conhecida como acao, que a uma seqiiOncia de fungOes com efeitos colaterais como 

atribuir urn valor para um fato, iniciar uma interacao corn o usuario ou modificar a base 

de conhecimento, adicionando ou retirando estruturas. A figura 4.3 apresenta um 

exemplo da utilizacao de regras de producao. 

Regra•100. SE 
Voce esta doente 

ENTAO 
Procure um medico. 

Regra-xxx. SE 
0 china estii quente e timid° 

ENTAO 
Vai chover. 

Fig. 4.3 - Exemplo de regras de producao 

Regras nao ativam diretamente outras regras. Toda comunicacao a feita 

atraves da base de conhecimento. Portanto, regras sao livremente acopladas. 

Urn grande numero de SBCs utiliza, de alguma forma, regras de 

producao como linguagem para representagao de conhecimento; esses sistemas sao 

de nom i nados sistemas de productio. 

4.3.4.2 Representacao logica 

0 conhecimento procedimental pode tambem ser representado na logica 

de predicados de primeira ordem, quando as formulas logicas sao interpretadas, por 

exemplo, como cldusulas de Horn. Esse metodo fornece uma boa representacdo para o 

conhecimento necessario a construed° de sistemas interativos. A linguagem Prolog e 

urn exemplo de tal enfoque /VIC 90/. Em Prolog, a formula /3/ & B2 & 	& Bn - 

> A pode ser interpretada como uma afirmativa logica de que A e verdade quando 

B2,..., B n  sao verdadeiros, ou como um procedimento para produzir urn estado 

satisfazendo a condicao A, na forma A :- Bj, B2 ,...., Bn  /NAU 83/. 
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4.4 Estrategias para resolucao de problemas 

Inferir é o processo de derivar conclusoes a partir de premissas. A 

habilidade de realizar inferencias é uma parte essencial da inteligencia /VIC 90/. 

Num SBC, o conhecimento mantido na base de conhecimento é 

interpretado por uma maquina de inferencia de proposito geral. A implementagao dessa 

capacidade pode ser um provador de teoremas, urn associador de padroes, ou pode ji 

existir na linguagem de representacao de conhecimento, como em Prolog /BRA 86/ e 

OPS5 /BRO 85/. Esses algoritmos tomam a decisdo sobre como utilizar o 

conhecimento guiando o processo de raciocinio. 

4.4.1 Procura no espaco de estados 

Urn estado é uma colecao de caracteristicas que podem ser utilizadas 

para definir a situacao de urn objeto em determinado instante. 0 espago de estados é o 

conjunto de estados mostrando as transiceies entre estados que urn objeto pode 

experimentar. Uma transicao muda o objeto de um estado para outro. 

A pesquisa no espaco de estados pode ser realizada no sentido de 

conduzir a busca numa direcdo para frente ou progressiva, freqiientemente denominada 

dirigida aos dados, ou para tras ou regressiva, denominada dirigida ao objetivo /MAT 

89/. 

Na estrategia progressiva, o processo de busca parte do estado inicial e 

gera passos intermediarios aplicando regras que mudam o estado anterior. Quando um 

desses estados atinge o objetivo, o problema é solucionado. Essa estrategia é 

denominada dirigida aos dados, porque o estado da base de conhecimento é utilizado 

como ponto de partida para a identificacao de regras aplicaveis. 

0 raciocinio progressivo gera muitos estados intermediarios, quando as 

regras executadas nao estao relacionadas ao problema, o que o torna ineficiente. Essa 

estrategia é aplicavel a problemas onde o objetivo é encontrar conseqiiencias de urn 

determinado estado, como, por exemplo, diagnostic° medico. A figura 4.4 ilustra esse 

processo, no qual o objetivo é atingido pela aplicacao das regras r4, r8 e r17. 



r5 

Estado Initial 
da 

Base de Conhecimento 

75 

Fig. 4.4 - Exemplo do processo da estrategia progressiva 

Na estrategia regressiva, parte-se do objetivo, e tenta-se satisfaze-lo 

procedendo para tras ate o estado inicial. A ideia 6 por em foco somente regras 

relevantes para o problema. Dessa forma, inicia-se corn a especificacao do objetivo, e 

tenta-se encontrar regras cujas conclusOes atingem tal objetivo. Se ocorrer de varias 

regras atingirem o objetivo, o sistcma decidira corn qual delas iniciard, utilizando, para 

tal, uma estrategia de resohicao de conflito /MAT 89/. 

0 raciocinio regressivo tcnde a gerar menos estados intermediasios que o 

raciocinio progressivo, uma vez quc somente sao aplicadas regras que contribuem para 

a obtencao do objetivo. Uma regra, freqiientemente, possui muitas conclusoes. 0 

processo de atingir um objetivo a usualmente transformado no processo de satisfazer 

muitos subobjetivos. Um objetivo a atingido quando todos os seus subobjetivos sao 

satisfeitos, ou seja, quando des casam corn alguma declaracao na base de 

conhecimento. A figura 4.5 ilustra o processo da estrategia regressiva, na qual o 

objetivo a atingido apos a aplicacao de algumas regras e a satisfacao dos subobjetivos 

So14, So15, Solo, Sol? e So18 /MAT 89/. 
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Fig. 4.5 - Exemplo do processo da estrategia regressiva 

4.4.2 Propagacao de restricOes 

Na propagagiio de restricOes, o conjunto de possiveis solucoes torna-se 

sucessivamente restrito por regras ou operadores, ate que somente uma ou urn pequeno 

conjunto de solugoes seja obtido. 

4.4.3 Reducao do problema 

A estrategia de controle denominada reducao do problema a utilizada 

como alternativa a pesquisa no espago de estados. Nessa tecnica, o problema a ser 

solucionado é decomposto em subproblemas que podem ser solucionados 

separadamente, de modo que a combinagdo das solucoes dos subproblemas produzird a 

solugdo do problema original. 

4.5 Conclusoes 

E importante que a escolha de uma representagdo para um determinado 

problema leve em conta aquela que permits que todo o conhecimento necessario seja 

representado, e facilite a resolugao dos problemas apresentados. 

Nos csquemas declarativos como linguagem de predicados, redes 

semanticas e frames, cada fato necessita ser armazenado somente uma vez, 
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independentemente de sua utilizaclo. A inclusao de novos fatos no sistema nao altera os 

ja existentes. 

Nos sistemas sintaticos, como a linguagem de predicados, nao existe a 

preocupnao corn o significado do conhecimento representado. Tais sistemas possuem 

regras simples e uniformes para manipular a representnao. Sao, em principio, 

adequados a qualquer problema; mas, para problemas complexos, sua generalidade 

muitas vezes traduz-se em lentidao no processo de busca das respostas. 

Nos sistemas semanticos, como redes semanticas e frames, cada aspect° 

da representnao corresponde a uma peca de informnao diferente, e as regras de 

inferencia sao correspondentemente complicadas. 

Uma vantagem de redes semanticas e frames, sobre a representacao 

logica esti em que as informagoes relevantes sobre cada objeto, evento ou conceito sao 

colecionadas numa mesma unidade. 0 acesso e a manipulnao de informnoes sao 

facilitados, e valores por omissao podem ser criados, quando tail informagoes nao sao 

fornecidas explicitamente. 

Nos esquemas procedimentais, a facilitada a representnao do 

conhecimento de como realizar determinadas atividades. Nesses esquemas, uma pep de 

informnao e, essencialmente, urn piano para utiliznao dessa informnao. Uma 

caracteristica sacrificada e a modulariznao no armazenamento do conhecimento. 

Nesses esquemas, a inevitavel a internal° de fatos. Portanto, a mudanca ou adicao de 

um fato na base de conhecimento pode provocar modificnoes em varios pontos da 

base. 
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5 REPRESENTA00 DE CONHECIMENTO 
UTILIZANDO 0 POO 

0 proposito deste capitulo é analisar o POO como esquema de representacao de 

conhecimento. Essa analise se (la a partir da identificacao dos mecanismos que 

caracterizam o seu poder representacional. Sao tambem discutidos alguns 

problemas encontrados quanto a sua utilizacdo no desenvolvimento de software, 

que, explicitamente, representem e raciocinem com grande quantidade de 

conhecimento. 

5.1 Introducao 

Segundo Lieberman /LIE 87/, a programagdo orientada a objetos é um 

estilo de programagao cujo objetivo é representar diretamente objetos ffsicos e 

conceitos mentais em maquina, fazendo-a cognitivamente informada do mundo fisico, e 

habilitada a raciocinar sobre o mundo, utilizando representagOes mentais. 

Projetar urn software orientado a objetos consiste, basicamente, em 

identificar quais objetos estdo envolvidos no escopo do sistema, a que mensagens eks 

responderao, e como responderao a essas mensagens. 

Nesse paradigma, o conhecimento sobre cada conceito é especificado no 

objeto que o representa. Isso é ritil porque objetos sao independentes entre si, e podem 

interagir de forma previsivel. A representagao dos conceitos do mundo real é de tal 

forma estruturada, que é possivel, atraves do mecanismo de heranca, obter-se sistemas 

com comportamento flexivel, no sentido de que sao capazes de se adaptarem as 

condicoes do ambiente, em tempo de execucao. 

Para analise do POO como tecnica para representagao de conhecimento, 

faz-se oportuna a apresentacao de suas caracteristicas essenciais: 

. Entidades fisicas e conceitos mentais sao representados pela nocao de objeto. 

Objetos possuem urn conjunto de dados privados, denominados variaveis de 

instancia, as quais os habilitam a armazenar informacoes. Cada objeto é definido por 

seu comportamento, em rend° aos eventos dos quais participa. Os procedimentos 

especificos, realizados em reacdo a esses eventos, sao denominados metodos. 
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. Objetos com caracterfsticas comuns sao definidos em classes, sendo formadas 

hierarquias de classes. As classes possuem procedimentos para criar novos objetos 

(instancias), em tempo de execucao. 

. A habilidade para processar informacoes esta distribulda na colecao de objetos que 

compOem o sistema. 

. A computacao e ativada atraves de passagem de mensagens entre objetos. 

5.2 Mecanismos representacionais 

Utilizando-se os esquemas de representacao de conhecimento e as 

tecnicas para resolucao de problemas apresentados no capftulo anterior, e possfvel 

representar o conhecimento declarativo, procedimental e de controle. 0 conhecimento 

declarativo refere-se ao conhecimento sobre os dados passivos do domfnio da aplicacao; 

o conhecimento procedimental define os elementos para a solucao dos problemas desse 

domfnio; enquanto o conhecimento de controle define a estrategia de acao para 

resolucao do problema. 

Analisando-se os construtos representacionais do POO, perante tais 

nocoes, tem-se que: 

Como conhecimento declarativo, as entidades do mundo real, ou suas abstracoes 

(dados do problema), sao representadas pela nocao de objeto, enquanto seus 

atributos sao representados por suas variaveis de instancia. 0 relacionamento entre 

objetos e apresentado atraves da nocao de heranca, e atraves de suas variaveis de 

instancia, quando estas sao utilizadas como atributos referenciais 

Como conhecimento procedimental, as acoes das entidades do mundo real sao repre-

sentadas pelos metodos do objeto, definindo as caracterfsticas de seu comportamento. 

No POO, a estrategia para resolucao do problema consiste em decompor o problema, 

distribuf-lo entre diversos especialistas (objetos), e, atraves de urn mecanismo de 

comunicacao (passagem de mensagens), obter-se a cooperacao desses especialistas 

para solucionar o problema. 

A seguir, e apresentada uma analise de alguns mecanismos encontrados 

nas linguagens orientadas a objetos, que caracterizam a capacidade de representacao de 
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conhecimento do POO. Alguns conceitos identificados no capitulo 2 sao agora 

apresentados sob o ponto de vista representacional. 

5.2.1 Classe e objeto 

Urn dos conceitos basicos no POO é o de classe. 0 simples fato de 

determinado objeto ser instancia ou membro de uma classe enseja a veiculacao de 

informagoes de como tratar com objetos daquele tipo. Por exemplo, se certo objeto a 

é do tipo T, as propriedades observiveis de T sao aplicaveis ao objeto a. 

Do ponto de vista operacional, urn objeto pode ser pensado como um 

agente que recebe mensagens, muda seu estado interno e envia mensagens para outros 

objetos. 

5.2.2 Heranca 

Esse mecanismo possibilita a estruturacao do conhecimento a ser 

representado, e permite a inclusao de novas conhecimentos atraves da especializacao de 

classes. Possibilita a definicao de um tipo abstrato, cuja semantica pode ser dada, em 

tempo de execucao, atraves dos mecanismos de classe abstrata, polimorfismo e ligagdo 

dinamica. 

5.2.3 Classe abstrata 

Uma classe abstrata, como apresentado na linguagem Eiffel /INT 89/, é 

aquela que contem em sua definicao metodos que nao foram especificados, sendo, nessa 

ocasido, apenas declarados como deferred, para expressar que sua implementacao 

somente sera fornecida cm seus descendentes. As subclasses fornecem implementagnes 

alternativas para os metodos especificados coma postergados na sua classe. Com  essa 

caracteristica, permite-se a existencia de um metodo corn distintas implementacoes. 

Em Eiffel, uma classe abstrata nao pode ser instanciada. 

0 exemplo na figura 5.1, utilizando a linguagem Eiffel, ilustra a 

utilizacao de classe abstrata. Esse exemplo apresenta urn sistema utilizado por um 

hipotetico departamento de transit°. Nesse sistema, é assumido que a mesmo codigo 

para registro de veiculo (linhas 13-20) nao é aplicavel a todos os tipos de velculo, ou 
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seja, automoveis de passeio, utilitarios, motocicletas, 	etc., conforme pode ser 

observado pela declaracao deferred (linha 17) no corpo do metodo registro. Portanto, 

esses veiculos sao registrados diferentemente, mas sao aplicadas, a todos os casos, as 

mesmas pre-condicoes (require - linha 15) e pos-condicaes (ensure - linha 18). 

01 	deferred class VEICULO export 
02 	taxas_pagas, placa_valida, registro,... 
03 
04 	feature 
05 	taxaspagas (ano: INTEGER): BOOLEAN is 
06 
07 	end; -- taxas_pagas 
08 
09 	placa_valida (ano: INTEGER): BOOLEAN is 
10 
11 	end; -- placa_valida 
12 
13 	registro (ano: INTEGER) is 
14 	Registro do veiculo por ano 
15 	 require 
16 	 taxas_pagas (ano) 
17 	deferred 
18 	 ensure 
19 	 placa_valida (ano) 
20 	end; --registro 
21 
22 	 Outras caracteristicas 
23 	end; -- class VEICULO 

Fig. 5.1 - Definicao de uma classe abstrata em Eiffel. 

5.2.4 Polimorfismo e ligacao dinamica 

Quando urn objeto a designado para receber uma mensagem solicitando 

uma operacao, esta deve ser efetuada segundo o conhecimento que o objeto possui para 

realizar tal tarefa. Pode acontecer que uma mensagem alive metodos ou procedimentos 

diferentes, dependendo da classe de objetos para onde a enviada a mensagem. Essa 

propriedade caracteriza o polimorfismo das linguagens orientadas a objetos. 

Ligacao dinamica fornece urn alto grau de flexibilidade e generalidade. 

Esse mecanismo permite que a selecao de uma ()maga° ocorra somente em tempo de 
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execucao. Isso é essencial em grandes sistemas, onde podem estar disponfveis muitas 

variantes de uma operacao. 

A seguir, é apresentado exemplo utilizando a linguagem Eiffel /INT 89/, 

que ilustra o use de polimorfismo e ligacao dinamica: 

. Assumindo-se que a classe POLIGONO tem entre suas caracterfsticas urn vetor de 

pontos, representando os vertices, e a funcao perimetro, que retorna um valor real 

relativo ao calculo do perimetro de polfgonos; 

. Urn descendente de POLIGONO, no caso, RETANGULO, pode apresentar o seguinte 

codigo: 

class RETANGULO export ... inherit 

POLIGONO redefine perimetro 

feature 

Especiftca caracteristicas de retagulos, tais como: 

ladol: REAL; lado2: REAL; 

perimetro: REAL is 

versiio especifica de retangulo 

do 

Resultado := 2 * (ladol + lado2) 

end; -- perimetro 

outras caraaeristicas de RETANGULO 

. Outros dcseendentes de POLIGONO podem, tambem, possuir sua propria redefinicdo 

para perimetro; 

. A versa° a scr utilizada em qualquer chamada é determinada em tempo de excelled°, 

como a seguir: 

p: POLIGONO; r: RETANGULO; 

p.Create; r.Create; 

if c then p := r end; 

print (p.perimetro) 

. Se a condiedo c é falsa, p sera associado a um objeto do tipo POLIGONO, 

quando p.perimetro for avaliado. Nesse caso, sera utilizado o algoritmo para 

perimetro, contido em POLIGONO. No caso oposto, p sera, dinamicamente, 
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associado a retangulo, de tal forma que sera aplicada a versa() redefinida em 

RETANGULO. 

5.3 Problemas na representacao de conhecimento 

Patel-Schneider /PAT 90/ argumenta que, embora os sistemas de 

programacao orientados a objetos sejam utilizados na representacao de conhecimento 

em SBCs, eles nao sao adequados para tal fim, por nao fornecerem uma semantica 

formal, nao-operacional, para objetos e classes. Portanto, nao fornecem uma base 

representacional adequada para representar verdadeiramente tais conceitos. Eles sao 

expressivamente limitados, e nao podem, declarativamente, representar muitos aspectos 

do dominio. Eles permitem que procedimentos modifiquem sua estrutura de dados, 

tornando-se dificeis de descrever e entender. 

Suas afirmacOes foram obtidas atraves da analise de algumas LOOs, corn 

respeito a alguns aspectos, dentre os quais cita: 

. A nocao de classe e limitada em expressividade, nao sendo possivel utiliza-la como 

recuperadora de informacoes, porquanto, urn objeto a membro de uma classe se e 

somente se ele explicitamente mencionar tal relacao, nao havendo outra condicao 

para sua definiedo. 

. Inclusao de aspectos operacionais nas informacoes fornecidas para dermicao de uma 

classe. Em algumas LOOs, a descried° de um slot pode especificar se o valor deve 

ser armazenado em instancias ou na classe. 

CondicOes especificadas na classe podem ser sobrepostas em suas instancias ou ern 

classes mais especificas, sendo, assim, impossivel tirar conclusoes a partir de 

informacoes obtidas somente pela definicao dessa classe. 

Nao existe urn status representacional para a nocao de valores por omissao, utilizada 

nas LOOs para mtiltiplos propositos. 

. Heranca, nas LOOs, e uma nocao operacional, veiculando informacoes de uma classe 

para outra, sem qualquer preocupacao corn o significado da classe, corn o 

relacionamento entre essas ou corn as informacoes herdadas. Em algumas linguagens, 

a ordem de heranca a determinada pela ordem na qual as generalizaeOes da classe sao 
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especificadas, por ocasido de sua criacao. Atraves das variaveis super e self, é 

possivel alterar o processo de busca na cadeia de heranca. 

Devido a tais problemas, conclui Patel-Schneider, as LOOs nao podem 

ser adequadamente utilizadas como esquema de represemaccio de conhecimento. Como 

alternativa para o use do P00, como esquema de representagdo de conhecimento, 

aponta os esquemas de representagao de conhecimento baseados em objetos. Esses 

esquemas representam o conhecimento em termos de objetos estruturados e classes, e 

sao baseados em estruturas semanticas, que definem o que pode ser deduzido de um 

conjunto de fatos. Tais esquemas, formalizam e estendem as ideias representacionais 

das tradicionais redes semanticas e sistemas baseados em frames. Porem, esses 

esquemas sao diffceis de implementar corretamente, alem de possuirem operacOes 

impossfveis de ser implementadas eficientemente. Sua implementacao correta requer a 

implementacao da relacao de deducao para uma logica complexa /PAT 90/. 

Analisando-se o POO, perante as propriedades de um born esquema de 

representagao de conhecimento, citadas por Rich /RIC 88/ e mencionadas no capitulo 

anterior, tem-se: 

. adequacao representacional - alguns aspectos do conhecimento declarativo nao sao 

diretamente representados, tendo-se que realizar procedimentos especiais para sua 

inclusao, bem como para sua recuperacdo. Por exemplo, faixa de valores para 

atributos, valores por omissao e restricaes sobre valores para atributos. Patel-

Schneider /PAT 90/ cita a dificuldade na representacao da classe de pessoas com no 

minimo dois filhos. A restricao sobre o atributo 'tamer° de filhos tera que ser 

fornecida como um procedimento. Nao sendo possivel represents-la diretamente na 

definicao da classe. 

eficiencia aquisicional - a inclusao de conhecimento, no POO, se da pela instanciacao 

de classes. A inclusao de conhecimento ainda nao definido se (Id pela especializacao 

de classes ou pela inclusao de propriedades em classes ja definidas. Em algumas 

LOOs, a especializacao de uma classe requerer o procedimento de compilacao e a 

inclusao de novas propriedades em classes ja instanciadas nem sempre é permitido. 

Smalltalk, por exemplo, no permite a inclusao de variaveis de instancia em classes ja 

instanciadas, somente permite a inclusao de metodos. 

tiFFIGS 
INSTITUT%) - IN"RNIATICA 
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5.4 Consideraciies 

Freqiientemente, a questionada a diferenca entre linguagens de frames e 

orientadas a objetos. Elas sao muito semelhantes, diferindo apenas em seus objetivos. 

Atraves das linguagens de frames, podem-se obter os mesmos resultados alcancados 

com as linguagens orientadas a objetos, mas sua performance provavelmente sera 

menos eficiente, porque elas sao projetadas corn caracterfsticas mais genericas, para 

use como ferramenta de pesquisa ou de construed() de bases de conhecimento. 

Geralmente, as linguagens orientadas a objetos sao projetadas para competir corn 

linguagens convencionais de programagdo, havendo preocupacao corn praticidade e 

desempenho. 

0 POO apresenta um enfoque pratico para construir sistemas inteligentes 

que representem e raciocinem sobre objetos e classes, encontrando-se atualmente 

diversos exemplos de sua utilizacao para tal fim /TEL 89/. Entretanto, Patel-Schneider 

/PAT 90/ argumenta que o POO nao pode ser adequadamente considerado como 

esquema de representaolo de conhecimento, dcvido a existencia de aspectos 

operacionais nos mecanismos representacionais, inclufdos para favorecer flexibilidade 

e poder como metodologia de programacao. 

Diversos trabalhos tern sido propostos para fornecer uma semantica 

denotacional para LOOs; Yelland /YEL 89/ cita os trabalhos de Wolczko, Kamin e 

Reddy. 

Mamdouh Ibrahim e Howard E. Shrobe, na discussao sobre POO e IA 

/IBR 91/, argumentam que os beneffcios do POO, como esquema de representacdo de 

conhecimento e ferramenta para engenharia de software, tem sido comprovados em 

muitos domfnios, inclusive em IA. No entanto, Ibrahim reconhece que existem tarefas 

de IA para as quais podem ser inapropriadas as linguagens, tecnicas e metodologias 

orientadas a objetos, citando, como exemplo, problemas relativos a classificacao, nos 

quais, a partir de instancias, tentam-se determinar suas classes. 

As linguagens orientadas a objetos utilizam diversos mecanismos para 

permitir urn compartilhamento de conhecimento (declarativo e procedimental) entre 

objetos. Compartilhamento significa que o mesmo componente a utilizado por mais de 

urn cliente em tempo de execucao. Esse conceito oferece varias vantagens, destacando-

se a flexibilidade na modificacao de propriedades de objetos, em tempo de execuedo. 

86 
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Na utilizacao dos mecanismos citados na secao 5.2, admite-se que os 

objetos apresentem comportamento flexlvel, porem previsfvel, pressupondo-se uma 

avaliagao detalhada, a priori, desse comportamento. 

Admitindo-se a existencia de objeto cujo comportamento é ativado por 

condicoes externas, como em ambientes destinados a diferentes tipos de usuario e 

diferentes formas de utilizacao, devem ser requeridas mtiltiplas estrategias para ativagio 

desse comportamento, dependendo das condiceres estabelecidas naquele momento. Para 

sua implementagao, é requerida a utilizacio de complexas estruturas de controle, que 

sao implementadas atraves de classes abstratas ou no corpo dos metodos dos objetos, 

comprometendo, assim, os aspectos representacionais do POO . 

Supondo-se, ainda, a possibilidade de o ambiente provocar modificacoes 

nao previstas no comportamento dos objetos (comportamento evolutivo), torna-se 

necessario utilizar mecanismos que permitam a realizacao de tais mudangas, no 

momento em que elan ocorrerem. 

Casais /CAS 88/ investiga a utilizacao de heranga dinamica para permitir 

modificagoes no comportamento dos objetos, atraves da inclusao de variaveis de 

instancia e metodos durante seu tempo de vida. 

Diversos pesquisadores /TSI 87, /TOK 84/, /MAR 87/, ASH 87/ 

investigam a utilizacao de mecanismos disponfveis em outros paradigmas. Ishikawa e 

Tokoro ASH 87/ propoem urn modelo de representacao de conhecimento utilizando o 

POO em combinagao corn a programacao em logica, para representar o conhecimento 

em sistemas inteligentes, compostos de muitos subsistemas inteligentes e cooperantes. 

5.5 Conclusoes 

0 POO propoe a modelagem de sistemas, na qual as entidades 

envolvidas sao representadas por objetos que encapsulam a descricao de suas 

caracterfsticas, seu relacionamento corn as demais entidades e seus procedimentos 

operacionais. Os procedimentos modificam seu estado e caracterizam seu 

comportamento. Esses objetos sao definidos atraves de classes, que representam 

objetos com caracterfsticas similares. 
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0 uso do POO como esquema de representacclo de conhecimento vem 

sendo questionado, devido a existencia de aspectos operacionais nos mecanismos 

representacionais, incluidos para favorecer flexibilidade e desempenho. A 

generalizacdo de seu uso, na resolucao de problemas na area de IA, tern sido motivo de 

debates. 

Apesar de todo esse questionamento, o POO vem sendo utilizado na 

construcao de sistemas inteligentes, corn muitos beneficios praticos. 

Na construcao de sistemas inteligentes, nos guars os objetos necessitem 

apresentar comportamento flexivel ou evolutivo, faz-se necessaria a inclusao de 

mecanismos especiais no modelo tradicional do POO. Nesse aspecto, diversos estudos 

estao sendo realizados. No capitulo seguinte, esse tema sera explorado corn maior nivel 

de detalhe. 
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6 POO NA CONSTRUcAO DE SISTEMAS 
INTELIGENTES 

Este capitulo apresenta uma sintese do levantamento de propostas de utilizacao do 

POO no desenvolvimento de sistemas inteligentes. 0 objetivo do levantamento foi 

identificar os mecanismos utilizados na construcao desses sistemas, utilizando-os 

como subsidios para elaboracao de urn modelo adequado aos propositos deste 

estudo. 

6.1 Introducao 

Com o reconhecimento das caracteristicas representacionais do POO, 

este passou a ser utilizado na construcao de sistemas inteligentes, nos quais o 

conhecimento a particionado a nivel de objetos. Em sua utilizacao, diversos enfoques 

foram empregados. 

Lieberman /LIE 87/ aponta o POO coma uma ferramenta adequada 

construcao de programas inteligentes. Urn programa inteligente, utilizando esse 

paradigma, seria implementado coma uma colecao de objetos ativos. Cada objeto 

representando uma parte especializada de urn solucionador de problemas, possuindo 

scu prOprio conhecimento e pericia. 

As ideias apresentadas por Lieberman sinalizam positivamente quanto a 

viabilidade do desenvolvimento de urn modelo no qual cada objeto possua o 

conhecimento necessario para atuar como um solucionador de problemas, apoiando as 

ideias de Hewitt /HEW 77/ e Minsky /MIN 86/ , apresentadas no capitulo 1. Sob esse 

enfoque tern sido experimentados diversos modelos. 

Na investigacao sobre a utilizando do POO na construcao de sistemas 

inteligentes, direcionou-se o foco de atencao para aqueles que empregam a abordagem 

da inteligencia distribuida, como proposto por Hewitt, Minsky e Lieberman. Nesse 

sentido, foi realizado um levantamento de propostas de utilizacao do POO na 

construcao de tais sistemas, buscando-se a identificacao dos mecanismos adotados. 

Na secao 6.2 serao apresentados alguns modelos que utilizam o POO no 

desenvolvimento de sistemas inteligentes. Na secao 6.3 sao discutidas as alternativas 

encontradas para implementacao. 



6.2 Modelos analisados 

Foram encontradas diversas propostas de utilizacao do P00 na 

construcao de sistemas inteligentes. Tello /TEL 89/ apresenta grande mimero delas. 

Destacam-se os trabalhos conduzidos por Tokoro /TOK 84/, /TOK 86/, Ishikawa ASH 

86/, /ISH 87/ e Maruichi /MAR 87, /MAR 89/, /MAR 90/, na Universidade de Keio; e 

os trabalhos de Tsichritzis /TSI 87/ e Casais /CAS 88/. 

Na figura 6.1, encontra-se urn resumo das caracteristicas de algumas 

propostas de utilizacao do POO na construcao de sistemas inteligentes. Essas propostas 

foram selecionadas por inclufrem mecanismos especiais ao modelo de objetos do POO, 

para representar conhecimento, fornecer autonomia ou capacidade de raciocfnio, 

visando sua utilizacao na construcao de sistemas inteligentes, sob o enfoque da 

inteligencia distribufda. 

A maioria dessas propostas adota uma visao multiparadigmatica, 

hcncficiando-se das vantagens do POO e de outros paradigmas, como programacdo em 

lOgica, programacao baseada em regras e programacdo orientada a acesso /MAS 90/, 

/STE 86a/. 

Esscs modelos foram concebidos como base para construcao de 

linguagens especilicas ou shells para sistemas especialistas, assim como para 

representacdo de conhecimento em linguagens mail gerais, como Lisp e seus dialetos. 

Nas secties seguintes sao aprcsentados detalhes de algumas dessas 

propostas. 

90 



91 

-
1  
0

 0
 a.
 v

; 

ra
,
 a

 0
 

<
  

t
i
 a
.
 O

  
0
 —1  

O
 a

•
-• [

1.1  
Z

 F
 	

0
0
 .1

 

Z
 Q

 0
 a

 <
 

U
 0

  
C

"  
111  

<
 7

 W
 
0

  0
  
 

") (..)  0
 0

 o. 

Z
 o
 0
 a

 

Lca 

o
 FL)  

•-■  
6`.  

Z
 U

1
  
X

 a
.
 c
c
) c

c
 E— 

"'  

o
 	

o
 a

=
 

X 

1 

O
 o

 

o
 a
 a
 

Z
 0
 ti
 

C
4  
0

  
12:1  

0
  

1'6' 	
(/) 

CATEGOR IA /0/M/110/00/0 ill/M/MM Willi 8/0 OM /110/0/0/0 MO /0/0/0 OM 8/0 

Li ngua ge m a a a a a a • a 

She II a ii a a 

Modelo Rep.Conhecimen. 

OUTROS PARADIGM. //0/8/0 WM 0/0/0/ OM 8ffifillifill ille 011/8/0//0/ 0/011/11/0/0/00/0 
Programacao em Legica a a a a a a  

Baseada em Regras a a a a a a a a a a 

Orientada a Acesso a a 

°I-JTR  AS  CAR  ACTER . /110/0/0/0 OM 0/0/00/0 11/1/10/0/00/00/0 /0000/0/ 0/0/0/ 
Concorri ncia a a 

Distribuicio a a 

LINGUAGEM HOST  OM /00/0//00/00/0 WHOMPHOMll OM WO /////// WM WM/ ///0/110 
Lisp a a a a a a 

Flavors 

Prolog it a a 
Smalltalk a • 
C a a a  

CARACTER IS T.  E° 0  /110/0/000/0 MOM/ /0/0///0/0//00/0/ NM /////// /////// /////// /////// /////// 
Classse 

He ra nca Simples  a a a a 

Neranca Multipla x x x a a a a a a 

Delegacao 

PassagemMensagens a a a a a la a a a a a a a a a a 

AREA DE ATHACA° ////////////// /////// /////// WM/ ////////////// /NM NM/ /////// /////// r /Mil /////// /////// /////// 8///// Mill/ 
Uso Geral • a a a a a • • a 

Simulaqao a a • a X 

A utontacio Escritorio a 
Anotacoes a 
Diagnostico a a a 
Aplicaqoes Graficas a 
Geri•ncia de DecisSo a 
Interface  a 
Sistemas Colaborativos a 
AMBIENTE 0/0/0/0/// ///0/00/000/ MOO/ MOM 0/00////0 WO /0/0///// 
IBM a 

IBM PC/AT a a a 

Sun a a a a a 

Xerox a a 
Macintosh a a a 

Unix a a 

Vox a a a a 
Sony a a 

DEC-10 a 

NEC- PC a 

SIT° ACA° ER °D D T° ///////////////////// 8///// Mill/ Will/ 8///// /Hifi/ /////// Mill/ 8/1/1/ WM/ /////// WM/ /////// ///////i////// 
Pesquisa a a a a a a 

Come rc ia I IX X X a 

REFER ENCIAS 
Ste 

Ste 

Tel 

mu 90 

86a 

866 

89 

Dig 86a Fa 

Dig 866 Tel 

fel 89 

86 	lab 

89 	lab 

Tok 

86 

87 

84 

Mar 87 	Fre 93 	Vau 88 Mar 89 

Mar 90 

Eel 89 	tel 89 Eel 89 	Leu 93 Miz 84 Dec 87 	Tai 

Cu 

87 	Rad 

88 

89 Lau 87 

Fig. 6.1 - POO na construcao de sistemas inteligentes 
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6.2.1 ORIENT84/K - Knowledge Objects 

Orient84/K /TOK 84/, /ISH 86/ e /ISH 87/ e uma linguagem orientada a 

objetos, com capacidade de representar o comportamento de objetos, como na 

linguagem Smalltalk-80, e de representar regras e fatos, de modo semelhante a 

linguagem Prolog. Seu protOtipo inicial foi implementado em Franz Lisp, executando 

no ambiente do sistema operacional Unix. 

Essa linguagem foi projetada como ferramenta para o desenvolvimento 
de sistemas de grande porte, concorrentes e baseados em conhecimento, utilizando o 

metodo DKOM (Distributed Knowledge Object Modeling). Seu projeto foi urn 

experimento na integracao dos estilos de programacao orientada a objetos, orientada a 

logica e orientada a acesso. 

Atraves do metodo DKOM, urn sistema baseado em conhecimento e 

modelado como uma hierarquia de objetos corn conhecimento (KO-Knowledge 

Objects). Esses objetos trabalham de tal modo cooperativamente, que cada um deles 

mantern sua base de conhecimento e se comunica corn outros por passagem de 

mensagens. Cada KO consiste de tres componentes: base de conhecimento (knowledge-

base part), comportamento (behavior part) e monitor (monitor part). Sao tambem 

caracteristicas desse modelo a existencia da hierarquia metaclasse-classe-instancia, e 

heranca multipla. A figura 6.2 apresenta urn segmento da sintaxe para definicao de urn 

KO, utilizando a notacao BNF. 

A base de conhecimento, descrita declarativamente, constitui o 

conhecimento local do objeto, contendo fatos do objeto, fatos de outros objetos e regras 

obtidas entre estes. Essas informacOes sao dcfinidas ern sua classe, herdadas de 

superclasses, e/ou adquiridas por passagem de mensagens, e podem ser utilizadas por 

metodos definidos na classe e nas superclasses. A base de conhecimento pode ser 

considerada uma variavel especial do objeto. Seu conterido pode ser alterado, a 

qualquer momento, pela execucao de metodos comportamentais. A figura 6.3 apresenta 

a sintaxe para sua definicao. 
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<own variable name> ::= <lower case letter> 
(<letter> or <digit>) 

<class name> ::= <upper case letter> (<letter> or <digit>) 

<super classes definition> :: = '(<class name>}' 
<class name symbol> ::= #<class name> 
<own variable name definition list> :: = 

'(<own variable name>)' 

<single inheritance header> ::= 
<class name> subclass: <class name symbol> 
instanceVariableNames: <own variable name definition list> 
classVariableNanies: <own variable name definition list> 
category: <string>! 
<class name> continent: <string>! 

<multiple inheritance header> ::= 
<class name>named: <class name symbol> 
superclasses: <super classes definition> 
instanceVariableNames: <own variable name definition list> 
classVariableNames: <own variable name definition list> 
category: <string>! 
<class name> comment: <string>! 

<header declaration> :: = <single inheritance header> 
<multiple inheritance header> 

<body declaration> ::= <behavior declaration> 
<KB declaration> 
<monitor declaration> 

<Knowledge Object declaration> :: = <header declaration> 
<body declaration> 

Fig. 6.2 - Sintaxe para definigao de um KO ASH 87/ 

<class KB declaraction> :: = 
! <class name> class knowledgeFor: <protocol name> ! 
( <KB clauses> ! } ! 

<instance KB declaration> ::= 
! <class name> knowledgeFor: <protocol name> ! 
[ <KB clauses> ! ! 

<KB declaration> ::= 
{ <instance KB declaration> } { <class KB declaration> } 

Fig. 6.3 - Sintaxe para a base de conhecimento ASH 87/ 
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0 comportamento a descrito de modo procedimental. Contem metodos 

definidos em sua classe e herdados de sua superclasse. Existem alguns metodos pre-

definidos para acesso e realizacdo de inferencias sobre o conhecimento contido na base 

de conhecimento, e para adicionar/retirar regras e fatos na base de conhecimento --

addKB (<clause>), apendKB (<clause>) e deleteKB (<clause>). Os metodos addKB 

e apendKB correspondem, respectivamente, aos predicados Prolog asserta (incluir no 

infcio) e assertz (incluir no final). A sintaxe para a descried° do comportamento 

demonstrada na figura 6.4. 

<protocol name> ::= <string> 

<class methods declaration> ::= 

! <class name> class methodsFor: <protocol name> ! 

{ <method> ! ) ! 

<instance methods declaration> ::= 

! <class name> methodsFor: <protocol name> ! 
{ <method> ! ! 

<behavior declaration> ::= 

{ <instance methods declaration> j 
{ <class methods declaration> ) 

Fig. 6.4 - Sintaxe para definigdo do comportamento /ISH 87/ 

0 monitor e descrito de modo declarativo. Funciona como urn demon, 

guardido e supervisor do objeto. Demon e uma fulled. ° que monitora a atividade do 

sistema, ativando o procedimento correspondente, quando ocorrem eventos 

predefinidos. 0 monitor fornece o demon para a base de conhecimento e para o 

comportamento. Em futuras versoes de Orient84/K, o demon sera utilizado para 

otimizar, atraves de aprendizado, o comportamento e as inferencias. A furled° guardiiio 

verifica a autorizacdo de mensagens que chegam, decidindo se ao emissor da mensagem 

permitido utilizar o metodo solicitado. A funedo supervisor analisa a prioridade das 

mensagens recebidas, segundo a prioridade estabelecida para os metodos, e ordena sua 

execuedo. A sintaxe para o monitor e apresentada na figura 6.5. 

A primeira versa) de Orient84/K entrou em excelled() em 1984, ja tendo 

sido desenvolvidas varias aplicacCles. 
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<class monitor declaraction> ::= 
! <class name> class monitorsFor: <protocol name> ! 
{ <assertions> ! ) ! 

<instance monitor declaration> ::= 
! <class name> nwnitorsFor: <protocol name> ! 
{ <assertions> ! 1 ! 

<monitor declaration> ::= 
[ <instance monitor declaration> .1 
{ <class monitor declaration> ) 

Fig. 6.5 - Sintaxe para o monitor /ISH 87/ 

A figura 6.6 apresenta urn pequeno programa escrito em Orient84/K, 

para demonstracao de algumas caracteristicas da linguagem. Esse programa imprime 

enderecos para envio de propaganda. A classe Dmail e definida corn esse proposito. 

Essa classe contem a base de dados de informacoes pessoais e conhecimento para 

decidir quern recebera a correspondencia. Quando do recebimento da mensagem 

newMail, a classe Dmail decide quem deve receber correspondencia, e requisita a 

impressao de seu endereco. Nas linhas 1 a 5, a classe Dmail e definida como uma 

subclasse da classe DKO, que e a classe raiz para todos os KO. Um objeto, instancia da 

classe Dmail, contem as variaveis de instancia thisYear, lowAge, highAge, lowlncome 

e highlncome. Nas linha 6 a 29, 6 definido o componente comportamento da classe 

Dmail. Na linha 6 e definido o nome da categoria do metodo seguinte, no caso, 

accessing. Nas linhas 7 a 22, e definido o metodo newMail:aMail age:lAge 

between:hAge level:llncome between:hlncome. Esse metodo e chamado de outros 

objetos. Ele decide quem deve receber correspondencia, e requisita a impressao de seu 

endereco. Os comandos foreachUnify (linha 15) e unify (linha 17) realizam inferencia 

sobre a base de conhecimento. Os comandos deleteKB (linha 18) e addKB (linha 21) 

mantem a base de conhecimento. Nas linhas 24 a 27, e definido o metodo 

checkAge:birthYear, que verifica se a data de nascimento da pessoa encontra-se entre 

as datas armazenadas em lAge e hAge. Nas linhas 28 e 29, e definido o metodo 

checklncome:m, que verifica se a renda da pessoa se encontra na faixa definida por 

!Income e hlncome. Estes dois ultimos metodos sao chamados a partir da base de 

conhecimento. 0 componente base de conhecimento e definido nas linhas 30 a 73. Na 

linha 30, e definido o nome da categoria das clausulas seguintes, como decision. Os 

predicados dmail, parent e mlist sao definidos nessa categoria. 0 predicado dmail e uma 

regra para decidir quern deve receber a correspondencia. 0 predicado parent e uma 
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regra para pesquisar os pais de uma pessoa. 0 predicado mlist prepara uma lista. Nas 

linhas 45 a 73, sao definidos os predicados person, address, birthday, income, father, 

mother e sex. Esses predicados constituem a base de dados de informacoes pessoais. 

01 	DKO subclass: #Drnail 
02 	instanceVariableNames: 'thisYear lowAge highAge lowlncome highlncome' 
03 	classVariableNames: " 

04 	category: 'Example' ! 

05 	Dmail comment: 'Direct Mail' ! 
06 	!Dmail methodsFor: 'accessing' ! 
07 	newMail: aMail age:lAge between: hAge level: !Income between: h1ncome 
08 	I printer fname gname address count 
09 	printer <- Printer open. 
10 	thisYear <- Date today year. 
11 	lowAge <- lAge. 
12 	highAge <- hAge. 
13 	lowIncome <- lIncome. 
14 	highlitcome <- hIncome. 
15 	foreachUnify (detail (?fname, ?gname, ?address)) 
16 	do: I printer output: aMail address: address name: (fname, gname)&. 
17 	 unify (mailCount (fname, gname, ?count)) 
18 	 ijTrue: f deleteKB (mailCount (fname, gname, count)). 
19 	 count <- count +1 
20 	 ifFalse: [count <- I J. 
21 	 addKb (mailCount (fname, gname, count)) J. 
22 	printer close.!! 
23 	!Dmail methodsFor: 'private'! 
24 	checkAge: birthYear 
25 	I age 
26 	age <- thisYear - birthYear. 
27 
	

age between: [Age and: hAge ! 
28 	checkIncome: m 
29 	^ m between: [Income and: hlncome !! 
30 	!Detail knowledgeFor: 'decision' ! 
31 	detail (?fname, ?gname, ?address) 
32 	I ?uid ?puid ?yy ?nun ?dd ?m ?street ?city ?state 
33 	person (?uid, ?fname, ?gname), 
34 	sex (?uid, #man), 
35 	birthday (?uid, ?yy, ?met, ?dd), self(#checkAge:. ?yy), 
36 	parent (?pui4 ?uid), income (?pui4 ?In), self(#checklncome:, ?m), 
37 	address (?puid, ?street, ?city, ?state), 
38 	mlist( ?address, ?street, ?city, ?state). ! 
39 	parent (?puid, ?uid) 
40 	father (?puid, ?uid). 
41 	parent (?puid, ?uid) 
42 	mother (?puid, ?uid). ! 

Fig. 6.6 - Programa para envio de correspondencia (parte 1/2) /ISH 87/ 
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43 	must ?x, ?y, ?z 1, ?x, ?y, ?z). ! 
44 	!Detail knowledgeFor: 'personal data-base '! 
45 	person(5, #smith, #james). 
46 	person(6, #smith, 
47 	person(7, #smith, #jennifer). 
48 	person(8, #smith, #mark). 
49 	person(10, #ishikawa, #yutaka). 
50 	address(5, 'church street station' 'newyork', 'newyork'). 
51 	address(6, 'church street station', 'newyork', 'newyork'). 

52 	address(7, 'church street station' 'newyork', 'newyork'). 
53 	address(8, 'church street station', 'newyork', 'newyork'). 
54 	address(10, 'Naples Plaza', 'long beach; 'california). ! 
55 	birthday (5, 1948, 6, 20). 
56 	birthday (6, 1948, 8, 20). 
57 	birthday (7, 1973, 9, 20). 
58 	birthday (8, 1978, 12, 11). 
59 	birthday (10, 1948, 6, 20). ! 
60 	income (5, 8000000). 
61 	income (6, 0). 
62 	income (7, 0). 
63 	income (8, 0). 
64 	income (10, 2000000). ! 
65 	father (5, 7). 
66 	father (5, 8). 
67 mother (6, 7). 
68 	mother (6, 8). ! 
69 	sex (5, #man). 
70 	sex (6, #fensale). 
71 	sex (7, #fensale). 
72 	sex (8, #man). 
73 	sex (10, #man). ! 

Fig. 6.6 - Programa para envio de correspondencia (parte 2/2) /ISH 87/ 

6.2.2 PANDORA 

Pandora /MAR 87/ é uma linguagem/ambiente experimental 

multiparadigmatica orientada a objetos, programada na linguagem KCL (Kyoto 

Commom Lisp), disponivel para execucao no VAX-11 e na estacdo de trabalho News, 

da Sony. Utiliza a sintaxe da linguagem LOOPS, possuindo uma classe Sistema de 

Producdo, que é uma extensao da linguagem OPS5 /BRO 85/, e uma classe Processo 

para execucao concorrente. Seu modelo computacional é baseado na nocao de objetos 

corn conhecimento (KO-Knowledge Objects), apresentada em Orient84/K. 
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0 exemplo que segue /MAR 87/ e utilizado para demonstrar sua 

potencialidade na implementacao de urn sistema de simulacao comportamental, 

denominado Paradise. Esse sistema simula o ataque do peixe barracuda a um 

cardume de arenques. Urn objeto com conhecimento, nesse sistema, representa um 

personagem de uma simulacao comportamental, tornando possfvel representar um 

objeto que decide suas awes, baseado em seu estado local e em seu conhecimento. 

Personagem (character), mensagem (message) e ambiente (environment) 

sao projetados como classes. A classe Personagem tem dual superclasses: a classe 

Sistema de Productio e a classe Processo. Como cada personagem tern seu proprio 

sistema de producao e executa como urn processo, Paradise pode ser considerado urn 

sistema do producao distribuido. Usuarios podem definir seus personagens e mensagens 

pela definicao de subclasses das classes Personagem e Mensagem, respectivamente. 

Em Paradise, cada personagem possui urn padrao de comportamento 

como scu conhecimento. 0 objeto personagem nao recebe qualquer mensagem 

diretamente, mas, voluntariamente, procura e coleta mensagens. A passagem de 

mensagens a realizada de forma indireta, atraves do ambiente. Esse mecanismo 

semelhante aquele em que o processo seleciona informacoes de urn quadro-negro 

(blackboard) /HAY 87/. 

Uma mensagem nao esta associada a urn scletor. A excelled() de um 

metodo e definida pela combinacao do regras comportamentais, de acordo corn o objeto 

mensagem e o estado atual do receptor. 

Os objetos personagem possucm os seguintes componentes: 

a) Estado Interno: definido por suas variaveis de instancia. 

b) Sensor: sua furled° e receber mensagens. Urn sensor tern urn escopo, e pode receber 

mensagens existentes na area do ambiente. 

c) Regras comportamentais: definem o comportamento de um personagem, levando 

em conta as condicoes de seu estado local e as mensagens do ambiente. Essas 

regras sao do tipo regras de produccio. 

d) Metodos comportamentais: depois da definicao do comportamento de urn 

personagem, seus metodos comportamentais sao executados, e seu estado 

modificado. Esses metodos sao tratados como procedimentos locals. 
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Na figura 6.7, tem-se a definicao de um persona gem -- arenque 

(character -- herring). 0 ambiente, o sensor e outras variaveis sao declaradas em sua 

definicao. 0 ambiente (linha 02) é urn objeto denominado sea, que é uma instancia da 

classe Environment, possuindo um escalonador e uma area de mensagens. 0 sensor 

(linha 03) referencia o nome da classe Sensor. Quando uma instancia de arenque é 

criada, tambem é criada uma instancia da classe Sensor. As variaveis position, 

direction e velocity (linhas 08 a 10) representam o estado de urn arenque. A variavel 

status (linha 07) armazena sua situacao. No sistema Paradise, urn arenque pode se 

encontrar nas seguintes situacties: 

. Um arenque esta normalmente nadando, quando nao ha nada ao redor. 

. Urn arenque fica no grupo de outros arenques, quando nao ha uma barracuda nas 

proximidades. 

. Urn arenque foge, quando uma barracuda esta pr6xima. 

A figura 6.8 ilustra essas tres situacoes, atraves de um diagrama de 

transicao de estado. 

Nas figural 6.9 e 6.10, tem-se as definicoes de regras comportamentais e 

de metodos comportamentais de um arenque, respectivamente. 

01 (defcharacter herring 

02 	(environment 'sea) 

03 	(sensor 	($$ sensor)) 

04 	(variables 

05 	 (pose 	'normal-right) 

06 	 (auditrail nil) 

07 	 (status nil) 

08 	 (position nil) 

09 	 (direction nil) 

10 	 (velocity nil))) 

Fig. 6.7 - Definicao de urn Personagem /MAR 87/ 
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Fig. 6. 8 - Transicao de estado de urn arenque /MAR 87/ 

(start-production-rules arenque 

(class-in-working-memory 
arenque figure-message ntsg-list)) 

p alone-swinuning 

(arenque "status alone) 
(msg-list "number-of-messages 0) 

--> 
(<- self :swimming) (halt)) 

p alone-with-barracuda 
(arenque "status alone) 
(figure-message "typt barracuda) 
(msg-list "number-of-message <> 0) 

--> 
(<- self :@status 'escape) 

(<- self :escaping 
(<- (@wnt 3) :get-character 'barracuda)) 

(halt)) 

(end-production-rules arenque) 

Fig. 6.9 - Rcgras Comportamentais /MAR 87/ 
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(definethod swimming ((self arenque)) 
(prog x y z) 

(nudtiple-value-setq (x y z) (<- (@ position) :get)) 
(<- (@ position) :put 

(+ x (round (* (@ velocity) 
(cos-table (@ direction))))) 

(- y (round (* (@ velocity) 

(sin-table (@ direction))))) 
z) 

(multiple-value-setq (x y z) (<- (@ position) :get)) 
(<- (@ sensor) :put x y z) 
(return self))) 

Fig. 6.10 - Metodos Comportamentais /MAR 87/ 

0 objeto mensagem possui os seguintes componentes: 

a) Area de transmissao: relacionada a area de acesso do sensor de um personagem. 

b) Tempo de vida: period° de duragao de uma mensagem. 

c) Acao: algumas mensagens mudam seu estado. Para representar essa mudanga, 

possuem informacOes sobre sua localizacdo, velocidade, direcao, etc. 

0 objeto ambiente possui os seguintes componentes: 

a) Gerenciamento de espaco: o ambiente gerencia a distancia entre personagens e 

mensagens. Essa distancia encontra-se entre a area de acesso do sensor de urn 

personagem e a area de transmissao de uma mensagem. 

b) Gerenciamento de tempo: para manutencao de consistencia, todos os personagens 

executam dentro de uma certa unidade de tempo. 0 ambiente gerencia a 

sincronizacao entre todos os personagens, funcionando como urn escalonador de 

processos. 

c) Saida grafica: o ambiente possui uma area destinada a exibicao da animagao 

produzida pela simulacdo. 

No modelo proposto, os personagens somente aceitam mensagens, 

enquanto o ambiente as gerencia. Isso a possivel atraves do escalonador do sistema, o 

qual gerencia o comportamento dos personagens, dentro de uma unidade de tempo de 

simulacao, e, entdo, atualiza o estado do ambiente, para a excelled° na proxima unidade 

de tempo. Isso a feito repetidamente. 
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6.2.3 PANDORA II 

Pandora II /MAR 89/, /MAR 90/ é uma 	linguagem/ambiente 

experimental orientada a objetos, e programada na linguagem KCL (Kyoto Commom 

Lisp), disponivel para execucao nas estacoes de trabalho Sun3 e News, da Sony. Foi 

desenvolvida como uma versa° modificada de Pandora (linguagem apresentada 

anteriormente), para atuar como um simulador de agentes autonomos e cooperativos, 

componentes do modelo de computacao organizacional proposto por Maruichi /MAR 

89/. 

A programagao orientada a objetos, nessa linguagem, é similar a de 

LOOPS ou Smalltalk, adotando o mecanismo de heranca multipla, e pesquisando por 

metodos e variaveis de instancia na cadeia de superclasses, atraves da estrategia de 

busca em profundidade, da esquerda para a direita. 

0 modelo de computacao organizacional proposto, fornece uma estrutura 

basica para representar urn solucionador de problemas cooperativo e distribuido, ou 

uma simulacao social. Esse modelo possui tres componentes: agentes, mensagens e 

ambientes. Esses componentes sao implementados como objetos, corn as seguintes 

earacteristicas: 

. Agente 

E urn objeto ativo, ao qual esti associado urn processo, possuindo seu 

proprio interpretador de mensagens (figura 6.11) para controlar sua execuedo. A 

funedo dense interpretador é fornecer autonomia ao agente, atraves das seguintes agoes: 

a) monitorar as mensagens que chegam, pesquisando a fila de mensagens; b) verificar o 

estado interno do agente e manter o processamento de tarefas; e c) interpretar as 

mensagens, ativando o metodo apropriado. 

. Mensagem 

E urn objeto passivo, que é enviado para o ambiente e transferido para o 

agente-alvo. As mensagens transferidas sao mantidas na fila de mensagens do agente-

alvo. 

. Ambiente 

A nocao de ambiente é introduzida pela computacao orientada a objetos 

concorrente, visando representar campos, mundos ou grupos onde existem os agentes. 
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Esses agentes comunicam-se enviando e recebendo mensagens atraves do ambiente. 

Nessa linguagem, um ambiente e um objeto passivo que funciona como uma lista, man-

tendo os nomes dos agentes a ele associados. Uma mensagem passada para todo o 

ambiente e copiada e transferida para todos os seus agentes. 

Mensagem 

Fig. 6.11 - Interpretador de mensagens 

Como apresentado anteriormente, agentes, mensagens e ambientes sao 

objetos do sistema. Suas definicoes apresentam as seguintes caracteristicas: 

As classes de objetos agentes sao definidas como subclasses da classe agent. 

Inicialmente, sao definidas as classes agent-meta (metaclasse para objetos agentes) e 

agent (a classe de objetos agentes) como classes do sistema. A figura 6.12 apresenta a 

definicao dessas classes. Nessa definicao, a classe process, definida no slot supers 

(linha 07), indica que uma instancia dessa classe e urn processo controlado pelo 

escalonador do sistema, e roda concorrentemente com outros processos. A variavel 

de instancia interpreter (linha 09) contem o interpretador de mensagem, que 6 um 

procedimento que entra ern execucao quando o agente e criado. A variavel message-

queue (linha 10) mantem as mensagens recebidas, por ordem de chegada. A variavel 

environment (linha 11) content uma lista de nomes de ambientes, dos quais o agente 

participa. 
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As subclasses de objetos agentes sao definidas usando a macro defagent, como 

apresentado na figura 6.13. Essa macro define uma nova classe de agentes agent-

class-name, que tern multiplos superagentes definidos no slot super-agents (linha 02). 

Essa classe tern a metaclasse agent-meta, que é a classe default compartilhada por 

todos as outras subclasses agent. A diferenca entre uma classe agent e as demais 

classes do sistema é que uma instancia de agent tern seu interpretador de mensagem e 

é tratada como urn processo. 

01 	(defclass agent-meta 
02 	(metaclass metaclass) 
03 	(supers 	class)) 
04 
05 	(defclass agent 
06 	(metaclass agent-meta) 
07 	(supers process) 
08 	(instance-variables 
09 	(interpreter nil) 
10 	(message-queue nil) 
11 	(environments nil))) 

Fig. 6.12 - Definicao das classes agent-meta e agent /MAR 89/ 

01 	(defagent agent-class-name 
02 	(super-agents agent) 
03 	(instance-variables 
04 	(variable-1 nil) 
05 	(variable-2 nil) 
06 	(variable-3 nil))) 

Fig. 6.13 - Definicao de agentes /MAR 89/ 

. Mensagens sao definidas como subclasses da classe raiz message. Essa classe raiz é 

definida como na figura 6.14. 

. Ambientes sao definidos como subclasses da classe raiz environment. Essa classe raiz 

é definida como apresentado na figura 6.15. 

Para experimentagao dessa linguagem, foram desenvolvidas aplicacoes 

nas areas de animacao, sistemas especialistas distribuidos, automacao de escritorio e 

automacao industrial. 
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01 	(defclass message 
02 	(metaclass class) 

03 	(supers object) 

04 	(instance-variables 

05 	 (from nil) 

06 	 (to 	nil))). 

Fig. 6.14 - Definicao da classe message /MAR 89/ 

01 	(defclass environment 
02 	(metaclass environment-meta) 
03 	(supers 	object) 
04 	(instance-variables 
05 	(name-table nil))) 

Fig. 6.15 - Definiclo da classe environment /MAR 89/ 

6.2.4 LOOPS 

LOOPS foi concebido por Brobow e Stefik /STE 86a/ como uma 

linguagem de programacao de conhecimento de alto nivel, possuindo caracteristicas 

para o desenvolvimento de aplicacoes de IA. Foi inicialmente desenvolvida para um 

projeto de concepcdo assistida de circuitos integrados, sendo, entao, criada a partir de 

fragmentos das linguagens EMYCIN, Flavors, KRL, PIE, Smalltalk-80 e UNITS. 

Essa linguagem suporta a programacao orientada a objetos, a progra-

maga° orientada a acesso, a programacao em logica e a programacao funcional, num 

mesmo ambiente, construido sobre o interpretador Interlisp-D. E dotada de heranca 

capacidade procedimental, composicao de objetos e de uma ferramenta de 

gerenciamento de bases de conhecimento partilhadas. 

LOOPS 6 uma linguagem de classe, com um nude() constituido de meta-

class (a metaclasse raiz da arvore de instanciacao), class (a metaclasse por default) e 

object (a classe raiz do grafo de heranca multipla). 

No use de heranca multipla, a adotada a estrategia de busca da esquerda 

para direita e por amplitude, no sentido de que todas as superclasses imediatas de uma 

classe sao pesquisadas antes de qualquer de suas superclasses, e assim por diante. 
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Sao oferecidas seis diferentes categorias de metodo. Alem dos metodos 

da classe e do objeto, como encontrado em Smalltalk, ha os metodos Internal, Public, 

Masterscope e Any. Metodos Internal sao metodos de baixo nivel do sistema, que 

implementam o pr6prio LOOPS. Eles podem ser utilizados por programadores, mas 

nao admitem modificacOes. Metodos Public sao fornecidos corn o sistema, ou 

desenvolvidos pelo usuario, visando sua utilizacao para multiplos propositos. Os 

metodos Masterscope sao locais a uma determinada aplicacao, e somente podem ser 

utilizados quando esta estiver em execucao. Metodos Any sac) aqueles nao declarados 

como um dos tipos anteriores. 

LOOPS utiliza o conceito de perspectiva, que é um tipo de objeto 

composto que apresenta diferentes vis6es de uma mesma entidade conceitual. A figura 

6.16 apresenta o objeto Joao como professor, como pianista e como pai. 

Jogo 

como um 

Professor 
	

Pianista 
	 Pai 

Fig. 6.16 - Perspectiva em LOOPS 

Perspectivas sao implementadas por objetos independentes, porem 

ligados, formando urn tipo de equivalencia entre classes. Cada perspectiva oferece uma 

visao diferente de um conceito, num objeto distinto, o qual contem suas proprias 

variaveis e metodos. Visoes adicionais podem ser incluidas, a qualquer tempo. 

A programacao orientada a acesso é baseada na entidade valores 
anotados, que associa anotacoes a dados. Essas anotacOes podem ser incluidas em 

variaveis de objetos, e aninhadas recursivamente. Existem dois tipos de valores 

anotados: propriedades e valores ativos. Anotagoes de propriedades associam listas 

de propriedades a dados. Essa caracteristica pode ser utilizada para manter o historico 

dos valores de uma variavel, para armazenamento de informacOes sobre o tipo de dado, 

ou, ainda, para armazenamento de restric6es. Valores ativos associam procedimentos a 

dados, para que sejam ativados metodos, quando os dados sao acessados ou 
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armazenados. Essa funcao e realizada pela classe abstrata ActiveValue, e e aplicavel na 

visualizacao de interfaces, depuracao, inicializacao de varaveis, etc.. 

As regras sa.o organizadas dentro de rulesets, podendo ter varios tipos de 

estrutura de controle para avalia-las. Urn ruleset e sempre associado a urn determinado 

objeto, que fornece o workspace para as regras. Os rulesets podem ser ativados de 

diferentes maneiras: no paradigma da orientacao a objetos, pelo envio de mensagens 

para o objeto que os contem; no paradigma da orientacao a acesso, pelo uso de valores 

ativos. Regras individuais podem ser escritas para ativar outros rulesets. E tambem 
possivel ativa-los de qualquer programa Lisp. LOOPS oferece seis tipos de estrutura de 

controle para processamento de regras: Dol, DoAll, Whilel, WhileAll, Forl e ForAll. 

A figura 6.17 ilustra o uso de regras em LOOPS. 

A linguagem LOOPS possui muitas caracteristicas interessantes. 

Procurou-se descrever resumidamente apenas algumas delas. Descricoes mais 

detalhadas podem ser obtidas em /STE 86a/, /STE 86b/, /MAS 90/, /TEL 89/ ou, ainda, 

no manual da linguagem publicado pela Xerox Corp /XER 88/ . 

RuleSetNante: FillTub; 
WorkSpace Class: WashingMachine; 
Control Struture: WhileAll; 
Temp Vars: waterLimit; 
While Cond: T; 
(1!) IF loadSetting = 'Small THEN waterLimit <- 10; 
(1!) IF loadSetting = Medium THEN waterLimit <- 13.5; 
(1!) IF loadSetting = 'Large THEN waterLimit <- 17; 
(1!) IF loadSetting = 'ExtraLarge THEN waterLimit <- 20; 

IF temperatureSetting = 'Hot 
THEN Hot WaterValve.Open ColdWaterValve.Close; 

IF temperatureSeuing = Warm 
THEN Hot WaterValve.Open ColdWaterValve.Open; 

IF temperatureSetting = 'Cold 
THEN Cold WaterValve.Open HotWaterValve.Close; 

IF waterLevelSensor.Test > = waterLimit 
THEN Hot WaterValve.Close ColdWaterValve.Close; 

(Stop T) 

Fig. 6.17 - Exemplo de regras em LOOPS /TEL 89/ 
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6.2.5 SPOOL 

SPOOL /FUK 86/ foi desenvolvida em VM/Programming in Logic 

(implementacao Prolog da IBM), como uma linguagem orientada a objetos e a logica. 

A filosofia basica adotada foi fornecer uma extensao orientada a objetos para Prolog, e 

integrar, tanto quanta passive], as caracteristicas titeis desses dois paradigmas. Essa 

linguagem herda, portanto, a capacidade de organizacao de base de conhecimento do 

P00 e o poder expressivo da programacao em logica. 

Os pesquisadores responsaveis pela concepcao dessa linguagem, 

Fukunaga e Hirosi, observam que a iddia ao desenvolve-la foi representar metodos em 

objetos, como programas em logica, e uma mensagem para um objeto, como uma 

chamada de urn objetivo dentro desse objeto. Eles acreditam que essa caracteristica, 

combinada com as da programagao orientada a objetos, traz muitas vantagens para o 

usuario que deseja desenvolver aplicacties baseadas em conhecimento. 

Dentre as vantagens apresentadas, destacam-se: 

. a possibilidade de se construir, de modo simples, objetos que possuam capacidade de 

raciocfnio. 

. o fato de a programagao em logica nao ter a nocao de parametros de entrada/safda, o 

use de parametros é somente determinado pelo contexto, no tempo de execucao. 

Significa que, quando codificando os metodos, nao existe a preocupacao de saber 

como eles serao utilizados, mas o que eles fazem. 

a tecnica de passagem de mensagens anonima ou intentional. Nessa linguagem, um 

metodo é uma clausula, no sentido da programacao em logica, sendo natural assumir 

que a passagem de mensagens que aparece num metodo tenha uma natureza 

declarativa. 

Uma classe ern SPOOL tem cinco propriedades: superclasses, 

metaclasse, variaveis de instancia, variaveis de classe e metodos. 0 entendimento dessas 

propriedades é semelhante ao de Smalltalk-80. SPOOL permite heranca multipla, e a 

pesquisa por metodos é feita como na linguagem Flavors /MOO 86/. A definicao de 

uma classe tern a forma class <nome da classe> has <propriedades>. 

Urn metodo tem a forma semelhante a uma clausula Prolog, consistindo 

de uma eabeca e um corpo opcional, na forma <cabeca> 	<corpo>. 
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SPOOL permite que uma mensagem, ou o seu receptor, seja uma 

variavel livre, tornando an8nima a tecnica de passagem de mensagens. Isso torna 

possIvel construir urn algoritmo geral para passagem de mensagens, nao requerendo que 

seja conhecido, em tempo de programacao, qual mensagem sera enviada ou qual objeto 

a recebera. A passagem de mensagem tern a forma <receptor> « <mensagem>, 

onde o receptor e a mensagem sao variaveis Iivres. Quando uma mensagem a enviada a 

urn objeto, a pesquisado o metodo cuja cabeca unifica-se com a mensagem. Quando o 

metodo a encontrado, SPOOL unifica a mensagem corn a c.abeca do metodo, e o corpo 

avaliado. Essa avaliacao a feita como em Prolog. 

Duas formas podem ser utilizadas para criar instancias, ambas equi- 
valentes: 

a) instance exemplo-1 is-a exemplo 

where x: 100; y: 0; z: teste. 

b) exemplo « new(exemplo-1, {x: 100, y: 0, z: teste j). 

Sao fornecidos dois metodos para acesso as instancias e variaveis da 

classe: 

. <nome> :: <valor>, usado para recuperar valores de variaveis de instancia. Isto e", se 
o receptor tem uma variavel de instancia com igual nome, cujo valor 6 unificado corn 

o valor fornecido, sucede-se a execucao do metodo. 

. <nome> ::= <valor>, usado para mudar o valor de uma variavel de instancia. 

Essa linguagem foi experimentada no desenvolvimento do sistema 

PROMPTER, que produz descricoes (observac6es) de alto nivel para o programa de 

controle do sistema operacional VM/CP, da IBM. 

A figura 6.18 apresenta urn exemplo de programa em SPOOL. Nesse 

exemplo, sao definidas duas classes e duas instancias. A classe employee tem uma 

instancia snoopy, corn a variavel de instancia his-manager, cujo valor e charlie. A 

classe de charlie e manager, que e urn tipo de employee. Na execucao da Ultima 

linha, a mensagem request(domestic -trip) e enviada para snoopy. Uma vez que essa 

mensagem pode ser unificada corn urn metodo definido na classe employee, snoopy 

recupera o valor de sua variavel de instancia his-manager, e envia a mensagem give-

me -approval(domestic-trip, Answer). A instancia charlie recebe essa mensagem. Tres 

metodos give -me -approval sao definidos na classe manager de charlie, e todos eles 

podem ser unificados corn a mensagem. Esses metodos sao tentados na ordem em que 
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sao definidos. Ncsse caso, o primeiro obt6m sucesso, porque o metodo 

unimportanc(domestic-trip) é mantido para todas as instancias de manager. Dessa 

forma, approved e unificado com a variavel Answer, e o controle retorna para snoopy. 

class employee has 

super-class root-class; 

instance-var his-manager; 

methods 

request(Subject) :- 

his-manager M & 

M << give-me-approval(Subject,Answer); 
end. 

class manager has 
super-class employee; 
methods 
give-me-approval(Subject,approved) :- 

unimportant(Subject); 
give-me-approval(Subject,rejected) :- 

unreasonable(Subject); 
give-me-approval(Subject,pending); 

unimportant(domestic-trip); 
unimportant(presentation); 

unreasonable(double-salary); 
end. 

instance snoopy is-a employee 
where his-manager : charlie. 

instance charlie is-a manager 
where his-manager : lbws. 

snoopy << request(dontestic-trip). 

Fig. 6.18 - Exemplo de programa SPOOL 

6.2.6 KNOs - KNowledge acquisition, dissemination, and manipulation 
Objects 

KNOs /CAS 88/, /TSI 87/, /TSI 89/ foram projetados para serem 

utilizados na construcao de assistentes automatizados, para realizacao de tarefas que 

envolvam cooperacao, negociacdo e aquisicao de conhccimento. Nessas aplicacOes os 
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objetos devem adaptar-se, obtendo novos comportamentos segundo as interacoes que 

ocorrem entre si e com o ambiente. KNOs sao objetos ativos, nomades e adaptavels, 

podendo ser utilizados na modelagem de varias situagoes, fornecendo suporte a 

aplicacOes em geral. Um ambiente baseado em KNOs pode ser util como suporte de 

aplicacoes sofisticadas que assumem as operacties do usuario. 

Um KNO consiste de urn estado de dados interno, um conjunto de 

operacoes e um conjunto de regras. As operacoes sao chamadas por passagem de 

mensagens, enquanto as regras, que sao pares de condicao/acao, sao continuamente 

checadas e, quando possivel, disparadas. 

Cada urn desses objetos possui o controle de suas proprias operacoes, 

decidindo quando deve aceitar uma mensagem e realizar uma acao como resultado. 

Urn KNO pode criar outros KNOs como membros, os quais sao 

dependentes do KNO (chefe) que os criou. Os KNOs-membros atuam como 

representantes do KNO-chefe. Um grupo de um chefe e seus membros forma urn KNO-

complexo. 

KNOs sao agrupados num ambiente denominado contexto, composto de 

KNOs e objetos passivos. Cada contexto e administrado por urn gerenciador de objetos. 

KNOs comunicam-se dentro de um contexto, pela leitura ou gravacao de mensagens via 

quadro-negro /HAY 87/. Sao fungi:5es do gerenciador observar o quadro-negro local, 

aceitar ou rejeitar requisicoes de movimentacao, e decidir se deve se comunicar corn 

outros contextos (ou gerenciadores de objetos). 

Ha dois tipos de KNOs utilizados como interface externa: o KNO-

usuario, manipulado por urn usuario externo, e o KNO-agente, manipulado de forma 

indireta por urn KNO em outro contexto. Como representantes do gerenciador, KNOs-

agentes manuseiam migracoes de KNOs e passagem de mensagens para outros 

ambientes. 

Urn sistema e constituido por urn grupo de gerenciadores de objetos e urn 

servidor de nomes. Um gerenciador de objetos prove suporte para o comportamento de 

KNOs simples e aloca recursos para seus processamentos. 0 servidor de nomes 6 

utilizado para aloca-los em gerenciadores de objetos, e estes a rede. 
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As noes sao os atomos do comportamento de urn KNO. Elas consistem 

de cinco tipos: locais, de comunicacao, existenciais, de aquisicao de conhecimento e de 

gerencia de KNOs-membros. 

. As agOes locais compreendem inspecao ou mudanca em variaveis de instancia, 

afetando as variaveis de instancia de urn Unico KNO, aquele que realiza a acao. 

Agnes de comunicaccio permitem a passagem de mensagens entre KNOs, usando o 

quadro-negro como intermediario. 

. As (Noes existenciais estdo relacionadas a movimentacdo e a criacao de outros KNOs. 

AO-es de aquisigio de conhecimento permitem aos KNOs passarem operacoes para 

outros KNOs, de varias maneiras. Urn KNO receptor pode adicionar uma nova 

operacdo em sua lista de operacoes. Pode-se dizer que um KNO adapta-se ou aprende 

novas operacoes de outros KNOs. Existem dois mecanismos para enriquecer o 

comportamento de um KNO. 0 primeiro é um mecanismo de atuacao, e o segundo, de 

aquisicao de conhecimento. Atuagio implica execuedo de operacoes estranhas, porem 

sob constante monitorizacdo do KNO atuante. Aquisicao de conhecimento implica 

inclusao de operacoes estranhas ao corpo do KNO. E possivel, tambem, que urn KNO 

remova suas proprias operacides. 

Agnes de gerencia de KNOs-membros permitem a criacao, eliminacao e a 

movimentacao de KNOs-membros para outros contextos, bem como modificacoes em 

sua lista de operacoes. 

A especificacdo inicial dense modelo foi implementada na linguagem 

Zetalisp. Nessa especificacao, cada KNO é uma instancia de uma ou mais classes. Uma 

classe especifica sua estrutura inicial e o seu comportamento. Sua estrutura refere-se as 

variaveis de instancia contidas no KNO, enquanto o comportamento é determinado 

pelas operaciies que ele pode realizar. Cada operacdo é composta por urn conjunto de 

regras de producao. 

E possivel especificar diferentes classes de KNO. Entretanto, existe uma 

classe pre-definida basic-kno, que possui a estrutura basica e o comportamento comum 

a todos des. Uma classe KNO pode herdar a estrutura e as operacoes de outras classes. 

Nesse prototipo, o mecanismo de heranca deriva diretamente do sistema flavor Zetalisp. 

KNOB que pertencem a determinada classe herdam todas as variaveis de instancia e suas 
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operacties, alem daquelas da classe basic-kno. As figuras 6.19 e 6.20 ilustram a 

definicao da classe basic-kno e das classes KNO. 

(kno-def basic-kno 

(kno-name kno-rules kno-limbs) ( ) 
(kno-op (basic-kno :kno-init) ( )(...)) 
(kno-op (basic-kno :kno-learn) (kno-op) (...)) 

(kno-op (basic-kno :kno-unlearn) (kno-op) (...)) 
(kno-op (basic-kno :kno-die) ( ) (...)) 

(kno-op (basic-kno :limb-death) (limb) (...)) 

Fig. 6.19 - Especificacao da classe basic-kno /TSI 87/ 

(kno-def <Kno class name> 
(<instance variable list>) 
(<inheritance list>) 

(kno-op (<Kno class name> <Kno operation name>) 
(<parameter list>) 
(<body>)) 

Fig. 6.20 - Especificacao de uma classe KNO /TSI 87/ 

6.3 Comentarios sobre os modelos analisados 

Nesse levantamento, foram encontrados diversos modelos de objeto que 

apresentam mecanismos para simulacao de comportamento inteligente. Alem dos 

mecanismos de heranca, delegacao, polimorfismo e passagem de mensagem, observa-se 

a utilizacao de mecanismos adicionais, para que objetos realizem inferencias sobre o 

conhecimento armazenado, possuam autonomia em suas acties e adquiram novos 

conhecimentos. Esses mecanismos, na grande maioria das propostas, sao 

implementados utilizando-se recursos da programacao em logica ou da programagao 

baseada em regras. 
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Os Knowledge Objects foram projetados para a linguagem Orient84/K. 

Esses objetos armazenam conhecimento e possuem capacidade de raciocinio fornecido 

pela utilizacao de recursos do paradigma da orientacao a logica. Os metodos 

comportamentais desses objetos realizam inferencia sobre seu conhecimento, incluem 

novos conhecimentos ou os alteram dinamicamente. Seus projetistas mencionam a 

intencao de incluir, nesses objetos, mecanismos para aprendizado. 

Em Pandora, o comportamento dos objetos é definido atraves de regras 

comportamentais, na sintaxe OPS5. Nao é mencionada capacidade de modificacao 
desse comportamento ou inclusao de novos conhecimentos. Esse modelo foi construido 

para aplicagoes na area de simulacao comportamental. 

No modelo apresentado em Pandora II, a autonomia dos objetos é 

fornecida por um interpretador de mensagens inteligente. Nesse interpretador, é 

implementado o protocolo para comunicacao do objeto. As mensagens enviadas para o 

objeto sao armazenadas em sua fila de mensagens, e o interpretador atende-as segundo 

estabelecido no protocolo. 0 modelo nao preve mudancas dinamicas nesse protocolo, 

nem caracteristicas que habilitem o objeto a obter novos conhecimentos. 

Os objetos KNOB armazenam conhecimento, sao autonomos, adquirem 

novos conhecimentos e possuem comportamento flexivel. Nesse modelo, sao tambem 

incluidos mecanismos para processamento concorrente e distribuido. KNOs foram 

projetados para aplicagOes na area de automagao de escrit6rio. Acredita-se que esse 

modelo pode ser utilizado tambem na construcao de ambientes inteligentes. 

6.4 Alternativas para modelagem de objetos com 
comportamento inteligente 

No escudo de mecanismo para permitir que objetos exibam 

comportamento inteligente, diversas alternativas podem ser formuladas. Nesta secao 

procurou-se apresentar algumas delas. Admite-se que as alternativas aqui apresentadas 

nao exaurem as alternativas possiveis. 



6.4.1 Modelos puros 

Nesses modelos, sao utilizados os mecanismos naturais do POO, ou 

seja, mecanismos existentes em linguagens que tenham como (mice paradigma a 

ofientacao a objetos. Na utilizacao desse enfoque, identificou-se algumas alternativas 

para permitir a flexibilizacio no comportamento e aquisicao dinamica de conhecimento: 

a) Autonomia e flexibilizagdo no comportamento 

. Construindo objetos controladores (classe abstrata) que, atraves das estruturas de 

controle oferecidas pelas LOOs, estabelegam as condigoes de ativacao do 

comportamento dos demais objetos. Esses objetos sao inerentemente do mundo 

computacional, tendo como tittle° objetivo definir o comportamento dos objetos 

sob seu controle. 

. Utilizando LOOs que possuam mecanismos para especificagao de condigoes a 

serem aplicadas na ativacao de metodos, como declaracoes (assertions) em Eiffel. 

Para fornecer autonomia ao objeto, as mensagens recebidas seriam armazenadas e 

somente atendidas quando forem atingidas as condigoes estabelecidas, evitando-se 

assim urn fluxo de comunicagao ineficaz. 

. Atraves do mecanismo de heranca, poderia ser especificada uma estrutura corn 

maiplas subclasses abstratas, onde cada uma delas implementaria um 

determinado padrao de comportamento. Nas classes concretas, seriam 

implementadas as condigOes para sua ativagao. 

. Utilizando-se objetos corn metodos especiais, cuja funcao seria conter a estrutura 

de controle para ativacao dos metodos procedimentais. Essa estrutura de controle 

formaria o protocolo de comunicagao do objeto. 

. Atraves da aquisicao dinamica de novos comportamentos e de informacoes 

utilizadas como condicao para ativacao do comportamento. 

b) Aquisigao dinamica de novos conhecimentos 

. Definindo-se variaveis de instancia que armazenam agrupamento de objetos. 

Essas variaveis teriam a funcao de receber, em tempo de execticao, novos 

conhecimentos para os objetos. Esse conhecimento seria manipulado, pelos 

objetos, na realizagao de suas atividades. Em Smalltalk, pode-se definir variaveis 
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de instancia como pertencentes a classe Collection (colecao). Uma colecao em 

Smalltalk a uma estrutura de dados utilizada para armazenar grupos de objetos. 

Essa classe fornece o protocolo para armazenamento e acesso a esses dados. 0 

uso dessa estrategia apresenta problemas quanto a representacao do conhecimento, 

e quando a manipulacao do conhecimento armazenado. 

Utilizando-se o mecanismo de heranca dinamica, permitindo-se que sejam 

agregados, em tempo de execucao, variaveis de instancia e metodos a definigao da 

classe. Algumas LOOs, a exemplo de Smalltalk, utilizam heranga estatica para 

variaveis de instancia, nao permitindo assim a inclusao de variaveis de instancia em 

classes ja instanciadas. 

6.4.2 Modelos hibridos 

Nesses modelos, utilizam-se as vantagens da representagao de 

conhecimento do POO em associacao com recursos de outros paradigmas. Com  essa 

associagdo sao incluidas outras caracteristicas ao modelo basic° do POO. Diversas 

alternativas podem ser sugeridas, a exemplo dos modelos analisados. Procurou-se 

identificar alternativas, cujos mecanismos estejam encapsulados no objeto. 

a) Autonomia e flexibilizacao no comportamento 

Utilizando-se o mecanismo de chamada externa, como existente na linguagem 

Eiffel, para execucao de procedimentos implementados em linguagens que 

permitam a realizacao de inferencias, tais como Prolog e OPSS. Os metodos 

chamadores estariam encapsulados no objeto. Essa alternativa apresenta 

problemas quanto a desempenho. 

Incluindo-se um mecanismo de inferencia, e atraves de clausulas de Horn ou 

regras de produgdo seriam identificadas as condicoes para ativacao do 

comportamento do objeto. Essas condigOes seriam estabelecidas sobre o estado do 

objeto e sobre o contexto de execucao. Dessa maneira, o objeto ao receber uma 

mensagem, observaria seu conhecimento e as condigoes do ambiente para 

selecionar o metodo a realizar. 

Atraves do uso de gatilhos, que estabeleceriam as condigoes para ativacao do 

comportamento aplicavel, quando tais condig5es forem observadas. 

Utilizando-se sentinelas (guards) para controlar, de forma nao-deterministica, a 

ativacao do comportamento do objeto. 
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b) Aquisicao dinamica de novos conhecimentos 

Utilizando-se as facilidades de manipulacao de bases de dados oferecidas pela 

programa* em logica, atraves dos predicados para inclusao (assert) e remocao 

(retract) de conhecimento. Essas bases de dados pertenceriam a determinado 

objeto, como uma variavel especial, e conteriam o conhecimento adquirido em 

tempo de execucao. Utilizando-se metodos implementados corn recursos da 

programa* em logica, esse conhecimento seria diretamente manipulado. 

Inclusao de variaveis de instancia e metodos pertencentes a objetos individuais e 

pertencentes a classe, que poderiam ser adicionados ou removidos em tempo de 

execuedo. 

6.5 Conclusoes 

Tem-se como objetivos deste estudo o delineamento de um modelo de 

objetos que exiba comportamento inteligente e a observacao de sua utilizacao como 

estrutura para ambientes de desenvolvimento de software. Esse tipo de aplieacdo requer 

a existencia de tal comportamento para efetivamente coordenar e auxiliar as atividades 

do processo de desenvolvimento de software. 

Para atingir esses objetivos, procurou-se realizar urn levantamento sobre 

modelos de objeto que apresentem algumas caracterfsticas que permitam simular 

comportamento inteligente. Diversos modelos foram encontrados. Alguns desses 

modelos nao apresentam todas as caracterfsticas dcsejadas. Outros sao projetados corn 

caracterfsticas espeefficas de suas aplicaeOes-alvo. 

Constatou-se a existacia de propostas que utilizam modelos puros, nos 

quais os mecanismos utilizados sao inerentemente do modelo do POO, e de modelos 

hibridos, utilizando recursos do POO e de outros paradigmas. 

Observou-se uma tendencia na utilizacao de modelos hibridos. Esses 

modelos utilizam as caracterfsticas representacionais do POO e recursos de outros 

paradigmas, tais como programacao em logica, programacao baseada em regras e 

programacdo orientada a acesso. 

Em algumas dessas propostas, urn objeto consiste de uma base de 

conhecimento contendo varidveis de instancia e metodos, e o comportamento dos 
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objetos é definido por mecanismos que definem as condicOes de sua ativacao (regras 

comportamentais, gatilhos ou sentinelas). Quando urn objeto recebe uma mensagem, 

analisa seu conhecimento e as condicoes do ambiente, para executar o metodo 

apropriado. 

Como foi observado no capitulo 3, o aprendizado é um dos componentes 

de um comportamento inteligente. Em algumas das propostas analisadas, esse 

componente encontra-se simulado atraves da possibilidade de aquisicao de novos 

comportamentos ou modificacoes no comportamento, quando se incluem ou retiram 

regras comportamentais 
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7 UM MODELO DE OBJETOS COM 
COMPORTAMENTO INTELIGENTE 

Este capitulo apresenta a visa() conceitual de um modelo de objetos corn 

comportamento inteligente. Esse modelo foi concebido visando a experimentacao 

de mecanismos a serem incorporados ao POO na construcao de sistemas 

inteligentes. Sao discutidas suas caracteristicas, funcionamento, requisitos para 

implementacao, assim como seus beneffeios e limitacoes. 

7.1 Introducao 

No capitulo anterior, foram apresentadas algumas propostas de utilizacao 

do POO na implementacao de sistemas inteligentes. A maioria desses modelos utiliza, 

alem do POO, os paradigmas da programagdo em logics , da programagao baseada em 

regras e da programagao orientada a acesso, acrescentando ao POO caracteristicas 

positivas de tais paradigmas. Para alguns desses modelos, foram projetadas linguagens 

especificas, algumas delas suportando concorrencia e processamento distribuido. 

A partir de algumas ideias dos modelos analisados, propoe-se um modelo 

de objetos que experimenta a incorporacao de mecanismos especiais ao modelo 

convencional de objetos do POO, para implementacao de sistemas utilizando a 

abordagem da inteligencia distribuida. 

0 modelo adequa-se ao desenvolvimento de aplicacoes que auxiliem na 

realizacao de tarefas corn certo grau de formalizacao, de modo a possibilitar que tais 

tarefas sejam realizadas corn urn minim° de interferencia humana. Na concepcao do 

modelo, tinha-se em mente sua utilizando na construcao de ambientes inteligentes de 

desenvolvimento de software, considerando-se a necessidade de tal aplicacao incorporar 

conhecimento e apresentar comportamento inteligente, para efetivamente auxiliar os 

usuarios na realizacao de suas tarefas. 

Esse modelo foi concebido como suporte basic° para experimentacrio 

de modelos mais sofisticados. Estudos adicionais poderao ser realizados para inclusao 

de outras caracteristicas, ou mecanismos mais eficientes para as caracteristicas 

propostas. 
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Nas sec6es seguintes, sao destacadas as ideias que influenciaram sua 

concepcdo, bem como as caracterfsticas desejaveis para o modelo. Nas sego:5es 7.4. e 

7.5, o modelo a descrito atraves das caracterfsticas de seus componentes e de detalhes 

de seu funcionamento. Na secao 7.6, sao apresentados os requisitos para sua 

implementagdo, e na secao 7.7, seus beneffcios e limitacOes. 

7.2 Ideias que influenciaram sua concepcio 

As pesquisas realizadas na Universidade de Keio-Japao, sobre objetos 

corn conhecimento (Knowledge Objects) e agentes autonomos, cicadas no capftulo 6, 

tiveram grande influencia na concepcao desse modelo. Esvis pesquisas foram 

conduzidas no sentido de utilizar o POO na construcao de linguagens para o 

desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento, como em Orient84/K; lin-

guagens para simulagdo comportamental, como em Pandora; e linguagens para 

implementacao de agentes autonomos, como em Pandora II. Partindo das ideias 

apresentadas em Orient84/K, diversos mecanismos foram experimentados para atender 

aos requisitos das aplicac6es-alvo. 

Outros modelos analisados, apresentados na figura 6.1, tambem 

contribufram na concepgao dessa proposta. Destacam-se as seguintes contribuic6es: 

Em Orient84/K, os knowledge objects possuem uma base de conhecimento como um 

de seus componentes. Modificagoes dinamicas no conhecimento e comportamento de 

um objeto sao obtidas atraves da inclusao/retirada de fatos e regras em sua base de 

conhecimento. 

Em Pandora e KNOs, corn o intuito de fornecer comportamento flexivel a objetos, 

foram utilizadas regras comportamentais para definir os procedimentos a serem 

realizados pelos objetos. 

Em Pandora II, para fornecer autonomia e cooperacao entre agentes, foi utilizado um 

interpretador de mensagens inteligente, que controla seu comportamento. Todas as 

mensagens enviadas para um agente sao introduzidas em sua fila de mensagens. 0 

interpretador seleciona as mensagens para execucao, segundo o protocolo definido 

para o agente. 



7.3 Caracteristicas desejaveis 

0 modelo de objetos que se pretendeu projetar deveria apresentar 

algumas das caracteristicas consideradas essenciais para que urn sistema venha a exibir 

comportamento inteligente, conforme estudo apresentado no capitulo 3. Dessa forma, 

deveria: 

permitir a representacao do conhecimento declarativo e procedimental sobre o 

dominio da aplicacao; 

possuir autonomia na realizagdo de suas tarefas; 

apresentar urn comportamento flexivel, levando em conta seu conhecimento e as 

condicOes oferecidas pelo ambience; 

permitir modificacOes dinamicas em seu comportamento, resultante do conhecimento 

adquirido durante sua atuacao; e 

interagir corn o meio externo, fornecendo auxilio e relato de suas atividades. 

A filosofia basica adotada na concepcdo desse modelo consiste em 

definir objetos corn uma estrutura interna semelhante a de um SBC. Uma aplicacao 

seria vista como um conjunto de SBCs cooperantes. A existencia de objetos corn esse 

nivel de granulosidade proporciona a decomposiedo de sistemas a nivel de 

subsistemas, subunidades de uma organizacao ou fases de execuedo de urn processo. 

Esses objetos conviveriam corn objetos de menor granulosidade, cujas funcoes estariam 

decompostas a nivel de uma atividade ou de um unico comando. 

Esse modelo pressupoe, ainda, a existencia de mecanismos para 

permitir, a esses objetos, uma constante monitorizacdo de seu estado e das condicoes do 

ambiente. 

7.4 Descricao do modelo 

Urn objeto representa uma entidade (coisas e conceitos) do mundo real. 

Urn objeto corn comportamento inteligente atuara como urn agente inteligente, 

especializado em determinada area de atuacao. Um sistema seria formado por urn 

conjunto de agentcs que cooperam para a obtenedo dos sous objetivos. 
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Todos os componentes do sistema sao representados por objetos 

pertencentes a uma determinada classe, devendo ser formadas hierarquias de classes. 

Por se tratar de urn modelo inicial, sera utilizada heranca simples, por ser de mais facil 

entendimento e implementagao. 

Nesse modelo, pressup5e-se a existencia de dois tipos de objeto: 

autonomo e servidor. 

Os objetos autonomos sao objetos ativos, que apresentam 

comportamento inteligente, agindo como agentes especializados em determinada area 

de atuacao. Possuem conhecimento sobre suas tarefas, e autonomia na realizacao de 

suas awes. Eles cooperam corn outros objetos para a obtencao dos objetivos do 

sistema, e podem adquirir novos conhecimentos durante sua atuacao. 

Os objetos servidores sao objetos passivos que auxiliam na execucao das 

tarefas dos objetos autonomos. Eles somente executam suas tarefas quando solicitados 

por outros objetos, e constituem os elementos de maior decomposicao do sistema. 

As classes de objetos do tipo autonomo possuem todos os componentes 

definidos para esses objetos, e sao subclasses de uma classe raiz que fornece a estrutura 

basica dosses objetos. 

Para desempenhar suas fungoes, os objetos autonomos devem funcionar 

como urn processo do sistema. Essa caracteristica Ihes sera fornecida pelo ambiente no 

qual esses objetos serao implementados. Admite-se, portanto, a existencia de um 

escalonador, que gerencia a ativacao dos objetos autonomos. 

Toda a comunicagao entre objetos sera realizada atraves do envio de 

mensagens. Uma mensagem para os objetos autonomos é tambem urn objeto corn a 

funcao especifica de conduzir uma solicitacao de servico. 

7.4.1.1 Objetos autonomos 

Urn objeto autonomo é composto por: sua identificagao, uma base de 

conhecimento, urn mecanismo para aquisicao de conhecimento e um mecanismo para 

comunicacao, interrelacionados, conforme ilustrado na figura 7.1. 
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Fig. 7.1 - Componentes de um objeto autonomo 

As atribuicOes de calla urn desses componentes sao: 

a. Identificagao 

Identidade interna do objeto. 

b. Base de conhecimento 

A base de conhecimento funciona como a memoria de um objeto, 

armazenando o conhecimento declarativo, procedimental e comportamental sobre o 

conceito que o objeto representa. 0 conhecimento a fornecido atraves da definicao de 

sua classe, herdado de superclasses e adquiridos durante o tempo de vida do objeto. 

Novos conhecimentos ( nao definidos no instante de sua instanciagao) poderao ser 

inclufdos durante o tempo de vida do objeto. 

b.1 Conhecimento declarativo 

Como conhecimento declarativo, tem-se informagoes sobre suas 

propriedades, tais como: valores para seus atributos, relacionamentos entre objetos, 

valores por omissao e restrigeles sobre seus atributos. 

b.2 Conhecimento procedimental 

Como conhecimento procedimental, tem-se os procedimentos, que 

descrevem como suas noes devem ser realizadas. 



b.3 Conhecimento comportamental 

Esse conhecimento constitui um tipo de conhecimento procedimental, 

que descreve o que deve ser feito, identificando as condigOes para ativacao do 

comportamento do objeto. Define o protocolo de tarefas a serem realizadas pelo objeto, 

formando sua capacidade de raciodnio. A figura 7.2 ilustra a funcao desse 

conhecimento. Como exemplo desse tipo de conhecimento tern-se: 

Maria veste um agasalho, quando estii resfriada e a temperatura é menor que 20°C. 

A existencia do conhecimento comportamental, como conhecimento 

explicit° do objeto, habilita-o a atuar nao apenas estimulado por eventos externos, mas 

tambem pelo reconhecimento de estados excepcionais sobre seu conhecimento. Como 

exemplo dessa afirmativa, pode-se citar a politica de estoque, segundo a qual, os 

pedidos de compra sao automaticamente emitidos quando o estoque atinge o ponto de 

reposicao. 0 conhecimento comportamental para o objeto que represente itens desse 

estoque deve especificar essa politica, fazendo corn que a acao emitir pedido de compra 

seja realizada por esse objeto, sem interferencia externa, mas apenas pela analise de seu 

estado. 

CondicZoi I Condic‘Lo3 

-''''. 	 Condic5o5 

A Ao 1 

Condigeo2 

CondicAo4 

Fig. 7.2 - Conhecimento comportamental 

c. Mecanismo para comunicacao 

Esse mccanismo é responsavel por todo o processo de comunicacao do 

objeto, agindo como urn intermediario entre os ambientes intern() e externo. Tern por 

fungal iniciar suas atividades, receber e atender pedidos de cooperacao de outros 

objetos, solicitar a cooperacao de outros objetos, e realizar a comunicacao corn os 
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usuarios. A comunicacao com os usuarios se di corn o objetivo de solicitar novos 

conhecimentos, relatar suas atividades e fornecer auxflio. 

Para realizar suas atribuicoes, contem procedimentos para receber e 

atender mensagens, consultor a base de conhecimento e realizar interacao corn o 

usuario, conforme ilustrado na figura 7.3. 

USUARIO 

Fig. 7.3 - Mecanismo para comunicacao 

0 mecanismo para comunicacao a constiturdo por: 

. Fila de mensagens: area para armazenamento de mensagens que solicitam a 

cooperagdo do objeto. Funciona como a caixa de correio do objeto. 

. Gerenciador de mensagens: responsavel pela execucao dos procedimentos para iniciar 

atividades, incluir mensagens na fila de mensagens, realizar o atendimento de 

mensagens e remover, da fila, mensagens pendentes e atendidas. 

. Componente para interacao com usuario: responsavel pela execucao dos procedi-

mentos de comunicacao corn o usuario, fornecendo auxilio, advertencias, trilhas e 

explanacoes sobre a atuacao do objeto. 

As mensagens para os objetos autonomos sao assincronas. Seu 

funcionamento e semelhante ao do procedimento send message. A unica acao 
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realizada quando do envio de uma mensagem para esses objetos é a inclusao dessa 

solicitacao na fila de mensagens do objeto receptor. 0 objeto emissor nao espera pelo 

atendimento de sua mensagem, porquanto essas mensagens nao sao imediatamente 

atendidas. Como os objetos sao autonomos, eles decidem se e quando devem realizar 

um procedimento como resposta. Eles somente atendem as mensagens mediante 

avaliacao de seu estado local e das condicoes do ambiente. Essa caracterfstica é 

fornecida pela existencia do conhecimento comportamental do objeto. 

0 mecanismo de passagem de mensagens permite que sejam registradas 

todas as mensagens atendidas pelos objetos. Corn esse registro, podem-se obter trilhas 

da execuedo das atividades dos objetos e explanacoes sobre sua atuacao. Nesse modelo, 

os objetos se comunicam corn o ambiente externo, exibindo o status da ativacao de seu 

conhecimento comportamental, listando as mensagens atendidas e mantidas em sua 

fila de mensagens, e solicitando informacoes para realizacdo de suas tarefas. 

d. Mecanismo para aquisicao de conhecimento 

Responsavel pela manutencao do conhecimento a ser armazenado na 

base de conhecimento do objeto, durante o funcionamento do sistema. Contem 

procedimentos para inclusao/retirada de conhecimento na base de conhecimento. A 

exist'encia dense mecanismo fornece amplas possibilidades, como aprendizado, 

transferencia de conhecimento entre objetos e, tambem, serios problemas, como a 

manutencao da integridade da base de conhecimento. 

Por se tratar de urn modelo inicial, nao sao aqui explorados os 

mecanismos para aprendizado e manutencao da integridade da base de conhecimento. 

No escopo deste trabalho, esse mecanismo permitird a aquisicao de conhecimento 

(declarativo, procedimental e comportamental) atraves de seus usuarios, e gerara, de 

forma elementar, algum conhecimento declarativo, necessario as suas atividades. 

7.4.1.2 Objetos servidores 

Os objetos servidores sao objetos passivos da aplicacao, possuindo a 

mesma composicao de um objeto do POO, como apresentado em Smalltalk: 

. Identificacdo - Identificacao interna do objeto. 

. Relacionamento instancia-de, fornecido pela definicao da classe. 



. Variaveis de instancia. 

. Metodos de instancia. 

As mensagens para os objetos servidores sao sincronas. Seu 

funcionamento a semelhante ao do procedimento procedure call. Essas mensagens 

solicitam a execucao imediata de urn procedimento. 0 emissor da mensagem espera 

pela execucao do procedimento, aguardando uma resposta do receptor para continuar 

suas atividades. Os procedimentos realizados pelo objeto receptor sao considerados 

parte do processo executado pelo emissor da mensagem. 

7.5 Aspectos do funcionamento do modelo 

A classe raiz, superclasse de todas as classes de objetos autonomos, 

funciona como um processo do sistema. 0 escalonador do sistema gerencia a ativacao 

dos objetos autonomos, segundo a politica de concorrencia adotada pelo ambiente. 

A seguir, sao fornecidos detalhes da atuacao dos objetos autonomos, a 

partir de sua definicao. 

7.5.1 Definicao de classe 

A classe raiz e fornecida a uma aplicacao corn todos os componentes 

basicos do modelo, como descrito na secao 7.4. As subclasses dessa classe herdam suas 

caracteristicas basicas, e a estas sao adicionadas informacoes que Ihes sao pr6prias. A 

implementacao da classe raiz e apresentada no capitulo 9, que trata do prototipo desse 

modelo. 

7.5.2 Criacao de objetos 

Quando da criacao de um objeto autonomo, seus componentes sao 

automaticamente gerados, e o escalonador do sistema a notificado de sua existencia, 

tornando-o ativo para realizar suas funcoes. A partir desse momento, os objetos podem 

iniciar tarefas, receber mensagens, atender mensagens, adquirir conhecimento e 

fornecer 
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7.5.3 Ativacao dos objetos 

Quando o sistema entra em execucao, o escalonador inicia a ativagao 

dos objetos sob seu controle. Esses objetos podem, entao, se encontrar nos estados em 

atividade ou em espera. 

7.5.4 Recebimento de mensagens 

Os objetos autonomos recebem mensagens atraves de seu mecanismo 

para comunicacao. As mensagens recebidas sao colocadas em sua fila de mensagens, 

aguardando as condicoes para seu atendimento. Essa estrategia explora a autonomia do 

objeto na realizacao de suas tarefas, por conhecer seus objetivos e as condicoes em que 

essas tarefas devem ser realizadas. 

7.5.5 Atendimento de mensagens 

Logo ail& sua criacao, os objetos autonomos iniciam suas atividades. 

Para execucao dessas atividades, consultam seu conhecimento comportamental, que 

estabelece as condicoes para sua realizacao. 

7.5.6 Comunicacao corn usuario 

Durante a realizacao de suas atividades, os objetos autonomos poderao 

solicitar novos conhecimentos, exibir o conhecimento armazenado, reportar error, 

fornecer auxflio aos usuarios e registrar suas atividades. Esses procedimentos sao 

realizados pelo mecanismo para comunicacao. 

7.5.7 Aquisicao de conhecimento 

Durante a realizacao de suas atividades, os objetos autonomos poderao 

gerar novos conhecimentos, ou requerer sua inclusao. Os objetos solicitam a aquisicao 

de conhecimento, quando detectado alguma anomalia no funcionamento do sistema ou 

quando da existencia de mensagens pendentes, ao final da execucao do sistema. Os 

usuarios podem alterar ou incluir novos conhecimentos na base de conhecimento do 

objeto. Esses procedimentos sao realizados pelos mecanismos para comunicacao e 

aquisicao de conhecimento. 
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7.5.8 Modificacdo no comportamento 

Os objetos autonomos atuam segundo seu conhecimento 

comportamental. Modificacoes em seu comportamento sac) provocadas por 

modificacoes em seu estado e no ambience, realizadas no curso de sua atuacao ou na 

atuacflo dos demais objetos. Inclusoes ou modificacoes em seu conhecimento, atraves 

do mecanismo de aquisicao de conhecimento, provocam mudancas diretas em seu 

comportamento. 

7.5.9 Final da execucao 

Ao final da execucao, os objetos corn mensagens pendentes atenderao as 

mensagens em condicoes de atendimento. Aquelas que continuarem pendentes, sao 

comunicadas aos usuarios, solicitando a aquisicao de novos conhecimentos para seu 

atendimento, ou autorizacao para remocao dessas mensagens de sua fila. 

7.6 Requisitos para implementacao 

Para implementacao dessc modelo, idealizou-se a utilizacao de recursos 

multiparadigmaticos, a exemplo de alguns modelos apresentados no capftulo 6, 

especificamente, utilizando-se as facilidades para estruturacao do conhecimento 

permitida pelo POO, e recursos da programacao em logica. 

A programacao em logica, segundo a linguagem Prolog /BRA 86/, seria 

utilizada para permitir: 

. a complementacao de aspectos declarativos do conhecimento, nao explicitados na 

definicao de classes, nem dedutfveis atraves do modelo de representacao do POO; 

. a aquisicao de conhecimento declarativo, em tempo de execucao. Nesse caso, seriam 

utilizadas as facilidades de manipulacao de databases fornecidas por Prolog; e 

. a representacdo do conhecimento comportamental, atraves de regras em encadeamento 

regressivo, ensejando, assim, a realizacao de inferencia sobre o conhecimento 

armazenado. 



7.7 Beneficios e limitacifies 

Os objetos do POO sao eminentemente passivos. Eles somente executam 

suas atividades quando explicitamente solicitados por outros objetos. Em sistemas em 

que sao requeridas diversas variantes do comportamento de um objeto, sao utilizadas 

estrategias como: 

construir metodos com estruturas de controle que definam as condicoes para a 

realizacao de uma agdo espeeffica. A utilizacio dessa estrategia proporciona a 

implementagao de metodos com coesao lOgica, o que dificulta sua manutencao. 

construir classes abstratas corn a funcao de direcionar, a seus descendentes, a 

realizacao das atividades requeridas durante a execucao do sistema. Em se tratando 

de sistemas que necessitem exibir comportamento inteligente, essas classes abstratas 

apresentariam uma estrutura de controle mais complexa, sendo, assim, construfdas 

hierarquias de classes abstratas. A utilizacao dessa estrategia afasta o modelo real do 

modelo computacional, comprometendo as caracterfsticas representacionais do POO. 

Esse modelo de objetos permite a construcaio de sistemas inteligentes, 

complexos, modularizados e evolutivos. A arquitetura desses sistemas sera formada por 

uma hierarquia de objetos, que se comunicam para realizacao de suas tarefas. 0 

conhecimento e a inteligencia estarao distribufdos entre os objetos. Esses sistemas 

possuirdo, ainda, caracterfsticas como comportamento flexfvel, facilidade para 

aquisicao de conhecimento e fornecimento de auxin) a seus usuarios. 

A obtencao desses beneffcios deve-se a existencia das seguintes 

caracterfsticas: 

. utilizacao do POO na estruturacao do conhecimento, permitindo que todo o 

conhecimento esteja modularizado em unidades independentes (objetos) e 

beneficiando-se, ainda, de outras caracterfsticas positivas desse paradigma, destacadas 

nos capftulos 2 e 5. 

. representacao do conhecimento comportamental, independente do conhecimento 

procedimental, porem encapsulado no objeto. Eliminam-se, assim, procedimentos 

corn estrutura de controle complexa, ou a existencia de classes corn funcao de 

controle. 
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. autonomia do objeto na realizacao de suas tarefas, permitida pela existencia do 

conhecimento comportamental e pelo mecanismo para comunicacao. Os objetos 
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podem iniciar atividades, porque conhecem as condicoes em que devem 	e 

somente atendem solicitacties de outros objetos na ocasido adequada. 

. modificacoes dinamicas no comportamento dos objetos, obtidas por modificacoes em 

seu estado e no ambiente, ou pela aquisicio de novos conhecimentos. 0 

conhecimento comportamental estabelece condicOes para a atuacao dos objetos. Essas 

condicOes refletem o estado do objeto e do ambiente. Atraves da aquisicao de 

conhecimento, novos comportamentos podem ser fornecidos; as condicoes para 

atuacao podem ser alteradas; ou o estado do objeto e do ambiente podem ser 

modificados. 

. utilizacao do paradigma da programacao em logica, permitindo complementar 

aspectos representacionais do POO; incluir dinamicamente novos conhecimentos; e 

realizar inferencias sobre o conhecimento armazenado. 

Embora sejam identificados muitos beneffcios, observam-se algumas 

limitac6es do modelo. Algumas dessas limitacOes foram abstraidas, em funcao da visa() 

exploratoria que se pretendeu empregar neste estudo. Dentre tais limitacoes merecem 

destaque as seguintes: 

0 mecanismo para aquisicao de conhecimento permite inclusao ou modificacao no 

conhecimento declarativo, procedimental e comportamental atraves de agentes 

externos. Os objetos geram, apenas, conhecimento declarativo para realizacao dc 

suas atividades. Esse mecanismo deveria permitir que os objetos adquirisscm ou 

modificassem o conhecimento armazenado atraves de aprendizado. 

. Na aquisigao de conhecimento, nao foram fornecidas condigoes para inclusao de novos 

atributos (variaveis de instancia), em tempo de execucao. 

Observou-se, nas propostas apresentadas no capitulo 6, a preocupacao corn 

caracteristicas como concorrencia e distribuicao. No tocante a distribuicao, nao foram 

incluidos mecanismos para formacao de contextos ou para permitir a migragdo de 

objetos para outros contextos. Corn relacao a concorrencia, caracteristica 

indispensavel no ambiente para objetos autonomos, nao houve a preocupacao corn 

concorrencia entre objetos, ou interna ao objeto. A concorrencia entre objetos 

deveria ser fornecida pelo ambiente em que esses objetos seriam implementados. 



7.8 Conclusoes 

Nesse modelo, os objetos autOnomos exibem comportamento inteligente, 

por possuirem conhecimento e autonomia para realizagio de suas atividades, por 

modificarem seu comportamento em funcao das condicoes do ambiente e da aquisicao 

de novos conhecimentos, e poderem justificar suas awes. 

0 modelo foi concebido tendo como aplicacio-alvo ambientes de 

desenvolvimento de software que fornecam a seus usuarios suporte a nivel de 

assistencia inteligente. Detalhes do funcionamento dense modelo, nesse tipo de 

aplicagdo, sao fornecidos no capftulo 8. Urn prototipo do modelo pode ser observado 

no capftulo 9. 

Muitos outros tipos de aplicagdo podem ser implementados corn esse 

modelo de objetos, como automacao de escritorio, automacao bancaria e simulacao 

comportamental. Este ultimo tipo requer a exibicao de suas awes atraves de animacao 

computadorizada. Para exibir tal efeito, devem ser inclufdos, nesses objetos, 

mecanismos para sua apresentacao visual e para sincronizacao de suas awes corn o 

tempo global do sistema. 
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8 UMA APLICAcA0 DO MODELO PROPOSTO 

Neste capitulo, é delineada uma aplicacao para o modelo de objetos proposto. Na 

elaboracao desse modelo, tinha-se por objetivo sua experimentacao como estru-

tura para construcao de ambientes de desenvolvimento de software. Para realizar 

tal experimento, foi projetado um assistente inteligente para o desenvolvimento de 

software. Objetivando enquadrar a aplicacao proposta no contexto atual, sao 

inicialmente apresentadas uma taxionomia de ambientes e algumas propostas de 

ambientes inteligentes. Sao apresentadas as caracterfsticas basicas do assistente 

projetado, e destacados os beneficios esperados de sua utilizagdo. 

8.1 Introducao 

As pesquisas sobre estruturas para construed() de ambientes de 

desenvolvimento de software tem sido motivadas pela identificacdo daquelas que 

permitam a manutenedo de um maior volume de informacoes, e suportem uma maior 

variedade de mecanismos e politicas. A proliferacdo de pesquisas sobre o tema 

demonstra que ainda ndo foi obtido urn adequado nivel de maturidade corn respeito a 
estrutura, politicas e mecanismos a serem adotados na construed° de tais ambientes. As 

bases de objetos vem despertando grande interesse como estrutura basica para 

construed° de ambientes /PER 91/. 

0 modelo de objetos proposto no capitulo 7 é uma tentativa no sentido 

de elaborar uma estrutura a ser experimentada nesse tipo de aplicagdo. 

Objetivando captar requisitos desejaveis para ambientes de 

desenvolvimento de software, foram realizadas pesquisas em propostas de ambientes, 

apresentadas em diversos trabalhos /ALV 89/, /BAL 83/, /GRE 86/, /HUF 89/, /KAI 

88/, /ROD 89/ e /PUN 88/. Algumas caracteristicas dessas propostas sdo fornecidas nas 

sego:5es 8.2.3 e 8.2.4. 

8.2 Ambientes de desenvolvimento de software 

0 termo ambienle refere-se a uma colecao de ferramentas de software e 

hardware que um projetista utiliza para construir software /DAR 87/. Quando o suporte 

é fornecido de forma a permitir a utilizacdo de varias ferramentas, como um conjunto 
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de atividades interdependentes, formando parte de urn processo, diz-se ser urn ambiente 

integrado de suporte a projeto (integrated project support environment-IPSE). 0 termo 

IPSE tern sido empregado na comunidade europeia, e seu termo equivalente (software 

engineering environment -SEE) tern sido empregado na comunidade norte-americana 

/ROD 89/. Pesquisadores nacionais utilizam os termos ambiente de engenharia de 

software (AES), ambiente de desenvolvimento de software (ADS) /STA 91/ e 

ambiente de desenvolvimento de sistemas (ADS). 

8.2.1 Taxionomia de ambientes 

Ha varios pontos de vista pelos quais se pode classificar ambientes de 

desenvolvimento de software. Price /PRI 87/, em furled() da combinacdo de use e 

construed() das ferramentas de apoio utilizadas, classifica-os em: 

. Ambientes de apoio ao ciclo de vida - implementam ferramentas de apoio ao ciclo 

tradicional de desenvolvimento de software, abrangendo algumas ou todas as fases. 

. Ambientes transformacionais - 	utilizam uma notacdo que sera sucessivamente 

refinada, ate chegar a linguagem de programacdo. 

. Ambientes de prototipacdo rapida - dirigidos aos dados, geralmente sac) extensoes de 

gerenciadores de banco de dados, ou de linguagens de quarta geracdo. 

. Meta-ambientes - capazes de serem configurados para atender as necessidades 

especfficas de construed() de determinadas classes de aplicacdo, e para determinados 

tipos de projetista. 

Perry e Kaiser /PER 91/ propoem uma taxionomia denominada IFCS 

(individual, family, city and state), onde a considerado o que 6 requerido de um 

ambiente, levando-se em conta o ntimero de pessoas envolvidas, o tamanho do projeto e 

a complexidade do sistema. 

. 0 modelo individuo (individual) - compreende ambientes que fornecem urn conjunto 

minim° de ferramentas para construed() de software. Denominados ambientes de 
programageio, possuem uma Unica estrutura, que a compartilhada pelos mecanismos 

fornecidos, como editores, compiladores, ligadores/ carregadores e depuradores. 

. 0 modelo familia (family) - compreende ambientes que, alem das ferramentas 

apresentadas pelo modelo individuo, possuem facilidades para coordenar a interacdo 

de urn pequeno grupo de programadores. IFRGS 
INSTI1 1'3 	"1 .7  - RmArica 

BIBLIJ 1 ESA 
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0 modelo cidade (city) - compreende ambientes destinados a projetos corn a 

participacao de urn grupo superior a 20 participantes. Em projetos dessa dimensdo, a 

interagdo de seus participantes torna-se complexa. Esses ambientes impOem 

estruturas, mecanismos e politicos para cooperagio entre seus usuarios. 

. 0 modelo estado (state) - compreende ambientes que fornecem urn modelo gcnérico 

para o desenvolvimento de software de uma organizacao, o qual é atendido pelas 

ferramentas e estruturas de suporte. Instancia o modelo para cada projeto, definindo 

cada instancia, dinamicamente, para atender as necessidades de urn determinado 

projeto. Gerencia as mudancas em todas as instancias e as diferengas entre estas para 

apoiar a movimentacao de recursos entre projetos. 

A taxionomia mais freqiientemente utilizada é apresentada por Dart 

/DAR 87/. Essa taxionomia leva em conta as principais diregOes tecnicas que tern sido 

tomadas na implementacao de ambientes, destacando aqueles centrados em linguagens, 

orientados a estrutura, toolkits e baseados em metodos. 

. Ambientes centrados em linguagens - sao construfdos em tomb de uma linguagem de 

programagao, fornecendo-lhe urn conjunto de ferramentas. Sao apropriados para a 

fase de codificacao, scndo exemplos: Interlisp, Cedar, Smalltalk e Rational 

Environment. 

Ambientes orientados a estrutura - incorporam tecnicas que permitem ao usuario 

manipular estruturas. 0 usuario interage diretamente corn os construtos do programa, 

lembrando-]he detalhes da sintaxe. Por sua independencia em relacao a linguagens, 

esses ambientes sao muitas vezes especificados como geradores de ambientes. Como 

exemplo tem-se: Emily, Mentor, Gandaif Cornell Program Synthesizer e Pecan. 

Ambientes toolkits - forneccm uma colecao de ferramentas que incluem suporte, 

independentemente de linguagem, para tarefas de programming-in-the-large, como 

gerenciamento de configuracao e controle de versa°. Ha pouco tratamento para o 

gerenciamento de ferramentas, utilizando-se das facilidades do sistema operacional 

para uni-las numa colecao. Como exemplo tem-se: Unix Programmer's Workbench 

(Unix/PWB), DEC VMS VAX-set e Apollo Domain Software Engineering 

Environment (DSEE). 

Ambientes baseados em metodos - incorporam suporte para uma larga faixa de 

atividades no processo de desenvolvimento de software, incluindo tarefas como 

gerenciamento de equipes e projetos. Esses ambientes incorporam tambem 
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ferramentas para urn determinado metodo de especificagdo, projeto e gerenciamento 

do processo de desenvolvimento. Como exemplo, tem-se: Excelerator, CASE 2000, 

Teamwork, Software through Pictures e IEW. Existe uma grande variedade de 

ambientes nessa categoria. Enquanto os ambientes das categorias anteriores 

concentram-se em mecanismos e estruturas para construed .° e geracao de sistemas, 

esses ambientes sao inerentemente baseados em politicas. As politicos suportadas sao 

aquelas especificas do metodo utilizado. Essas politicos determinam as atividades e 

seu ordenamento, e as ferramentas e suas interagOes. 

8.2.2 Situacao atual 

A geragdo atual de ambientes de desenvolvimento de software e 

constitufda de ambientes passivos, que apoiam o processo de desenvolvimento de 

software. Sua estrutura e bascada na integracao de urn conjunto de ferramentas 

isoladas, formando a interface corn o usuario. Seus dados sao integrados atraves de um 

repositorio ou de urn sistema de gerenciamento de banco de dados. Esses ambientes sao 

passivos porque eles apenas apoiam o processo de desenvolvimento de software, nao 

tomando nenhuma iniciativa quanto a realizagdo das atividades. Corn esse tipo de 

construed°, dificilmente o ambiente podera prevenir o usuario de iniciar uma atividade 

antes de ser estabelecido o contexto apropriado /ROD 89/. 

A medida que a tecnologia evolui, ampliam-se as expectativas dos 

usuarios, gerando alteracoes na funcionalidade dos atuais ambientes. A tecnologia de 

software para os anos 90 aponta no sentido de urn novo paradigma para construed° de 

ambientes -- ambientes que efetivamente coordenem e auxiliem o processo de 

desenvolvimento de software /BAL 83/. As tecnicas empregadas no desenvolvimento de 

sistemas baseados em conhecimento tern provado sua eficacia na construed° de 

ambientes ativos e totalmente integrados. 

8.2.3 Ambientes inteligentes 

Diversas propostas sao encontradas no sentido de projetar ambientes com 

caracterfsticas inteligentes, destacando-se KBSA /GRE 86/, ASPIS /PUN 88/ e o 

Sistema para conducao da modelagem de sistemas de informagao /ALV 89/. 
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a) KBSA 

Trata-se de urn projeto de longa duracao, conduzido pelo Kestrel Institute 

/GRE 86/. 0 tema central da pesquisa 6 a criacao evolucionaria de urn assistente de 

software baseado em conhecimento (Knowledge-Based Software Assistant - KBSA), e 

a formalizacao incremental das atividades do desenvolvimento. 

Como base para os trabalhos do projeto, é definido o paradigma do ciclo 

de vida baseado em conhecimento, para o desenvolvimento, evolucao e manutencao de 

grandes projetos de software. 0 KBSA apoia esse paradigma, registrando as atividades 

do desenvolvimento, realizando algumas delas, analisando seus efeitos e auxiliando na 

sua selecao. 0 KBSA é urn assistente inteligente, que intermedeia pessoas corn a 

memoria corporativa computadorizada, auxiliando-as na realizacao de suas tarefas, e 

coordenando suas atividades corn outros membros da equipe. 

0 KBSA é urn sistema complexo, altamente interconectado. Sua 

estrutura interna é composta de quatro blocos funcionais, conforme apresentado na 

figura 8.1. 
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Fig. 8.1 - Estrutura interna do KBSA /GRE 86/ 
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0 bloco central inclui um coordenador de atividades e o gerenciador da 

base de conhecimento. 0 trabalho do KBSA a validar cada atividade a ser realizada, 

registra-la e coordena-la com outran atividades, conforme definido pelos protocolos 

formais. PoMicas e procedimentos de gerenciamento de projeto estabelecem esses 

protocolos. 

As atividades coordenadas pelo KBSA sao agrupadas de acordo corn as 

fases do ciclo de vida de urn software. 

0 ambiente de suporte no qual o sistema 6 construldo inclui controle e 

acesso de versoes, uma maquina de inferencia e a interface con) o usuario. 

b) ASPIS 

ASPIS 6 parte do projeto ESPRIT, que explora tecnicas de inteligencia 

artificial num ADS RUN 88/. 0 ambiente ASPIS inclui um conjunto de ferramentas 

baseadas ern conhecimento, denominadas assistentes, e a definicao de urn formalismo 

baseado em logica, para especificacao. 

ASPIS tem quatro assistentes: analise, projeto, prototipacao e 

reutilizacao. 0 assistente de analise e o de projeto sao utilizados diretamente pelos 

projetistas de uma determinada aplicacao, aderindo a uma metodologia especifica. Eles 

empregam conhecimento sobre o metodo e sobre o dominio da aplicacao. 0 assistente 

de prototipacao verifica as propriedades do sistema, a partir das especificacoes pro-

duzidas pelo assistente de projeto. 0 assistente de reutilizacao auxilia os projctistas na 

reutilizacao de especificacoes e projetos. A figura 8.2 apresenta uma visao da integracao 

desses assistentes. 

0 conhecimento metodologico a composto da sintaxe, de criterios do 

metodo e de heuristicas independentes do dominio. 0 conhecimento sobre a sintaxe 

permite que usuarios perguntem sobre as ligacoes que conectam as diversas fases do 

metodo. 0 conhecimento sobre os criterios informa aos usuarios o que deve ser feito 

para realizar cada fase, e descreve o conteudo dos documentos de analise. As 

heuristicas independentes do dominio sao pericias obtidas na conducao do metodo de 

analise. 

0 assistente de analise aplica os criterios para verificar a consistencia 

metodologica entre os documentos, e possui urn conjunto de editores orientados 

sintaxe, os quais permitem que o usuario e o sistema gerenciem esses documentos. 
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0 prototipo desenvolvido inclui os assistentes de analise e projeto. Em 

sua construcao, foi utilizado urn sistema de representacao de conhecimento no topo de 

Prolog, que oferece a possibilidade de definicao de redes semanticas e sistemas de 

producao. 0 ambiente de desenvolvimento para esse prototipo foi a estacao de trabalho 

Sun sob Unix 4.2 BSD. 
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Fig. 8.2 - Os assistentes em ASPIS /PUN 88/ 

c) Sistema para conducao da modelagem de sistemas de informacao 

Utiliza programacao em higica e a representacao formal de metodos 

(subconjunto da linguagem Z), para definir urn ambiente para conducao da modelagem 

de sistemas de informacao adaptavel as necessidades especIficas e a abordagem 

particular de uma equipe de projeto /ALV 89/. A arquitetura funcional dense sistema é 

apoiada em tres componentes basicos: subsistema de configuracao, base de 

conhecimento de definicao de urn metodo particular e subsistema de conducao. 

0 subsistema de configuracao é responsavel pela geracao da base de 

conhecimento sobre o metodo a ser utilizado. Coloca a disposicao do coordenador do 

projeto urn conjunto de funcoes, para definir as regras de controle a ativar, o modo de 

ativacdo desejado, o tipo de interface do usuario e as etapas da modelagem. Esse 

subsistema é constituldo pelas bases linguagem geral de especificacao, regras 
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elementares e meta-regras de controle de metodos, e pelos modulos manutenglio da 

linguagem e das regras e configuracao de metodos. 

A base de conhecimento de definicao de urn metodo particular contem 

dois tipos de conhecimento: controle e explicacao. 

. controle - composto de regras elementares de gestio associada a cada modelo, da 

seqiiencia de modelos e do modo de ativacao das regras. 

. explicacao - composto de informagOes a serem apresentadas ao usuario acerca do 

metodo a ser seguido em urn projeto. 

0 subsistema de conducao utiliza a base de definicao de urn metodo, 

criada pelo subsistema de configuracao, como um modo de funcionamento particular 

para guiar, orientar e verificar uma atividade de especificacao. Esse subsistema 

composto por uma base de fatos e urn modulo de atualizagdo e controle de 

especificacoes. A figura 8.3 apresenta uma visa() de topo de sua arquitetura funcional. 

Fig. 8.3 - Arquitetura funcional do sistema de conducao /ALV 89/ 
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8.2.4 Ambientes inteligentes utilizando o P00 

Utilizando o P00 como estrutura basica de funcionamento, e 

acrescentando caracteristicas especificas para constru* de ambientes inteligentes, 

destacam-se as propostas Marvel /KAI 88/ e ISM /ROD 89/, descritas a seguir: 

a) Marvel 

Marvel é urn ambiente de programa* baseado em conhecimento, que 

possui entendimento sobre o software em desenvolvimento, e de como utilizar as 

ferramentas disponiveis para produzir software. Esse ambiente mantem, numa base de 

objetos, o conhecimento sobre o processo geral de desenvolvimento e de projetos 

especfficos. Nesse modelo, a inteligencia é adicionada ao ambiente, e nao aos objetos. 

Marvel possui dois componentes que definem sua arquitetura: base de 

dados e modelo do processo de desenvolvimento. 

Base de dados: armazena dados representados como objetos. Essa base de objetos 

mantem todas as entidades que sao parte do software em desenvolvimento, todas as 

informacoes sobre a historia e status do projeto e todas as ferramentas utilizadas no 

desenvolvimcnto c manutencao de software. A base de objetos define as classes e o 

relacionamcnto entre classes. Esses objetos representam modulos, procedimentos, 

tipos, descricoes de projeto, manuais do usuario e passos do desenvolvimento. 

Modelo do proccsso de desenvolvimento: esse modelo é formado por uma colecao de 

regras que espccificam as condicoes que devem existir para que uma determinada 

ferramenta seja aplicada a urn objeto. 

Uma regra possui tees partes: pre-condicao, atividade e pos-condicao. 

Marvel realiza suas noes interpretando as regras em encadeamento regressivo e 

progressivo. 

0 controle da automacao é realizado atraves de estrategias que definem 

o nivel de assistencia apropriado ao usuario e as convencoes das atividades de 

programacao. Somente o coordenador do software gera as descricoes de objeto, regras 

e estrategias. Os usuarios selecionam as estrategias definidas, escolhendo o 

comportamento desejado para Marvel. Se desejado, eles podem ampliar o conjunto de 

estrategias. 
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Segundo seus projetistas, o ambiente Marvel formaliza os conceitos de 

insight e de processamento oportunistico, atraves das seguintes acoes: 

mantendo todo o conhecimento sobre urn especifico esforco de desenvolvimento e do 

processo geral de desenvolvimento na base de objetos; 

• fazendo multiplas visoes da base de objetos disponiveis para usuarios e ferramentas; 

. modelando o processo de desenvolvimento como urn conjunto de regras que definem 

as pre-condicoes e pos-condicOes das atividades; e 

. reunindo colecOes de regras em estrategias. 

b) ISM 

Utilizando os conceitos de objetos autonomos e inteligentes, apresenta 

uma abordagem interessante para o desenvolvimento de ambientes inteligentes, 

construidos sob o POO /ROD 89/. 

ISM e urn prototipo de urn ambiente ativo e integrado para o 

desenvolvimento de software, que utiliza tecnicas captadas das areas de IA, automacao 

de escritorio e programacao orientada a objetos. Esse prototipo a dirigido para o 

gerenciamento do projeto de software. Sua implementacao foi realizada utilizando a 

linguagem Quintus Prolog com extensao a objetos, executando numa estagdo de 

trabalho Sun3. A interacao corn o usuario foi programada em C. 

0 ambiente consiste de uma federacao de agentes inteligentes e 

cooperantes, que se comunicam entre si e com usuarios por passagem de mensagens. 

Esses agentes sao autonomos, assincronos e imutaveis, e podem ser multiplicados em 

varios nodos de uma rede. 

Existem dois componentes principais no sistema: o agente mailer e o 

agente object browser. 

. 0 agente mailer aceita todas as entradas do usuario, analisa-as e direciona mensagens 

para os agentes apropriados. 

. 0 agente object browser permite que o usuario examine c edite dirctamente o 

contetido do armazenamento de urn objeto. 
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Esses componentes trabalham em tandem. As mensagens sao compostas 

como objetos pelo agente object browser, e passadas para o agente mailer para 

processamento e transmissao. A figura 8.4 ilustra sua arquitetura. 

User 

Fig. 8.4 - A arquitetura do ISM /ROD 89/ 

Urn agente pode requerer de outros agentes a realizacao de uma tarefa. 

Esse procedimento é realizado atraves do agente inteligente de manuseio de mensagens 

(o mailer), que possui conhecimento sobre a funcionalidade, a localizacao, a 

disponibilidade e a interface de outros agentes. Os usuarios tambem podem iniciar 

agoes enviando mensagens para o mailer. A interface corn o usuario, realizada pelo 

object browser, é baseada em manipulacao direta, permitindo o acesso ao contetldo da 

base de conhecimento. 0 object browser controla o acesso a base de conhecimento, e 

coopera corn o mailer na traducao das solicitacoes dos usuarios, para o formato de 

mensagens, as quais sao enviadas aos agentes responsaveis pelos dados acessados. 

0 conhecimento é mantido numa base de conhecimento particionada em 

objetos. Esses objetos encapsulam atributos e metodos, e sao instancias de uma classe. 

Heranca mtiltipla é suportada. 

A visao do sistema como urn conjunto de agentes autonomos, intera-

gentes e inteligentes, é semelhante aquela percebida por usuarios de sistemas de correio 

eletronico. A tecnica de estruturacao adotada é baseada na nocao de mailtrays, nas 

guars entram e saem mensagens (documentos). Cada mailtray tern urn tftulo, atributos 
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e uma lista de acOes, que descrevem como os documentos devem ser processados. 

Adicionalmente, cada mailtray tern uma lista de sentinelas (guards) /DIJ 75/ 

controlando o tipo de documento armazenado. Mailtrays sao elementos ativos, que 

aceitam ou rejeitam documentos, dependendo dos criterios definidos em sua lista de 

sentinelas. Essas sentinelas sao predicados aplicaveis a atributos de um documento. 

Quando urn documento e colocado num mailtray, sua lista de acOes e 

interpretada. Essas listas sao comandos do tipo Cabeca -> [Corp°.  I. A cabeca 

compreende o nome da acao, seguido pela classe do documento, para o qual se aplica a 

acao. 0 corpo e escrito numa notacao, consistindo de IF THEN e comando de 

atribuicao, em conjuncao com primitivas de manipulacao (mail, save, forward, etc.) 

Implementam o agente object browser a interface com o usuario e o 

objeto library. 

. A interface com o usuario e responsavel pela apresentacao de objetos na tela. 

Manuseia entradas do usuario, clics do mouse, etc. 

. 0 objeto library constitui urn intermediario do usuario corn o ambiente. Inicia 

pesquisas na base de conhecimento, coleta informacoes sobre os objetos solicitados e 

retorna dados para o usuario. 



8.3 A aplicacao proposta 

Nesta sec -do descrevem-se as caracterfsticas de um assistente para o 

desenvolvimento de software (Assist/DS). Esse assistente foi concebido corn a intencao 

de experimentar o modelo de objetos proposto. Seu objetivo é conduzir o processo de 

desenvolvimento de software. Esse assistente proporciona a interacao dos usuarios corn 

o sistema, e na realizacao e coordenacao de suas tarefas. 

No capftulo 9, sao apresentadas detalhes da implementacao do prot6tipo 

desse assistente. 

8.3.1 Caracterfsticas gerais 

As atribuicoes basicas do Assist/DS compreendem a apresentagdo de 

sugestoes especificas para conducao dos trabalhos de desenvolvimento de software, 

fornecimento de auxilio na realizacao das atividades e validacao dos passos do metodo 

empregado, observando os criterios estabelecidos em cada um destes. 

0 conhecimento armazenado inclui informagoes sobre o metodo de 

trabalho que o usuario deve seguir no desenvolvimento de software, carateristicas dos 

usuarios e algumas heuristicas sobre a area de aplicacao do software a ser 

desenvolvido. 

Uma metodologia para o desenvolvimento de software orientado a 

objetos é armazenada como conhecimento implicit°. 0 processo de desenvolvimento de 

software é decomposto em atividades individuais, identificando-se as dependencias 

totais e parciais entre as atividades. 

0 conhecimento sobre os usuarios é armazenado, para permitir uma 

efetiva assistencia durante a realizacao das atividades. A forma de assistencia consiste 

de sugestoes, avisos, validacoes, recuperacao de informacoes e trilhas de decisao. 

0 Assist/DS historia o desenvolvimento atraves do registro das 

atividades, provendo uma memOria da evolucao do software, que é dinamicamente 

atualizada, como subproduto do desenvolvimento. 
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A seguir, sao apresentadas a estrutura, politicos e os mecanismos 

adotados, bem como suas fungoes basicas. 



8.3.2 Estrutura 

A estrutura do Assist/DS a formada por uma hierarquia de classes de 

objetos autanomos, corn as caracteristicas descritas no modelo proposto no capitulo 7. 

Essa hierarquia a formada pelos estagios, fases, atividades, tecnicas, documentos e 

demais elementos do processo de desenvolvimento de software. A figura 8.5 apresenta 

uma visao dessa hierarquia. 

Desenvolvimento 

	Analise 
	Analise ambiental 
	 Identificar os objetos do context° 
	 Identificar os eventos do context° 
	 Elaborar descrictio estatica dos objetos 
	 Associar os objetos aos eventos 

	Analise comportamental 

	Projeto 

Tecnicas 
	Diagrania de transicao de estados 
	Diagrama de eventos 

	

Documentos 	
Lista de objetos 
	Doc2 

Fig. 8.5 - Hierarquia de classes 

Cada objeto autOnomo a especializado ern um determinado componente 

da metodologia. As informac5es mantidas sobre cada urn desses componentes, as 

noes a serem realizadas, e as condigoes em que estas ageies poderao ser realizadas, 

constituem, respectivamente, os conhecimentos declarativo, procedimental e 

comportamental dos objetos. 

0 controle do processo de desenvolvimento de software encontra-se 

distribuido entre os objetos que constituem o Assist/DS. Como os estagios, fases e 

atividades sao objetos autonomos, o conhecimento comportamental de cada urn desses 

objetos indicard os pre-requisitos para que determinado estagio, fase ou atividade seja 
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realizado. A soma de todo o conhecimento comportamental dos objetos autonomos 

estabelece o piano de agao do Assist/DS. 

Para cada projeto, os componentes do processo sao instanciados. Como 

eles sao formados por objetos autonomos, des possuem o conhecimento necessario para 

a realizagdo de suas awes, permitindo assim fornecer uma efetiva assistencia no 

desenvolvimento do software. 

Como exemplo de seu funcionamento tem -se: o objeto que representa a 

fase de projeto sabe que para iniciar suas atividades, determinadas atividades do objeto 
ancilise devem ter sido realizadas, para, a partir das informacoes produzidas pelo objeto 

iniciar suas atividades. 0 objeto andlise, por sua vez, sabe que precisa obter 

informagnes sobre os objetos componentes do sistema a ser modelado e deve apresenta-

las num determinado documento, denominado Lista de objetos. Para realizar tal 

atividade, solicita a classe Lista de objetos para criar uma instancia desse documento, 

receber tais informacCies, e devolver essa instancia para compor seu conhecimento. 

8.3.3 Politicos 

As politicos sao os requisitos impostos no use do Assist/DS. A secao 

seguinte trata das politicos basicas; as subseqUentes tratam das politicos relativas ao 

conhecimento armazenado e a aquisicao de novos conhecimentos. 

8.3.3.1 Politicos basicas 

As politicos basicas adotadas sao: 

. Adocao de urn tinico metodo de trabalho para todas as aplicacoes da organizacao -- 

analise, projeto e programacao orientados a objetos. Esse metodo define o ciclo de 

vida do software. 0 objetivo dessa politica a assegurar a padronizacao do processo de 

desenvolvimento de software. 

. Fornecimento do conjunto de ferramentas graficas e textuais a serem utilizadas na 

realizacao das atividades de cada etapa do processo. As ferramentas aplicaveis a cada 

projeto sao identificadas na ocasido do planejamento do projeto. 
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. 0 controle da iteracdo entre as fases do ciclo de vida é fornecido pelo Assist/DS. 

Esse controle é fornecido na forma de condicoes impostas como pre-requisitos para a 

realizacao de cada atividade. 

8.3.3.2 Conhecimento 

0 conhecimento armazenado consiste de conhecimento sobre a 

metodologia (metodos, tecnicas e ferramentas), sobre o usuario, e de algumas 

heuristicas sobre as aplicacOes. 

a) Metodologia 

Experimentalmente, é utilizada a metodologia para analise e projeto 

orientados a objetos, proposta por Amaral /AMA 91/. Nessa metodologia, o ciclo de 

vida de um software é decomposto em tres grandes estagios: planejamento, 

desenvolvimento e operacionalizacdo. A figura 8.6 apresenta a representacao grafica 

do ciclo de vida adotado. 

Manutencao 
Operacio- 
nalizacao 

Outro 
Desenvolvinlento Operacionalizacao 

Desenvolvimento 

Implantacao 

Implementacao 

Projeto 

Analise 
Comportamental 

Analise 
Ambiental 

Definicao 
de Objetivos 

Planej rnento 
Estrategico de 

nfor acoe 
Planej mento 

Fig. 8.6 - Representacao grafica do ciclo de vida /AMA 91/ 
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Cada urn desses estagios engloba urn conjunto de fases, pelas quais 

passam os trabalhos referentes a construed° de software. Nesse ciclo de vida, é levado 

em conta o alto grau de sobreposicao e iteracao existente entre as fases e dentro destas, 

conforme pode ser observado em sua representacao grafica apresentada na figura 8.6. 

Essa metodologia descreve, ainda, as atividades a serem realizadas em 

cada uma das fases, bem como as tecnicas a serem utilizadas, e o tipo de usuario 

participante de cada fase. 

b) Usuario 

Diferentes classes de usuario interagem com o Assist/DS, e requerem 

diferentes tipos de suporte e de informagdo. Desse modo, o Assist/DS armazena urn 

modelo de seus usuarios. Segundo Frainer /FRA 91/, os modelos de usuario podem ser 

caracterizados pelo tipo de conhecimento que contem. Esse conhecimento pode ser 

dividido ern quatro categorias: objetivos e pianos, capacidade, atitudes e 

conhecimentos e crengas. Modelos de usuario podem, ainda, ser classificados como 

estaticos (permanecem inalterados) ou dinamicos (atualizados a medida que sao obtidas 

novas informacoes). Um modelo ideal deve mesclar essas duas caracteristicas, de 

acordo com o tipo de conhecimento utilizado. 

Nesse assistente, tendo em vista seus objetivos, é utilizado urn modelo 

estatico. Os usuarios sao modelados em grupos, adotando-se urn modelo baseado em 

ideias apresentadas por Frainer /FRA 91/ e McClure /McC 89/. 

Na classificacao adotada, sao observados os aspectos capacidade (tipo de 

auxin() requerido) e objetivos (tarefas permitidas ao usuario), conforme ilustrado na 

figura 8.7. 



. Grupo 01 - Coordeuador do AssistIDS 

. Capacidade: a capaz de expandir o sistenta para inclustio de novas caracteristicas e juncoes. 
Necessita de pouco auxilio e explanac6es. 

. Objetivos: participar das atividades de coordenaciio do assistente, tnantendo as 
inforntacoes sobre os usuarios, projetos, recursos disponiveis, tecnicas 
diagrantoticas, documentos e alterar o ;newel° de trabalho. 

. Grupo 02 - Gerente 

. Capacidade: necessita de orientaceo, guias de navegacew e retroalintentacdo constantes. 

. Objetivos: consultar a situaffio dos projetos e a alocafew de recursos. 

. Grupo 03 - Coordenador de Projetos 

. Capacidade: pode utilizar o sistenta coo facilidade. Necessita de opcoes de cantinho rapido 
e inforntactio de status. 

. Objetivos: iniciar projetos, definir os objetivos do sistema, realizar as atividades de analise, 
projeto, implemetstaciio e implantaccio de sistentas. 

. Grupo 04 - Analista 

. Capacidade: e capaz de en tender conceitos de alto nivel, e trabalhar a nivel de tarefa. 
Pode woar iniciativa, porque ottende conto traduzir tarefas ent seqiiencia de 
comandos do sistenta. 

. Objetivos: participar das atividades de atuilise, projeto, implententactio e implantactio de 
sistenws. 

. Grupo 05 - Prograntador 

. Capacidade: a capaz de entender conceitos de baixo nivel, e trabalhar a nivel de 
contandos. Necessita de retroalimentactio do sistenta. 

. Objetivos: participar das atividades de implententaclio de sistemas. 

. Grupo 06 - Estagiario 

. Capacidade: Necessita de orientacao, guias de navegai-lo, exemplos e retroalintentacao 
constantes. 

. Objetivos: auxiliar nas atividades de implementacao de sistenws. 
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Fig. 8.7 - Classificacao dos usuarios 
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c) Aplicagao 

Segundo a metodologia utilizada, durante o estagio de planejamento 6 

obtida uma visa() de alto nivel da integracdo dos sistemas da organizacao. Essa visa° é 

mapeada no Diagrama de eventos (figura 8.8), contendo as principais entidades e 

eventos que ocorrem com a participacio dessas entidades. 

Os sistemas a serem automatizados englobarao essas entidades e eventos, 

ou suas decomposigOes. A existencia desses elementos, como objetos, propicia a esse 

assistente urn certo nivel de conhecimento sobre os sistemas a serem automatizados. 

No estagio de desenvolvimento, essas informacOes sao decompostas para compor o 

sistema em desenvolvimento. 

Pagar traneportador 

Fig. 8.8 - Diagrama de eventos da organizacao 

8.3.3.3 Aquisicao de conhecimento 

Durante o funcionamento do Assist/DS, novos conhecimentos podem ser 

adquiridos ou o conhecimento pode ser alterado. Essa atividade pode ser realizada pelo 

coordenador, pelos usuarios ou pelo proprio sistema. 
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. Coordenador do sistema: inclusao ou modificacao em informacoes necessarias a 

conducao dos trabalhos de todos os usuarios, tais como tecnicas, procedimentos, 

modificacOes no metodo de trabalho e informacOes temporarias. 

. Usuario: inclusao de informacoes necessarias ao seu trabalho. 

. Sistema: geragdo de informagOes elementares, a partir do conhecimento existence. 

8.3.4 Mecanismos 

0 assistente dispoe de editores graficos e textuais para auxilio nas 

atividades do desenvolvimento de software. Esses editores sao utilizados na elaboracao 

dos diagramas e documentos estabelecidos na metodologia adotada. 0 Assist/DS 

disponibilizard o conjunto basic() de diagramas e documentos definidos na metodologia. 

0 coordenador do Assist/DS podera, em tempo de execucao, incluir novos diagramas e 

documentos, ou alterar as caracteristicas dos ja existentes. Os editores sao 

implementados como objetos autonomos. 

Na comunicacao com o usuario, e utilizada uma estrutura simples de 

menus, que permite ativar as principais funcOes do assistente. 0 usuario apontard para 

determinada posicao da tela, e ativard uma janela especifica. As janelas poderao ser 

sobrepostas ou deslocadas, a criterio do usuario. 

8.3.5 Funcoes 

0 Assist/DS possui as seguintes funcoes: 

a) Identificacao do usuario - recebe o c6digo e a senha do usuario, validando-as corn 

base nas informacoes disponiveis no modelo do usuario. 	Atraves dessas 

informacoes, o Assist/DS adequa a assistencia necessaria, e libera as atividades 

permitidas ao grupo de usuario, ao qual o usuario pertence. 

b) Coordenacao - essa funcao engloba atividades realizadas pelo coordenador do 

Assist/DS e pelo coordenador de projetos. Atraves desta fungi°, sao fornecidas ao 

Assist/DS informacoes sobre: 

. os usuarios e suas atribuic6es; 

. os projetos gerenciados pelo ambiente; 
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. os recursos disponfveis ao software em desenvolvimento, em termos de 

hardware, software, pessoal, tempo e outros; 

. as tecnicas de diagramagdo disponiveis aos projetistas no desenvolvimento de 

software; 

. os modelos de documentos a serem preparados durance o processo de 

desenvolvimento de software; e 

. modificagoes no metodo de trabalho. 

Atraves dessa funcao sac) obtidas as visoes gerenciais dos projetos em 

desenvolvimento e dos recursos utilizados. 

c) Planejamento - engloba as atividades inerentes ao estagio de planejamento dos 

sistemas da organizacao. Compreendem a identificacao das areas funcionais da 

organizacao, analise da integracao das entidades envolvidas nos processos das areas 

funcionais e deteccao de areas criticas para os objetivos da organizacao. Para 

fornecer suporte na realizacao dessas atividades sao fomecidos editores graficos e 

textuais. 

d) Desenvolvimento - refere-se as atividades inerentes ao desenvolvimento de 

software que sao, segundo a metodologia adotada, agrupadas em fases como 

definicao de objetivos, analise, projeto, implementagio e implantagao. Essas fases 

sao compostas por atividades que possuem procedimentos especificos. Para cada 

uma dessas atividades sao utilizadas tecnicas especificas, as quais sao suportadas 

pelas ferramentas fornecidas pelo Assist/DS. 

e) Operacionalizacio - engloba as atividades realizadas ap6s o desenvolvimento e 

liberagao do software para uso, ou seja, sua avaliagdo e manutengdo. 

8.3.6 Beneficios esperados 

Dentre os beneficios a serem obtidos corn a construcao e efetivo uso 

desse assistente, destacam-se os seguintes: 

. facilidade na implementagao, manutencao e evolucao do assistente, propiciado por 

sua estrutura em objetos. Nesse assistente o conhecimento relativo a uma determinada 
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atividade ou tecnica, utilizada no desenvolvimento de urn software, se encontra 

localizado em uma determinada classe de objetos. A integragdo entre estes 

componentes a fornecida atraves da hierarquia de classes e pelo conhecimento 

comportamental dos objetos autonomos. A inclusao de uma nova atividade, tecnica ou 

documento, consiste na especializacao de uma determinada classe, na inclusao do 

conhecimento comportamental do elemento incluido, e, possivelmente, na 

modificacao do conhecimento comportamental dos elementos com os quais o novo 

elemento se relaciona. As caracteristicas dos objetos autonomos, descritos no 

capitulo 7, proporciona essa integragdo numa forma direta, utilizando-se para tal, o 

mecanismo para aquisicao de conhecimento. 

. aumento de produtividade no desenvolvimento de software, propiciado pelo auxilio 

fornecido pelo ambiente. 0 Assist/DS efetivamente auxilia na realizacao das tarefas, 

porque detem o conhecimento de como elas devem ser realizadas e do momento 

correto para realiza-las. 0 mecanismo para comunicagdo dos objetos autonomos 

inicia as atividades de competencia do assistente e fornece apoio na realizacao das 

atividades dos usuario. 

. aprcndizado de novos profissionais, e intercambio de experiencias pelas equipes. 0 

Assist/DS adota urn Calico metodo de trabalho. 0 conhecimento sobre esse metodo 

permite, ao Assist/DS, orientar os novos profissionais na conducao de seus trabalhos. 

coordenacao efetiva das atividades desenvolvidas pelos membros da equipe. A 

existencia de todo o conhecimento sobre um projeto, numa base uniforme, permite a 

recuperacao de todas as informacties disponiveis, para a coordenacao dos trabalhos. 

A existencia do conhecimento sobre o processo de desenvolvimento, armazenada 

como conhecimento comportamental dos objetos, habilita o Assist/DS a coordenar as 

atividades dos membros da equipe. 

. validacao automatica das atividades realizadas em cada passo da metodologia. 0 

conhecimento procedimental dos objetos, detem procedimentos para validagao das 

informacoes fornecidas pelos usuarios e o conhecimento comportamental valida se 

todos as atividades obrigatorias de uma etapa foram realizadas. 

. integracao dos sistemas da organizacao, atraves da base de objetos. A manutencao das 

informaclies de todos os projetos numa Unica base de objetos, permite ao Assist/DS e 

aos usuarios, obter informacOes de um determinado projeto, para compor as 

informagOes de outro projeto. 



8.4 Conclusoes 

No Assist/DS é utilizado o enfoque da inteligencia distribufda para a 

construcao de urn ambiente altamente ativo, que permite nao apenas suportar o processo 

do desenvolvimento de software, mas, efetivamente, auxilia-lo. Esse assistente tomara 

iniciativa na realizacao de atividades de sua competencia e orientard o usuario na 

execucao de suas tarefas. 

Segundo as taxionomias apresentadas na secao 8.2.1, o assistente 

proposto pode ser classificado como ambiente de apoio ao ciclo de vida /PRI 87/ ou 

baseado em metodos /DAR 87/. Esse ambiente possui algumas caracteristicas do 

modclo estado /PER 91/, uma vez que fornece um modelo generic° para o 

desenvolvimento de software e permite a selecao de ferramentas a serem aplicadas a um 

determinado projeto. 

A estrutura, politicas e mecanismos adotados habilitam esse ambiente a 

coordenar c auxiliar ativamente o processo de desenvolvimento de software. 

A estrutura formada por uma hierarquia de objetos corn comportamento 

inteligente possibilita seu desenvolvimento incremental, haja vista que a inclusao de 

uma nova ferramenta ou atividade do processo consistird na especializacao de uma 

classe e na inclusao de seu conhecimento comportamental. 
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9 0 PROTOTIPO 

Esse prototipo tern como objetivo experimentar uma alternativa para 

implementagio do modelo de objetos proposto, e explorar suas potencialidades em 

sua aplicacao-alvo. Este capitulo relatada as decisoes tomadas nessa 

implementacao e a experiencia obtida. 

9.1 Recursos utilizados 

Na concepcdo do modelo de objetos, idealizou-se implements-lo numa 

linguagem que explorasse os recursos da programacdo orientada a objetos e da 

programacao em logica. Para realizar tal implementacao poderia ser utilizada uma das 

seguintes alternativas: 

. Uma linguagem flexivel como Lisp ou urn de seus dialetos. A exemplo de alguns 

modelos apresentados no capitulo 6, seriam implementadas as caracteristicas de 

ambos os paradigmas. 

. Um dos dialetos de Prolog que possua extensao para orientacao a objetos. 

. Uma das linguagens orientadas a objetos que possua o mecanismo de chamada 

externa, permitindo o acesso a linguagem Prolog. 

. Uma das linguagens orientadas a objetos que permitisse a simulacao das caracteristicas 

da programacao em logica, a exemplo de Smalltalk/V. 

Foi escolhida a linguagem/ambiente Smalltalk/V corn Prolog/V /DIG 

87a/, /DIG 87b/. 0 equipamento foi o IBM PC/AT, corn sistema operacional MS-

DOS. A possibilidade de use dos recursos da programacao em logica, no ambiente 

Smalltalk/V, tornou-se atraente para os objetivos deste estudo porque, alem dessa 

linguagem ja fornecer tais recursos, poderiam ser utilizadas as amplas facilidades 

fornecidas pelo ambiente. Algumas caracteristicas de Prolog/V no ambiente 

Smalltalk/V podem ser encontradas no Anexo A-1. 
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9.2 Caracteristicas da implementacao do modelo de objetos 

Nesta secao sao descritas as decisoes tomadas na implementacao das 

caracteristicas do modelo de objetos. Na secao seguinte sao descritas as caracteristicas 

da implementacao da aplicacao, utilizando esse modelo. 

9.2.1 Classes 

Em Smalltalk/V, os recursos da programacao em logica sao 

implementados na classe Prolog, subclasse da classe Logic. Para a construed() de classes 

que se beneficiem desses recursos, estas deverao ser subclasses da classe Prolog. 

Por se tratar de linguagem projetada para processamento sequencial, 

Smalltalk/V nao permite explorar plenamente as caracteristicas ativas dos objetos 

autonomos propostos. Para simular a existencia de varios objetos ativos, foi 

implementada a classe Escalonador como subclasse da classe Prolog. 

A classe Escalonador possui a identificacao dos objetos de suas 

subclasses, e tem por objetivo a transferencia do fluxo de controle para cada objeto, 

tornando-os ativos para realizarem urn ciclo de suas atividades. Adotou-se uma politica 

de ativacao simples, na qual os objetos, numa fila circular, possuem o mesmo nivel de 

prioridade. Outras versCies desse modelo poderao especializar mais essa politica, 

adotando mecanismos mais eficientes. 

A classe Aulonomos, subclasse da classe Escalonador, contem as 

caracteristicas basicas dos objetos autonomos, as quais serao herdadas por suas 

subclasses, ou seja, as classes da aplicacao. A figura 9.1 apresenta a hierarquia de 

classes do modelo. A seed() 9.2.2 detalha as caracteristicas desses objetos. 

Os objetos servidores sao instancias das demais classes fornecidas pelo 

ambiente Smalltalk/V, nao havendo, portanto, a necessidade de pertencerem a 

hierarquia apresentada na figura 9.1. 

As mensagens enviadas para os objetos autonomos sao objetos 

servidores, instancia da classe Mensagem. Essa classe é implementada no modelo 

contendo as variaveis de instancia emissor, seletor e argumentos, e metodos para 

recebimento destas informacoes, conforme ilustrado na figura 9.2. 
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Mensagem 

Fig. 9.1 - Hierarquia de classes do modelo de objetos 
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Mensagem 

em issor 

seletor 
argumento 

emissor: 
sel etor: 
argumento: 

Identificacio 

Varitiveis de instancia 

Metodos 

Fig. 9.2 - Classe Mensagem 

9.2.2 Objetos autonomos 

As caracteristicas dos objetos autonomos s5o traduzidas para os recursos 

oferecidos por Smalltalk/V. Na figura 9.3, apresenta-se uma visa() conceitual dessas 

caracteristicas. 
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Identificactio 

Base de conhecimento 

Mecanismo pare comunicapio 

Mecanismo para aquisicilo 

de conhecimento 

Fig. 9.3 - Objetos autonomos - visa° conceitual 

a) Identificacao 

Em Smalltalk/V, a identidade interna de urn objeto a fornecida por um 

endereco armazenado na tabela de apontadores de objeto (object point table). Cada 

apontador utiliza cinco bytes na tabela dois para a classe e his para o endereco do 

objeto. 

b) Base de Conhecimento 

No POO, os objetos armazenam conhecimento declarativo e 

procedimental a respeito do conceito que representam. Esse conhecimento a distribuldo 

atraves de suas variaveis de instancia e metodos. 

Os objetos autonomos possuem uma base de conhecimento contendo 

conhecimento declarativo, procedimental e comportamental. Nesse prototipo, a base de 

conhecimento a implementada utilizando-se os seguintes recursos: 

. 0 conhecimento declarativo a representado atraves das variaveis de instancia do 

objeto, e de metodos codificados na sintaxe Prolog/V, como fatos sobre o objeto. A 

utilizacao de metodos na sintaxe Prolog/V visa complementar a representacao desse 

tipo de conhecimento, nao diretamente implementavel atraves das variaveis de 

instancia do objeto, como valores por omissao e valores especiais para atributos. 
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. 0 conhecimento procedimental é representado atraves de metodos codificados na 

sintaxe Smalltalk/V. 

. 0 conhecimento comportamental é representado atraves de um mdtodo especial do 

objetos (regras:) que contem regras comportamentais, codificadas na sintaxe 

Prolog/V, na forma: 

regras ('procedimento') 	condicao 1, condifii o 2,...,condifiio n.. 

onde procedimento é o seletor de um metodo Smalltalk/V, e as condicoes sao 

constituidas por predicados Prolog/V, que obtem o resultado de consultas ao 

conhecimento declarativo, que recebem o resultado da execucao de metodos 

procedimentais, e que avaliam esses resultados. A figura 9.4 ilustra a representagao 

desse conhecimento. Essa regra especifica que Maria deve vestir urn agasalho, 

quando estiver resfriada e a temperatura for menor que 20 °C. 

01 regras ('vestirAgasalho) :- 

02 	is(temperatura, Tempo grausC), 

03 	is(diagnostico, Medico diagnosticar), 

04 	It(temperatura, 20), 

05 	eq(diagnostico, 'resfriado). 

Fig. 9.4 - Representagdo do conhecimento procedimental 

0 conhecimento declarativo adquirido durante o funcionamento do 

sistema, é fornecido a base de conhecimento atraves de uma variavel especial do objeto 

- (kb), que tern como fungdo servir de recipiente para o armazenamento da 

identificacao de bases de dados Prolog. Essas bases de dados funcionam como bases 

auxiliares de um objeto especifico. A variavel kb é inicializada recebendo uma 

instancia da classe Dictionary. Corn esse procedimento, ela passa a receber a 

identificacao das bases auxiliares do objeto. 

kb := Dictionary new. 	 (Inicializa a variavel "kb"conto uma colecao). 

kb addLast: <identificacdo do database> (Coloca a identificacao do database no final 

da fila). 
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Fatos podem ser incluidos ou removidos das bases auxiliares. A inclusao e realizada 

utilizando-se os predicados asserta ou assertz e, a remocao, utilizando-se o predicado 

retract, na forma: 

asserta (<nouse-do-database> (<fatoX>)) (inclui fatoX no inicio do database) 
assertz (<nome-do-database> (<fatoX>)) (inclui fatoX no final do database) 

retract (<nome-do-database> (<fatoX>)) (Remove o fatoX do database). 

c) Mecanismo para comunicacao 

0 mecanismo para comunicagao contem os elementos: 

. Fila de mensagens - e implementada como uma variavel de instancia do objeto. Essa 

variavel a inicializada, quando da criacao do objeto, recebendo uma instancia da 

classe OrderedCollection. Corn esse procedimento, ela passa a agir como uma fila 

para receber instancias da classe Mensagem. As mensagens sao incluklas no final da 

fila, na ordem de chegada. 

fila := OrderedCollection new. 	(inicializa a variavel 'fila" como uma coleccio) 

. Gerenciador de mensagens - as funcOes do gerenciador sao realizadas pelos metodos: 

- inclui:<mensagem> - inclui mensagens na fila de mensagens do objeto. 

fila addLast: <mensagent>. (Coloca ulna instancia da classe "Mensagent" no final da fila). 

- atendeMensagens: <objeto>- observa mensagens da fila de mensagens, consulta as 

regras comportamentais, executa o atendimento e 

remove, da fila, as mensagens atendidas. 

Msg := fila first 

acao := Msg seletor 

rgativas := classe new :? (regras (x)) 

(Obtent a primeira mensagem da fila do objeto, 

colocando-a na variavel global Msg). 

(Obtem o seletor da mensagem) 

(Coloca na variavel 'rgativas' o resultado da consulta 

as regras comportamentais do objeto.) 

. Componente para interacao corn usuario - e formada pelos metodos: 

passo:<classe> corn: <atividade> - apresenta a trilha global da execucao das 

atividades de todos objetos. 
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assistexstring> - apresenta assistencia ao usuario. Outros m6todos implementam 

detalhes da assistencia fornecida. 

. auxRegras 	 (Obtem as regras comportamentais ativas). 

. auxTrace 	 (Obtem as mensagens atendidas pelo objeto). 

. miff 	 (Obtem as mensagens a serem atendidas). 

mensxclasse> com:<string> - apresenta mensagens para o usuario. 	Essas 

mensagens sao decorrentes de informac5es 

erroneas fornecidas pelo usuario, ocorrencia de 

falha no sistema ou solicitacao de informacoes 

ao usuario. As mensagens de erro sao 

codificadas para facilitar a depuracao. 

exibeComp: <classe> - exibe o conhecimento comportamental do objeto. 

exibeProc: <classe> corn: <metodo> - exibe o conhecimento procedimental. 

d) Mecanismo para aquisicao de conhecimento 

0 mecanismo para aquisicao de conhecimento implementa as fungoes de 

criacao e manutencao da base de conhecimento dos objetos. Essas bases recebem 

informacoes fornecidas pelos usuarios ou geradas pelo sistema. 

adquireComp: <comp> da: <classe> resp: <area> - realiza aquisicao/ modificacao 

do conhecimento comporta-

mental. 

adquireProc: <classe> com: <metodo> - realiza aquisicao/modificacao do conheci- 

mento procedimental. 

criaDb: <classe> com:<database> 	cria uma base de dados auxiliar para o 

objeto. 

<classe> new :? database (<database >( )). 	(Criacao do database) 

incluiDbl: <classe> no: <database> com: <fato> - inclui fatos no inicio da base de 

dados auxiliar especificada. 

incluiDbF: <classe> no: <database> corn: <fato> - inclui fatos no final da base de 

dados auxiliar especificada. 
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retiraDb: <objeto> no: <database> corn: <fato> - retira fatos da base de dados 

auxiliar especificada. 

Na figura 9.5, utilizando-se uma extensao a notacdo proposta por Coad e 

Yourdon /COA 91/, apresenta-se uma visa° da implementacao das caracterfsticas 

essenciais dos objetos autOnomos na classe AutOnomos. 

Auttnomos 

❑ila 

kb 

...outras varieveis de inatancia 

...metado• procedimentaid 

rearaw 

inclui: 

stendellenaageo.: 

passo:com: 

ampiste: 

toenceom: 

exibeComp: 

exibeProe:com: 

adquireComp:damesp: 

adquireProc:com: 

criaDb:oom: 

incluiDblmo:com: 
ineluiDbFmo:eom: 

retiraDbalowom: 

Identificalo 

Base de conhecimento 

Mecanismo Eara 
comunicasao 

Mecanismo para 
aquisicit.o de 

conhecimento 

Fig. 9.5 - Classe Autonomos - visdo da implementagao 

9.2.3 Heranca 

Foi adotado o mecanismo de heranga simples. A estrategia de busca de 

metodos e variaveis de instancia segue a cadeia classe - superclasse. Opcionalmente, 

esta estrategia pode ser alterada utilizando-se a variavel especial super, fornecida na 

linguagem SmalltalkN. 

9.2.4 Passagem de mensagem 

0 padrao de mensagem para os objetos autonomos obedece o esquema 

apresentado na figura 9.6. 
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Receptor I seletor I <Mensagem> 

Emissor I seletor I argumentos... 

Receptor: 	objeto receptor da mensagem. 
seletor: 	procedimento para inclusao de mensagens 

na fila de mensagens do receptor — 'inclui:' 
<Mensagem>: objeto Mensagem a ser incluido na fila de 

mensagens do receptor 

Fig. 9.6- Passagem de mensagem para objetos autonomos 

0 envio de uma mensagem para urn objeto autonomo consiste em, 

inicialmente, criar uma instancia da classe Mensagem, e fornecer os argumentos para 

execucao de seus metodos emissor:, seletor: e argumentos:, conforme ilustrado a 

seguir: 

Msg := Mensagem new. 

Msg emissor: <objeto emissor da mensagent> 

seletor: <ntetodo solicitado> 

argumentos: <argumentos para execucao do metodo solicitado> 

Esses metodos colocam os argumentos fornecidos nas variaveis de 

instancia do objeto Mensagem. Essa instancia de Mensagem é enviada para o objeto 

autonomo, que esta sendo solicitado a realizar uma agdo, na forma a seguir: 

<Objeto autonomo> inch& Msg. 

As mensagens para os objetos servidores seguem o mesmo padrao de 

mensagens do ambiente Smalltalk/V, conforme apresentado na figura 9.7. 

!Receptor I seletor I argumentos...1 

Receptor: 	Objeto receptor da mensagem. 

seletor: 	Procedimento a ser executado. 

argumentos: Informacoes a serem utilizadas na execucao 

do procedimento. 

Fig. 9.7 - Passagem de mensagem para objetos servidores 
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9.3 Caracteristicas da implementacao do Assist/DS 

Nesta serao é apresentada uma visa() geral das decisOes tomadas na 

implementagdo do prototipo do assistente projetado. Procurou-se implementar, apenas, 

algumas das potencialidades desse assistente, tendo -se em vista o objetivo de apenas 

experimentar o tipo de estrutura permitida pelo modelo proposto. Nao se pretende que 

esta serao seja utilizada como documentacao dessa aplicacao, posto que somente sao 

apresentados os aspectos considerados relevantes para os objetivos deste estudo, 

9.3.1 A estrutura de classes 

As fases e atividades do ciclo de vida de sistemas, bem como as tecnicas 

adotadas, constituem a hierarquia de classes da aplicacao. Esses elementos sao 

representados por objetos autonomos. A figura 9.8 apresenta essa hierarquia. 

Considerando-se os objetivos desse prototipo, somente algumas dessas classes foram 

implementadas. 0 anexo A-2 apresenta os fontes da definicao das principais classes da 

aplicacao. 

A classe raiz da aplicacao é denominada Assistente. Essa classe 

implementada como subclasse da classe Autonomos. Dessa forma, herda as 

caracteristicas implementadas para os objetos autonomos, descritas na segao 9.2. 

As demais classes serao de objetos servidores, e, portanto, 	nao 

pertencem a classe raiz da aplicagao. As classes fornecidas no ambiente Smalltalk/V 

tambern serao utilizadas, elas formam as classes de objetos servidores. Duas classes de 

objetos servidores merecem destaque, a classe Mensagem, implementada no modelo, 

conforme descrito na secao 9.2.1; e a classe Contexto, implementada para essa 

aplicacao, com a funcao é de manter o registro do contexto de execucao do Assist/DS, 

atuando como uma variavel global do ambiente. 

A inclusao de subclasses é realizada por metodos disponiveis nas classes 

ClassBrowser e ClassHierarchyBrowser do ambiente SmalltalkN, por metodos 

implementados na classe Coordenagdo, subclasse de Assistente, e pelo mecanismo para 

aquisicao de conhecimento dos objetos autonomos. 
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Fig. 9.8 - Hierarquia de classes da aplicacao 



9.3.2 Funcionalidades do Assist/DS 

Urn dos aspectos mais caracteristicos do processo de desenvolvimento de 

software é a iteracao existente entre as diversas atividades desse processo. Estudos 

sobre modelos de representagao do ciclo de vida de software procuram modelar essa 

iteracao /BOE 88/, /HEN 90/. Ambientes de desenvolvimento de software, ao 

automatizarem essas atividades, procuram permitir essa iteracao, fornecendo condigoes 
para a realizacao dessas atividades na maneira como sSo realizadas manualmente. 

No Assist/DS, todos os elementos do processo de construclo de software 

(p. ex. fases, atividades, tecnicas e usuarios) sao representadas por objetos autonomos. 

0 conhecimento comportamental de cada objeto identifica as condigoes em que devem 

ser realizados os procedimentos inerentes ao conceito representado. Essas condigoes 

refletem o estado do contexto de execucao num determinado momento. A soma do 

conhecimento comportamental de todos os objetos define a estrategia da iteracao do 

processo num determinado contexto. Corn essa estruturacao do conhecimento e a 

representagao do conhecimento comportamental atraves de regras, permite-se a esse 

assistente apresentar um comportamento inteligente. 

As figura 9.9 e 9.10 apresentam exemplos de regras comportamentais. 

A figura 9.9, apresenta uma das regras do objeto Coordenacao de projeto. Essa regra 

define as condigoes para a execucao do procedimento iniciarProj, determinando que a 

atividade iniciar o projeto somente devera ser rcalizada quando o usuario for o 

coordenador do projeto, e o projeto ainda nao tenha sido iniciado. A regra na figura 

9.10, do objeto Andlise ambiental, define que a atividade associar os objetos aos 

eventos somente devera ser iniciada quando as atividades relativas a identificaccio dos 

objetos e a identificacao dos eventos tenham sido iniciadas, e tenham sido detectados 

pelo menos um objeto e urn evento. 

regras ('iniciarProj') :- 
is (coor4 ConteX coordenador), 
is (sit, ConteX sitProj), 
is (usuario, ConteX usuario), 
eq (coord, usuario), 
eq (sit, 0). 
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Fig. 9.9 - Regra comportamental - iniciar projeto 
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regras ('assocObjEvento') 
is(objetos , AAntbX consuhaObjetos), 
is(eventos, AAmbX consultaEventos), 
neq(objetos, 'nil), 
neq(eventos, 'nil'). 

Fig. 9.10 - Regra comportamental - associar objetos a eventos 

Outra facilidade oferecida pelo Assist/DS diz respeito ao aux& 

fornecido durante a realizacao das atividades do processo de desenvolvimento de 

software. Utilizando-se os objetos autanomos propostos, pode-se, em determinado 

momento, obter informacifies a respeito do estado de ativacao de suas regras 

comportamentais, das atividades ja realizadas e das solicitacoes mantidas em sua fila de 

mensagens. Essas informacoes sao utilizadas para fornecer auxflio e explanacao 

durante a realizacao das atividades do processo. 

0 armazenamento de conhecimento sobre todos os elementos do 

processo, numa representacao uniforme (objetos), facilita o acesso e a utilizacao desse 

conhecimento para a realizacao das atividades. 

9.3.3 Modelo dos usuarios 

Os usuarios sao identificados por grupos que definem sua capacidade e 

objetivos no use do Assist/DS. A classe Usuarios a implcmentada para representar os 

usuarios do Assist/DS. Para cada usuario sao armazenadas informacoes, tais como 

codigo, senha, grupo, nome, lotacao e atividades autorizadas. 

9.3.4 Interface corn usuario 

Para interface com o usuario sao utilizados os recursos de janelas 

disponiveis no ambiente Smalltalk/V. Sua implementacao se encontra distribuida 

atraves das classes da aplicacao, e das classes Pane e Dispatcher, fornecidas pelo 

ambiente Smalltalk/V. As classes da aplicacao fornecem os modelos das telas. A classe 

Pane realiza a exibicao da tela na janela associada. A classe Dispatcher processa as 

entradas atraves do teclado e do mouse. 
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0 Assist/DS utiliza as facilidades de menu oferecidas pelo ambiente 

SmalltalkN, atraves da classe Menu. 

Na utilizacao da interface deverao ser observadas as seguintes 

caracteristicas: 

a) Janelas 

Nas janelas sao exibidas as telas da aplicacao. Essas telas possuem 

formato padronizado em fun& do nivel da atividade disponivel no assistente, e sao 
divididas em subtelas corn funcOes especificas. A toda subtela a associado urn menu. 

No manuseio das janelas sao aplicaveis os procedimentos: 

. Dimensionar: todas as janelas serao dimensionadas pelo usuario. Para realizar essa 

funcao, o usuario deve escolher sua localizacao no espaco disponivel, 

no monitor de video. Pressionar o botao da esquerda do mouse para 

definir a localizacao superior esquerda da tela. Em seguida, pressionar 

o botao da direita do mouse para definir a localizacao inferior direita. 

As janelas poderao ser redimensionadas a criterio do usuario. Nesse 

caso, posicionar o cursor na borda superior da subtela, acionar o menu 

e escolher a opcao desejada (mover ou redimensionar). 

. Ativar: 	diversas janelas poderao ser exibidas simultaneamente, inclusive corn 

sobreposicao. Quando desejado ativar janelas sobrepostas, posicionar o 

cursor dentro da janela desejada e pressionar o botao da esquerda do 

mouse. 

b) Menu 

Para utiliz,acao das facilidades de menu, deverao ser observados os 

procedimentos: 

. Exibicao: posicionar o cursor na area da janela escolhida e pressionar o botao da 

direita do mouse. 

. Selecao: 	posicionar o cursor sobre o item desejado e pressionar o botao da esquerda 

do mouse. 0 item selecionado passara a ser exibido em reverso. 

. Abandonar: posicionar o cursor fora da area do menu, e pressionar qualquer dos 

botoes do mouse. 
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c) Scrolling 

Para visualizacdo de texto major que a area disponfvel na janela, 

colocar o cursor na area interna da janela e pressionar o bola° da direita do mouse. 

Enquanto pressionado, deslocar o mouse para fora da janela. 0 texto em exilodOo 

avancara no sentido do deslocamento do mouse. Para terminar o procedimento de 
scrolling, voltar o cursor para a area interna da janela, ou liberar o boa() do mouse. 

Utilizacao da interface 

A figura 9.11 apresenta a tela inicial, contendo o menu principal com as 

funcoes basicas do assistente. Alem da area central, onde é exibido o menu, esta tela 

possui subtelas para: 

1. Exibicao da trilha de atividades realizadas pelo assistente. 

2. Exibicao do menu das atividades disponiveis ao usuario. 

3. Solicitacao das atividades de controle. Essa subtela foi projetada para exibicao do 

menu das funcOes do Escalonador, o qual simula a existencia de objetos ativos. 

4. Comunicacao usuario-sistema. 	Nessa subtela sao reportadas falhas detectadas 

durante o funcionamento do sistema, informacoes erroneas fornecidas pelo usuario, 

ou solicitacoes de informacoes. As falhas sao reportadas corn seu codigo e sintese. 

Atraves desse codigo podem ser obtidas maiores informacoes sobre sua ocorrencia. 
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Fig. 9.11 - Tela inicial do sistema 
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Quando solicitada a fun* Coordenacao, sera exibida a tela apresentada 

na figura 9.12. Essa tela possui as seguintes subtelas: 

1.Identificagdo do usuario. 

2. Identificacao do projeto. 

3. Data e hora. 

4. Espaco para exibicao do menu. 

5. Opgoes para assistencia. 

6. Espago para exibigio da assistencia oferecida pelo assistente. 

Quando esta tela se encontrar ativa o usuario podera exibir o menu e 

selecionar as atividades disponiveis. 

Fig. 9.12 - Tela Coordenacao 

Quando solicitadas as demais funcoes do menu principal, sera() exibidas 

telas com o mesmo formato apresentado na figura 9.12. Na figura 9.13 tern-se a tela 

exibida para a fungdo Desenvolvimento. 

As telas descritas apresentam menu para fungoes de niveis posteriores. 

Essas funcoes podem exibir novos menus ou telas especificas das atividades. Diversas 

telas podem ser exibidas simultaneamente, conforme apresentado na figura 9.14. 0 

usuario dimensiona sua estacao de trabalho, colocando a disposicao, as telas desejadas. 

Essa facilidade permite ao usuario trabalhar em muitas funcoes diferentes ao mesmo 
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tempo, desde que suspenda as atividades numa tela, e reinicie uma atividade diferente 

em outra. Utilizando o mouse, o usuario apontard para a tela desejada, e esta se 

tornara ativa, permitindo-Ihe selecionar as atividades desejadas. 

Fig. 9.13 - Tela Desenvolvimento 

Fig. 9.14 - Visa() global da interface 
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9.3.5 Assistencia ao usuario 

Os usuario sao modelados em grupos, conforme descrito no capitulo 8. 

Para esses grupos sao definidos tres &els de assistencia. Essa assistencia 6 fornecida 

durante a realizacao das atividades do Assist/DS: 

nivel 1 - pouco auxilio e fornecido. Considera-se que o usuario tem razoavel experi-

encia na utilizacao do assistente, e das atividades que estao sendo realizadas. 

Esse nivel e aplicado para usuarios que se enquadram nos grupos 01 e 03. 

. nivel 2 - somente e fornecido informacoes relevantes para a realizacio das atividades. 
Aplicado para usuarios dos grupos 04 e 05. 

. nivel 3 - e fornecida uma orientacao detalhada durante a realizacao das atividades. 

Sao fornecidos exemplos sobre a utilizacao do Assist/DS e sobre as 

informacoes manipuladas. 

0 tipo de assistencia aplicavel a cada usuario a definido em seu modelo. 

Opcionalmente, o usuario podera modificar, temporariamente, o tipo de assistencia a ser 

fornecido. 

Em qualquer instante, o usuario podera acionar o menu de assistencia e 

obter informacoes sobre quais atividades podera realizar, quais as atividades ja realiza-

das, e quais atividades ja foram solicitadas, mas cuja execucao nao foi ainda permitida. 

A figura 9.15 apresenta uma visa() do funcionamento do menu de assistencia. 

Fig. 9.15 - Utilizacao do menu de assistencia 
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9.3.6 Editores graficos e textuais 

As tecnicas graficas e os documentos, utilizados no processo de 

desenvolvimento de software, sao implementados nas classes Tecnicas e Documentos. 

Essas classes constituem os editores graficos e textuais do Assist/DS. A inclusao de 

novas ferramentas e documentos é permitida, ao coordenador do Assist/DS, atraves da 

especializacao dessas classes. Para as funcoes de edicao grafica e de texto sao 

utilizados metodos disponiveis no ambiente Smalltalk/V, 	nas classes BitBlt, 

Dispatcher, Pane e suas subclasses. A inclusao de subclasses é realizada por metodos 

disponlveis nas classes ClassBrowser e ClassHierarchyBrowser do ambiente 

Smalltalk/V, por metodos implementados na classe Coordenagdo, subclasse de 

Assistente, e pelo mecanismo para aquisicao de conhecimento dos objetos autOnomos. 

0 conhecimento representado nas classes Tecnicas e Documentos 

consiste de: 

Tecnicas: o conhecimento declarativo compreende a identificacao de seus elementos 

(nodos e arcos), a localizacao grafica, o relacionamento corn os demais elementos, e 

o contend° das anotacoes. 0 conhecimento procedimental define as funcoes de 

editoracao. 0 conhecimento comportamental define as condicoes aplicaveis a 

utilizacao de seus elementos. 

Documentos: o conhecimento declarativo compreende a apresentacao visual e o 

contend°. 0 conhecimento procedimental define as func6es de editoracao. 0 

conhecimento comportamental define as condicoes aplicaveis as funcoes de 

editoracao. 

9.3.7 Modificacoes no metodo de trabalho 

Atraves da funcao Coordenacao, o coordenador do Assist/DS podera 

modificar o processo de conducao dos trabalho, procedendo alteracoes diretamente nas 

regras comportamentais dos objetos. Esta facilidade é permitida por metodos 

existences na classe Coordenacdo, e pelos mecanismos de comunicacao e de aquisicao 

de conhecimento dos objetos autonomos. A figura 9.16 apresenta uma tela onde é 

exibido urn segmento das regras comportamentais do objeto Coordenagdo de projetos. 

0 coordenador solicita a um objeto a exibicao de seu conhecimento comportamental, 

procede as alteracoes, e, atraves do mecanismo de aquisicao de conhecimento, o objeto 

rccebe seu novo comportamento. 
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Fig. 9.16 - Tela para modificacdo no comportamento dos objetos 

9.4 A experiencia obtida 

Esse experimento teve como objetivo observar a aplicabilidade do 

modelo proposto como estrutura para construed° de ambientes de desenvolvimento de 

software. 

A partir desse prototipo pode-se observar: 

. A viabilidade da inclusdo de mecanismos especiais ao modelo de objetos do POO para 

expandir suas caracteristicas basicas, permitindo-]he uma melhor representagdo dos 

conceitos do universo a ser modelado. 

. A viabilidade do use de objetos com comportamento inteligente como estrutura para 

construed() de ambientes inteligentes, pelos seguintes motivos: permite a construed° e 

a integracdo de ferramentas graficas e textuais; fornece assistancia aos usuarios, ern 

termos de auxin°, validacoes e explanacoes; flexibiliza a conducdo das atividades do 

processo de desenvolvimento de sistemas; e apoia todas as etapas do ciclo de vida de 

urn software. 

. A simplicidade de sua implementagdo utilizando-se recursos multiparadigmaticos. 

I' i ■ 
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. A facilidade na manutencao, permitida pela modularizacao em objetos e classes. No 

Assist/DS a inclusao de nova ferramenta consistird na especializacao de uma classe, 

e a modificacao no processo do desenvolvimento de software sera realizada atraves de 

alteracoes no conhecimento comportamental dos objetos envolvidos. Esse beneficio 

se torna bem caracterizado, se considerado a implementacao de ambientes com 

linguagens que nao permitem uma adequada estruturagdo do conhecimento a ser 

armazenado. 

Apesar desse modelo nao ter sido experimentado nas faces finals do ciclo 

de vida, acredita-se na sua viabilidade, haja vista o relato das experiencias de alguns 

pesquisadores, apresentadas no capitulo 8, que utilizam modelos corn algumas das 

caracteristicas do modelo proposto 

Para utilizacao do modelo em sua aplicacao-alvo, deverio ser precedidas 

as seguintes acoes: 

. Detalhamento do metodo de trabalho a ser empregado para definir a hierarquia de 

classes e o conhecimento dos objetos. 

. Identificacao das dependencias, totals e parciais, entre as diversas atividades do 

processo de desenvolvimento de software. Essas informagoes sera° utilizadas na 

definicao do conhecimento comportamental dos objetos. 

. Decomposicao das acoes dos objetos autOnomos de forma a obter-se urn melhor 

desempenho desses objetos. 

. Identificacao do nivel de assistencia adequado e das atividades permitidas a cada tipo 

de usuario. 

Observou-se, ainda, que para uma completa implementagdo do modelo 

proposto seria desejavel: 

A utilizacao de uma linguagem que possua mecanismos para controle da concorrencia 

entre objetos, permitindo a ativacao de multiplas tarefas e a sincronizacao entre essas. 

A utilizacao de urn mecanismo mais eficiente para aquisicao de conhecimento. Um 

alternativa seria a utilizacao de heranca dinamica para permitir a inclusdo de variaveis 

de instancia em classes já instanciadas. Estudos sobre tecnicas para aprendizado 

tambern seriam necessarios para enriquecer esse mecanismo. 



9.5 Conclusoes 

No capitulo 7 foi proposto um modelo de objetos visando dota-los de 

caracterfsticas que !hes permitam exibir comportamento inteligente. Pretendia-se 

utilizar esse modelo como estrutura basica na construcao de ambientes inteligentes de 

desenvolvimento de software. 

No capitulo 8 foi delineada uma aplicacao dense modelo, possibilitando 

sua implementagao e posterior avaliacao. Nao houve a intencao de estender os 

objetivos deste estudo para especificar urn ambiente que possua todas as caracteristicas 

desejaveis para a automacao do processo de desenvolvimento de software. 

Neste capitulo sao descritas as decisoes tomadas na implementagao do 

modelo, e no seu use na aplicacao desejada. Tendo em vista os objetivos do estudo, 

foram implementadas apenas as caracteristicas basicas do modelo e a estrutura de 

funcionamento da aplicacao. Sua completa implementagdo devera ser realizada em 

trabalhos posteriores. 
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10 RESULTADOS, TRABALHOS FUTUROS E 
CONCLUSOES 

Neste capitulo, é apresentada uma avaliacao global dos resultados obtidos com o 

estudo, incluindo-se sugestoes para trabalhos futuros e observacoes resultantes da 

experimentagao realizada. 

10.1 Resultados do Estudo 

Nesta dissertacao, foi descrito o resultado do estudo realizado sobre 

objetos corn comportamento inteligente, envolvendo pesquisas nas areas de engenharia 

de software e inteligencia artificial. 	Foi proposto urn modelo de objetos 

experimentada uma aplicacao para esse modelo. 

As principals contribuicoes do estudo sao sumariadas como segue: 

. Urn levantamento dos conceitos basicos do POO 

Nesse levantamento, buscou-se o entendimento dos conceitos envolvidos 

no POO. Constatou-se que, apesar desse paradigma poder ser identificado por urn 

pequeno numero dc conceitos (objeto, classe, instancia, metodo, heranca e mensagem), 

a linguagem utilizada para descreve-los, e a diversificacao em suas implementagoes, 

dificultam o entendimento das caracterfsticas reais do POO, tendo-se, muitas vezes, 

que recorrer as tcorias subjacentes, para urn melhor esclarecimento dos princfpios 

envolvidos. 

. Uma taxionomia de objetos 

Foram identificadas algumas extensoes fornecidas ao POO, coin o 

objetivo de atender a necessidades especfficas de algumas aplicacoes. Dentre tais 

extensoes, destacam-se o modelo de atones, proposto por Hewitt /HEW 77/, e sob nova 

formalizacao, proposta por Gul Agha /TOM 89b/, /MAS 90/; o modelo de objetos 

guardides, proposto por Liskov /LIS 87/, para gerenciamento de recursos em sistemas 

distribuidos; o model() de objetos autonomos /KEM 90/ e o modelo de agentes /MAR 

89/, utilizado em sistema de simulacao comportamental. Essas extensoes foram 
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sistematizadas atraves de parametros como capacidade, forma de atuacao, 

sincronizacao, composicao e tempo de vida. 

. Uma analise da utilizacdo do POO na representacao de conhecimento 

0 modelo de representacdo de conhecimento atraves da nocao de objetos, 

e de sua classificacdo atraves de hierarquias de classes, como proposto pelo POO, tern 

sido utilizado para representar o conhecimento em sistemas inteligentes. Esse modelo 

possui limitacOes quanto a representacio de alguns aspectos declarativos do 

conhecimento. 0 mecanismo de heranca das LOOs apresenta problemas quanto 

existencia de mecanismos operacionais, inclufdos para fornecer flexibilidade 

programacdo. Apesar dessas limitacOes, a utilizacao do POO na construed° de sistemas 

inteligentes vem sendo explorada, sendo obtidos muitos beneficios praticos, a exemplo 

das aplicacoes apresentadas por Tello /TEL 89/. 

. Um levantamento de proposlas de utilizacao do P00 na construed() de sistemas 

inteligentes 

Foram apresentadas as ideias de Hewitt /HEW 77/, Minsky /MIN 86/ e 

Lieberman /LIE 87/, sugerindo uma nova abordagem para construed° de sistemas 

inteligentes. Para esses autores, a inteligencia deve ser distribuida entre os diversos 

componentes do sistema, em oposiedo a tradicional arquitetura de sistemas inteligentes, 

na qual todo o conhecimento a armazenado numa Unica base de conhecimento, e uma 

maquina de inferencia realiza os procedimentos de resoluedo do problema. 

0 tipo de estruturacao do conhecimento propiciado pelo POO sugere a 

modelagem de sistemas corn a abordagem da inteligencia distribufda. Diversos modelos 

de objetos tem sido propostos corn esse objetivo, destacando-se os apresentados em 

Orient84/K /TOK 84/, Pandora /MAR 87/, Pandora II /MAR 89/, LOOPS /STE 86a/, 

SPOOL /FUK 86/ e KNOB /TSI 87/ . 

0 levantamento realizado permitiu a identificacao de alguns dos 

mecanismos utilizados na construed° de tais modelos. Nas propostas analisadas, foram 

adotados enfoques puros (P00 como Unico paradigma) e hibridos (P00 com outros 

paradigmas). No enfoque hibrido, foram utilizados os paradigmas da programacao em 

logica, da programacdo baseada em regras e da programacdo orientada a acesso. 
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Utilizando-se aspectos desses paradigmas, sao implementados mecanismos para 

fornecer autonomia, capacidade de raciocinio e comportamento flexlvel a objetos. 

. UM modelo de objetos com comportamento inteligente 

As ideias de Hewitt, Minsky e Lieberman sobre a construcao de sistemas 

inteligentes sugerem a modelagem de objetos que possam atuar como solucionadores de 
problemas, possuindo inteligencia suficiente para realizacao de suas tarefas. 

A partir da analise das propostas de utilizacao do P00 na construcao de 

sistemas inteligentes, e dos estudos sobre representacao de conhecimento e 

comportamento inteligente, foi delineado urn modelo de objetos que vai ao encontro das 

ideias daqueles autores. Nesse modelo, urn objeto corn comportamento inteligente 

constitui uma unidade computacional que controla seu proprio comportamento, possue 

o conhecimento necessario para realizacao de suas tarefas, adquire novos 

conhecimentos durante sua existencia, e comunica-se corn outros objetos e corn o 

usuario no curso de suas atividades. Na concepcao desse modelo, implementado corn 

auxilio do paradigma da programacao em logica, procurou-se complementar aspectos 

declarativos do conhecimento, nao bem explorados pelo POO, e dotar objetos corn 

autonomia e comportamento flexivel. Essa capacidade foi permitida atraves do 

encapsulamento de mecanismos para gerenciar mensagens recebidas; para armazenar 

conhecimento comportamental, na forma de regras comportamentais em encadeamento 

regressivo; e para adquirir novos conhecimentos durante sua atuacao. 

. Um levantamento sobre ambientes inteligentcs 

Foi realizado um levantamento sobre a geracao atual de ambientes de 

desenvolvimento de software, e observado urn novo paradigma para construcao de 

ambientes ambientes inteligentes que efetivamente auxiliam seus usuarios na 

realizacao de tarefas. Esse novo paradigma, segundo seus defensores /BAL 83/, requer 

uma nova estrutura, nao sendo suficiente adicionar inteligencia as ferramentas. Essa 

estrutura devera permitir a integracao de todo o processo, para realizar uma efetiva 

coordenacao; e a utilizacao de uma interface uniforme, para fornecer uma adequada 

interacao sistema-usuario. Esse novo enfoque vem sendo experimentado por varios 

pesquisadores, ressaltando-se os trabalhos do Kestrel Institute /GRE 86/ e do projeto 

ESPRIT, atraves do ambience ASPIS /PUN 88/. 
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A utilizacao do POO na construcao de ambientes inteligentes vem sendo 

experimentada. A nocio de objetos que interagem para realizar tarefas tern motivado a 

sua utilizacao como estrutura basica desses ambientes. Foram apresentadas duns 

propostas dessa abordagem: 0 ambiente Marvel, conduzido por Gail Kaiser, na 
Universidade de Columbia (USA) /KAI 88/ e o ISM, conduzido por Thomas Rodden, 

na Universidade de Lancaster (UK) /ROD 89/: 

. Marvel utiliza a estrutura de armazenamento de conhecimento proposta pelo P00, e 

acrescenta uma colegao de regras corn pesquisa regressiva e progressiva, para 

fornecer inteligencia ao ambiente. Nesse ambiente, as regras referenciam os objetos e 

definem as atividades a serem realizadas. Essas regras sao agrupadas em estrategias 

que definem o comportamento do ambiente para uma aplicacao especffica. 

. ISM adota um modelo de objetos corn algumas das caracteristicas analisadas neste 

estudo. Nesse ambiente, os objetos sao vistos como agentes inteligentes e cooperantes, 

que se comunicam entre si e corn o usuario por passagem de mensagens. Utilizando a 

metafora do correio eletronico, define-se a estrutura de funcionamento do ambiente, 

na qual os objetos enviam mensagens para um agente mailer, que analisa e direciona 

mensagens para os agentes apropriados. 

. Um experimento na utilizacao de objetos com comportamento inteligente 

0 modelo proposto foi experimentado na construcao de urn assistente 

para as atividades de desenvolvimento de software. Esse assistente foi delineado 

tomando-se por base o levantamento sobre ambientes inteligentes e o modelo de objetos 

proposto. 

A estrutura basica desse ambiente a composta por uma hierarquia de 

classes, estruturadas segundo o ciclo de vida de sistemas. Essas classes descrevem 

objetos autonomos que representam fases, atividades e ferramentas envolvidas no 

processo de desenvolvimento de software. Cada urn desses objetos possui o 

conhecimento necessario a realizacao das atividades que representam. 

Para implementacao desse assistente, utilizou-se a linguagem 

Smalltalk/V, com recursos de Prolog. Essa combinagao de paradigmas em Smalltalk 

(vide anexo A-1) facilitou a implementacao do modelo de objetos, porquanto a 

capacidade de raciocinio formada pelo conhecimento comportamental pode ser 

facilmente implementada atraves de regras Prolog. Em virtude dessa linguagem nao 



183 

possuir mecanismos dedicados a computacao concorrente, tornou-se necessario simular 

a visk da existencia de objetos ativos. 

10.2 Sugestoes de trabalhos futuros 

0 modelo de objetos proposto abre urn leque de caracteristicas que 

poderk ser fornecidas ao P00 na construck de sistemas inteligentes, segundo a 

abordagem da inteligencia distribuida. Outras poderk ainda ser incorporadas. Este 

trabalho de pesquisa teve por objetivo a identificack de tais mecanismos e sua forma 
de utilizacao. Seu prosseguimento deve compreender as seguintes atividades: 

. Identificar outras alternativas para modelagem de objetos corn comportamento 

inteligente 

No capitulo 6, foram apresentados diversos enfoques voltados para a 

inclusao de mecanismos ao POO, de modo a permitir autonomia de nab e capacidade 

de raciocinio. Objetivando a concepcdo do modelo de objetos proposto, alguns dos 

mecanismos detectados foram analisados frente aos objetivos deste estudo, e uma 

alternativa foi cxperimentada. Admite-se que outros mecanismos poderao ser 

utilizados, haja vista a variedade de alternativas encontradas. 

. Explorar os mecanismos de aquisicao de conhecimento e comunicacao 

No modelo proposto, os objetos foram projetados corn capacidade para 

adquirir novos conhecimentos e comunicar-se corn os usuarios, fornecendo-lhes auxilio 

e relato de suas atividades. Tendo em vista o escopo deste estudo, essas potencialidades 

nao foram suficientemente exploradas, devendo esse trabalho ser realizado em versoes 

posteriores do modelo. 

Como apresentado no capitulo 3, a aquisicao de conhecimento é uma 

caracteristica fundamental para quc entidades apresentem comportamento inteligente. 0 

modelo proposto requer a existencia dessa capacidade. Na versa . ° desse prototipo, os 

objetos adquirem conhecimento atraves do usuario, e geram, de forma elementar, algum 

tipo de conhecimento necessario as suas atividades. Em vers6es futuras, o mecanismo 

para aquisicdo de conhecimento podera ser expandido para permitir aprendizado, 

requerendo, para tanto, a realizacao de estudo de tecnicas que propiciem essa 

capacidade. 
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0 mecanismo para comunicacao, projetado para o modelo, tern por 

objetivo realizar a comunicacao corn usuarios e demais objetos. A comunicacao corn os 

usuarios tern como finalidade fornecer auxflio, solicitar uma decisdo ou justificar suas 

atividades. A estratdgia de passagem de mensagens para realizagdo de tarefas, como 

proposto no P00, permite o registro do fluxo de comunicacao entre objetos, para 

utilizacao no fornecimento de explanagoes. Na implementacao do modelo, esse 

mecanismo foi utilizado para exibir trilhas das atividades realizadas no sistema. Em 

versoes futuras, esse mecanismo podera ser expandido para fornecer explanacOes sobre 

as atividades de cada objeto. 

. Complemen tar a implementacao do Assistente 

0 objetivo da implementacao do modelo, em sua aplicacao-alvo, foi 

experimentar as potencialidades basicas dos objetos propostos, e permitir analisar a 

estrutura de construcao permitida pelo modelo. Portanto, o prototipo foi implementado 

corn a seqiiencia das atividades previstas no processo de desenvolvimento de software, 

nao tendo sido implementada, a nivel de detalhe, a automacao dessas atividades. Como 

prosseguimento deste estudo, o prototipo devera ser complementado, a fim de tornar-se 

operacional e permitir sua experimentagdo no desenvolvimento de software. Atraves da 

versa° operacional do assistente, a metodologia adotada tambem podera ser validada, 

haja vista que ainda se encontra em fase experimental. 

. Observar a adcquabilidade do modelo cm outras aplicacoes 

0 modelo proposto foi experimentado na construcao de um assistente 

para as atividades do processo de desenvolvimento de software. 0 modelo foi projetado 

tendo-se em mente esse tipo de aplicagao, ou seja, aplicagOes caracterizadas pela 

diversidade de atividades envolvidas e pela iteracao existente na seqiiencia de sua 

realizacao. Para coordenacao e auxflio dessas atividades, d requerido comportamento 

inteligente no sistema que pretenda automatize-las. 

Sistemas para automacao de escritorio e automacao bancaria possuem 

essas caracteristicas, ratho pela qual acredita-se que o modelo proposto tambem seja 

adequado para construcao de tais sistemas. Em prosseguimento a este estudo, pretende-

se utilizar o modelo na construcao desses sistemas. 



10.3 Consideracoes finais 

Na visa° do P00, as entidades do universo a ser modelado sao 

representadas por objetos, enquanto suas propriedades sao representadas por atributos 

(variaveis de instancia) e comportamento (determinado por seu conjunto de metodos). 

Nas variaveis de instancia, é armazenado o conhecimento declarativo sobre a entidade, 

ou seja, o conjunto de suas caracteristicas descritivas, e seus relacionamentos. Nos 

metodos, sac) armazenados o conhecimento procedimental -- o conhecimento sobre 

como desempenhar o seu papel como entidade do universo. Esses objetos sao definidos 

atraves de classes, segundo suas similaridades, e, para realizar suas tarefas, comunicam-

se atraves de passagem de mensagens. 

Esse paradigma possui muitas das caracteristicas das linguagens de 

representacdo de conhecimento (p. ex. linguagens de frames), habilitando-o para 

construed° de sistemas bascados em conhecimento. Seu modelo de representacdo de 

conhecimento permite modelar o conhecimento declarativo e procedimental do 

dominio da aplicacdo. 

0 POO requer construtos adicionais, para permitir a modelagem de 

objetos que possuam conhecimento sobre o dominio do problema, que apresentem 

autonomia de acdo, que exibam comportamento flexivel decorrente das condigoes do 

ambience em que atuam e que adquiram novos comportamentos durante sua atuacdo. 

Urn dos grandes beneficios da utilizagdo de tal modelo de objeto é 

permitir a construed.° de sistemas inteligentes, nos quais o conhecimento e a 

inteligencia para manipulacdo dos conceitos se encontram localizados em cada entidade 

envolvida. 

Espera-se que a contribuicao principal desta pesquisa tenha sido o 

delineamento de uma alternativa eficaz para a construed° de sistemas inteligentes e 

complexos. Ambientes de desenvolvimento de software podem ser classificados nessa 

categoria, pois necessitam de mecanismos que lhes permitam exibir comportamento 

inteligente, para efetivamente coordenarem e auxiliarem no processo de construcdo de 

software. Esse processo torna-se complexo, devido a diversidade de atividades 

envolvidas, e a iteracdo desejavel entre estas. 

Atraves deste estudo foram observados os seguintes pontos: 

185 



186 

. A utilizagdo do POO na construed() de sistemas inteligentes e um enfoque pratico e 

eficiente. A estruturagdo do conhecimento em objetos e classes, propiciada pelo 

POO, permite representar uma grande variedade de dominios. A modularizacdo de 

sistemas em objetos que encapsulam conhecimento reduz a complexidade do 

problema a ser modelado, promovendo o desenvolvimento incremental de suas 

unidades, e, conseqUentemente, facilitando sua manutencao. 

A combinacio dos recursos do POO com os de outros paradigmas de programacao 

(16gica, baseada em regras e orientada a acesso) expande ainda mais suas 
potencialidades. Facilita a implementacdo de objetos coin caractenisticas como 

autonomia de acdo, capacidade de raciocinio e aquisiedo de conhecimento, e a 

complementacao de aspectos declarativos nao diretamente representaveis atraves dos 

construtos naturais do POO. 

. Dotar objetos corn tais caracteristicas habilita sua utilizacao na construed° de sistemas 

inteligentes, nos quais a inteligencia se encontre distribuida entre seus diversos 

elementos. Esses objetos constituem um enfoque natural para representar 

determinadas entidades do mundo real, permitindo uma melhor representacao da 

realidade. 

. A utilizacao desse modelo do objetos como estrutura para construed° de ambientes 

de desenvolvimento de software permite-lhes exibir comportamento inteligente, para, 

efetivamente, coordenar e auxiliar no processo de desenvolvimento de software, e 

incorporar ferramcntas para automacao de uma ampla faixa de atividades desse 

processo. 
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ANEXO A-1 Prolog no Ambiente Smalltalk 

A desericao apresentada neste anexo visa fornecer alguns detalhes da 

utilizacao dos recursos da programa* em logica no ambiente Smalltalk/V. Maiores 

informacoes podem ser obtidas atraves das referencias /TEL 89/ e /DIG 87a/. 

Instalaca- o 

Prolog/V é apresentado na linguagem Smalltalk/V como uma classe, a 

classe Prolog, subclasse da classe Logic. Para sua inclusao no ambiente, deve-se 

utilizar o disquete Tutorial da instalagdo de Smalltalk/V. Esse disquete contem o 

arquivo da documentagdo prolog.doc e o arquivo de fontes prolog.st. Com esse ultimo, 

instala-se a classe Prolog, seus metodos e as alteracoes do ambiente. Sao fornecidas 

tres classes para exemplificar a utilizacao de Prolog/V. 

Caracteristicas 

Como acontece para todo o ambiente Smalltalk/V, as caracteristicas de 

heranga simples tambem sao fornecidas para a classe Prolog. Para utilizacao dos 

recursos de Prolog, devem-se construir classes especializadas da classe Prolog. Para 

realizacao dessa atividade, é fornecido urn browser independente, denominado 

LogicBrowser, que é uma subclasse da classe HierarchyBrowser do ambiente 

Smalltalk/V. Esse browser fornece o compilador Prolog. 

Os metodos da classe Prolog e de suas subclasses podem ser 

implementados na sintaxe Smalltalk/V, ou como clausulas Prolog. 0 ambiente fornece 

predicados construfdos e a possibilidade de construcao ou alteracao desses predicados. 

Os predicados construtdos, fornecidos pelos sistemas, sao codificados em Smalltalk. 

Eles sao relativos a: 

. sucesso e falha, 

. alteracao da execucao do backtracking, 

. criacao de goals complexos, 

. comunicacao com Smalltalk, 

. criacao e exclusao de base de dados, 
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. inclusao e retirada de fatos de base de dados, 

. comparacao e classificac5o de termos, 

. criagao e acesso de estruturas, 

. entrada e saida de dados, e 

. depuracao. 

Os itens seguintes demonstram algumas caracteristicas de seu uso: 

. Fatos: representam relagoes entre objetos, sob a sintaxe: 

	

pai 	Maria'). 

Nesse exemplo, o simbolo pai a urn predicado, e Joao e Maria sao argumentos do 

predicado. 

. Regras: estabelecem as condigetes para os fatos serem verdadeiros. Sua sintaxe consiste 

de fatos e goals separados pelo operador ":-" como no exemplo a seguir: 

	

avo(x, y) 	pai(x, z), pai(z, y)• 

. Consultas: uma consulta consiste de uma expressao hibrida - Smalltalk/V na esquerda, 

o operador ":?" e Prolog/V na direita, como exemplificado a seguir: 

Familia new :? avo ('Jolio; x). 

Uma consulta pode ser inserida num metodo Smalltalk/V. A resposta para uma 

questao pode ser nil (nenhuma resposta) ou uma lista de respostas. 

. Database: os databases Prolog/V contem fatos que podem ser dinamicamente 

inclufdos (assert) ou retirados (retract). Urn database e criado pelo predicado 

database, na forma Familia new :? database ( irtudo()). 

. Os predicados asserta, assertz e retract podem ser utilizados para adicionar um fato no 

inicio da lista (asserta), adicionar um fato no final da lista (assertz) ou remover um 

fato da lista (retract), conforme demonstrado a seguir: 
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Familia new :? 
asserta (irodio 	Maria')), 
assertz (irmdo (Joao', 'Pedro)), 

retract (ira ►tio (Joao', 'Paulo')). 

. A partir de urn metodo Smalltalk pode-se enviar uma serie de objetivos Prolog. 

. 0 predicado is é fornecido como uma ponte entre os dois mundos. Por exemplo, 

quando is (x, Array with: 'Hi' with: 'Prolog) é avaliado como um objetivo 

Prolog, o segundo argumento (iniciando corn Array) sera avaliado como uma 

expressao Smalltalk. 0 resultado da avaliacdo é urn Array com dois elementos, 'Hi' e 

'Prolog', que sera unificado corn a variavel Prolog x. 

Observacoes 

a) Utilizacao de Prolog/V 

Na versa() utilizada foram detectados alguns problemas, destacando-se: 

Ao compilar classes atraves do HierarchyBrowser, o compilador acusa erro quando 

esses possuem metodos codificados na sintaxe Prolog/V. 

0 IlierarchyBrowser possui uma °Nab para gravar os fontes da definicao de uma 

classe e de seus metodos. Esse arquivo pode ser utilizado para recuperagdo. Quando a 

classe possui metodos na sintaxe Prolog/V, esse arquivo precisa ser alterado, para 

permitir a recuperacao desses metodos. 

b) 0 ambiente Smalltalk/V 

0 ambiente Smalltalk/V possui mecanismos eficientes para prototipagao 

de sistemas, como o inspecionador de variaveis, o depurador e o browser. A existencia 

desses mecanismos favorece a prototipagao. Embora esse ambiente forneca urn browser 

para busca de classes, sente-se a necessidade de uma ferramenta mais inteligente para a 

realizacAo dessas tarefas, como, por exemplo, a ferramenta desenvolvida por Girardi 

/GIR 90b/. 
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ANEXO A-2 Classes da Aplicapio 
,*****************************************,***************************************** 

*************************************** versa()  iniciai ***************************** 

**************************************************.*********,*.****************** 

Prolog subclass: #Escalonador 
instance VariableNames: " 
class VariableNantes: 'FilaAut Fim ' 

ativar 
"Funcao: Controle - Distribui o controle" 

num elemi 
FilaAut isNil i/True: [FilaAut := OrderedCollection new]. 
num := FilaAut size. 
1 to: num do: [ :nund I dent := FilaAut at: nuns!. 

elem atendeMensagens: elem].! 

desativar 
"Funcao: Controle - Encerra as filas" 

num elent 
FilaAut isNil ifFalse: [nuns := FilaAut size. 

1 to: num do: [ :stund I elent := FilaAut at: nuns!. 
elem rensofila]. 

FilaAut := nil].! 

fechar 
"Funcao: Controle - atende ultinsas mensagens e desativa objetos" 

nuns elem resp fecha 
FilaAut isNil 

ifFalse: [ 
num := FilaAut size. 
fecha := true. 
1 to: num do: [ :num! elem := FilaAut at: nuns!. 

resp := elem atendeMensFint: elem. 
(resp == false) i/True: [fecha := respj]]. 

(fecha == true) ifTrue: [self desativar]. 
fecha! 

incluirAutononso: anObject 
"Funcao: Controle - Irtclui ObjAutonomos plaiivacao" 
FilaAut isNil i/True: [FilaAut := OrderedCollection new]. 
FilaAut addLast: anObject.! ! 

** ***** **Mt ****** ************************************************************** 

Escalonador subclass: #Autonontos 
instanceVariableNames: 'fila kb atendidas traceStreant menStream assistStream ' 
class VariableNantes: " 

adquireComp: codeString da: aClass resp: aDispatcher 
"Funcao: Aquisicao Conhecimento - aquisicaohnodificacao no comportanzento " 
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I result I 
result := aClass compileLogic: codeString notifying: aDispatcher. 

result isNil 

ifTrue: ['false] 
ifFalse: [SmaWalk logPrologSource: codeString forSelector: result key inClass: aClass. 

"true].! 

adquireProc: aClasse cont: aSymbol 
"Funcao: Aquisicao Conhecimento - aquisicaohnodificacao do conhecintento procedimental" 

ClassHierarchyBrowser new 

opettOn2: (Array with: Object 	SwappedOutObject)I 

assistl: aClass coat: assistStream 
"Funcao: Comunicacao - Fornece attxilio tipol" 

rgativas classe acao 

classe := aClass. 

rgativas := (classe new :? regras(x)). 

assistStream nextPutAll: As seguintes acoes poderao ser realizadas neste montento:'; cr. 

rgativas do: [:regra I (assistStreant nextPuiAll: (regra at: 1); nextPutAll: ' 1 9]. 

assistStreant nextPutAll: "; cr; nextPutAll: 'Solicite sua execucao, apontando-as no menu. ; cr.! 

assist2: aClass com: assistStreant 

"Funcao: Comunicacao - Fornece auxilio tipo2 " 

rgativas classe acao 

classe := aClass. 

rgativas := (classe new :? regras(x)). 

assistStreant nextPutAll: 'Objeto corn as seguintes acoes ativas:; cr. 

rgativas do: [:regra I (assistStreant nextPutAll: (regra at: 1); nextPutAll: 

assistStreant nextPutAll: "; cr.! 

assist3: aClass corn: assistStream 

"Funcao3 - Consunicacao - Fornece auxilio tipo3 " 

assistStreant nextPutAll: 'Solicite as acoes desejadas'; cr. 

assistStream nextPutAll: "; cr.! 

atendeMensagens: anObject 

"Funcao: Contunicacao - Gerenciador de mensagens - Atende ntensagens da fila" 

rgativas acao argumentos executou classe nAtiyas 

atendidas isNil ifTrue: [atendidas := Dictionary new]. 

classe := anObject class. 

fila isNil 

iffrue: ["self]. 

fila isEmpty 

ifTrue: ["self].  

Msg := fila first. 

acao := Msg seletor. 

argumentos := Msg argumentos. 

rgativas := (classe new :? regras(x)). 

rgativas isNil 

ifTrue: [TesteX passo: (self class) coin: 'Mens.Pendentes 

"false] 

ifFalse: 
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[rgativas do: 
[:regra ((regra at: 1) = acao) 

ifTrue: 
[acao := acao asSymbol. 

executou := 'slut'. 

fila remove: Msg 
ifAbsent: [TesteX mews: (self class) com: 'MO1-Nao removell'. 

"false]. 

(anObject == TesteX) 
ifFalse: [TesteX passo: (self class) com: 'Atendintento7. 

atendidas at: (Msg seletor) put: (Msg seletor). 

argumentos isNil 

ifTrue: [anObject perform: acao] 

ijFalse: [anObject perform: acao with: argumentosAll. 

(executou = 

ifFalse: [fila remove: Msg 

ifAbsent: [TesteX mens: (self class) com: MO2-Nao rentoveu'. 

false]. 

fila addLast: Msg. 

TesteX meta: (self class) com: 'Existe Mensagens Pendentes 

"falsefi 

auxFila: anObject com: assistStream 

"Funcao: Comunicacao - Exibe as mensagens a serest atendidas " 

assistStream nextPutAll: As seguintes acoes foram solicitadas: ; cr. 

fila do: [:acao I  assistStream nextPutAll: acao; cr. j. 

assistStream nextPutAll: ' 
	

'; cr.! 

auxGeral: anObject com: assistStream 

"Funcao: Comunicacao - Exibe explicacoes sobre assistencia " 

assistStream 

assistStream 

assistStream 

assistStream 

assistStream 

assistStream 

assistStream 

nextPutAll: '1. 0 Assist/DS fontece tres niveis de assistencia.; cr. 

nextPutAll: '=> Solicite o nivel desejado, apontando-o no botao de auxilio. ; cr; cr. 

nextPutAll: 2. Alem da assistencia ao Longo da realizacao das atividades,; cr. 

nextPutAll: ' o usuario podera solicitor auxilio sobre: ; cr. 

nextPutAll: ' 0 que fazer, 0 que foi feito, 0 que sera feito. ; cr. 

nextPutAll: '=> Solicite o auxilio desejado, apontando-o no menu de auxilio. ; cr. 

nextPutAll: ' 	  ; cr.! 

auxRegras: anObject com: assistStream 

"Funcao: Comunicacao - Exibe regras ativas " 

I classe rgativas 

classe := anObject class. 

rgativas := (classe new :? regras(x)). 

assistStream nextPutAll: As seguintes acoes poderao ser realizadas neste montento:; cr. 

rgativas do: [:regra I (assistStream nextPutAll: (regra at: 1); Cr)]. 

assistStream nextPutAll: '=> Solicite sua execucao, apontando-as no menu. ; cr. 

assistStream nextPutAll: ' 	  ; cr.! 

auxTrace: anObject com: assistStream 

"Funcao: Comunicacao - Exibe mensagens atendidas " 

assistStream nexiPuiAll: As seguintes acoes ja foram realizadas: ; cr. 

atendidas do: Pacaol assistStream nextPutAll: acao; cr]. 
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assistStreant nextPutAll: ' 	  '; cr.! 

compilaContp: codeString notificando: aDispatcher na: aClass 

"Funcao: Comunicacao - Compila regras " 

aClass compileLogic: codeString notifying: aDispatcher! 

criaDb: attObject corn: aSymbol 

"Funcao: Aquisicao Conhecimento - cria unta nova base de dados auxiliar" 

kb isNil 

ifTrue: [kb := Dictionary new]. 

(anObject class) new :? database (auxiliar()). 
kb at: aSyntbol put: ".! 

exibeComp: aClass 

"Funcao: comunicacao - Exibe conhecimento comportamental" 

"aClass sourceCodeAt: #regrasi 

exibeProc: aClass coin: aSymbol 

"Funcao: Contunicacao - Exibe colthecimento procedimental" 

"aClass sourceCodeAt: aSymbol! 

inclui: anObject 

"Funcao: Conuuticacao Gerenciador de Mensageus - Inclui ntensagens na fila" 
fila isNil 

ifTrue: [fila := OrderedCollection new]. 

fila addLast: anObject! 

incluiDbF: aClass no: aSymbol corn: aString 

"Funcao: Aquisicao Conhecimento - iuclui taws no final da base de dados auxiliar" 
fatol fato2 

fatol := aString at: I. 

fato2 := aString at: 2. 

aClass new :? assertz(auxiliar(fatol, fato2)).! 

incluiDbl: aClass no: aSymbol com: aString 

"Funcao: Aquisicao Conhecimento - inclui faros no iuicio da base de dados auxiliar" 

I fatol fato2 

fatol := aString at: I. 

fato2 := aString at: 2. 

aClass new :? asserta(auxiliar(fatol, fato2)).! 

nuns: aClass com: aString 

"Funcao: Comunicacao - Exibe mensagens na tela de mensagens" 

ntenStream nextPutAll: (self idClasse: aClass); 

nextPutAll: aString; cr! 

passo: aClass cons: aString 

"Funcao: Comunicacao - Exibe passos na tela de trace" 

traceStream nextPutAll: (self idClasse: aClass); 

nextPutAll: aString; cr! 



Autonomos subclass: #Assislente 
instanceVariableNames: 'inpuiPane ' 
classVariableNanies: " 

iniciar 
"Funcao: Acao - Iniciar as atividades do AssistIDS" 

telalnicio 
AutX := Autonomos new. 
Msg := Mensagem new. 
Msg seletor: 'iniciarAssise. 
TesteX := Assistente new. 

Escalonador incluirAutonomo: TesteX. 
TesteX inclui: Msg. 
Dcont := Dictionary new. 
ConteX := Contexto new. 
Escalonador ativard ! 

crassistl: aSymbol 
"Funcao: Acao - Altera assistencia " 
UsuarioX assist: 1. 
self changed: #crtAssist2; changed: #crtAssist3. 
self assistl: (self class) com: (self retAreaAssist).! 

exibeProj 
"Funcao: Acao - Exibe dados do projeto ativo" 

projeto 
projeto := CooProjX denominacao. 
"(Trojeto:1; projeto) withCrs! 

exibeTempo 
"Funcao: Acao - Exibe data e hora"  

dia hora 
dia := Date today printString. 
hora := Time now printString. 
"('Data: ; dia, '1, 'Nora: hora) withCrs! 

exibeUsuario 
"Funcao: Acao - Exibe dados do usuario" 

nonteusu 
nonieusu := UsuarioX nome. 

('Usuario:1, nomeusu) withCrs! 

exit 
"Funcao: Acao - Fecha janela e retorna" 
fecha resp 

fecha := Escalonador fechar. 
(fecha == true) 

ifTrue: 
[self mots: (self class) com: '***Terminado***; 
2 to: 12 do: [:nun! (Dcont includesKey: nun!) 

ifTrue: [(Dcont at: nun!) closeWindowJJ. 
ConteX removeMem. 
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(Dcont at: 1) closelq 

ifFalse: 
[self mens: (self class) coin: 'Impossivel tennino - Vertfique. 

resp := Prompter prompt: 'Deseja encerrar? Sin(S)INao(N)' default: 'S'[. 
(resp = 'S') 
ifTrue: lEscalonador.  desativar. 

self mens: (self class) cons: '***Termittado***'. 

2 to: 12 do: :num! (Dcont includesKey: nund) 

ifTrue: [(Dcont at: nund) closeWindowll. 

ConteX rentoveMen 
(Dcont at: 1) closelt] 

ifFalse: [Escalonador ativar]! 

idUsuario 

"Funcao: Acao - Recebe dados do usuario " 

cdinput cdfile pass I 

cdinput := Prompter prompt: 'Codaisuario:' default: ". 

(cdinput isNil or: [cdinput isEnipty]) 

ifTrue: [self mens: (self class) coin: 'M04-Codigo Usuario invalido7 

ifFalse: [pass := Prompter prompt: Password:' default: ". 

(pass isNil or: [pass isEmply]) 

ifTrue: [self mens: (self class) coin: M05-Password invalida 7 
ifFalse: [UsuarioX := FUsuarios first. 

Escalonador incluirAutonomo: UsuarioX. 

Msg := Mensagem new. 

Msg seletor: 'idUsuario:'. 

Msg argumentos: cdinput. 

UsuarioX inclu i: Msg. 

TesteX passo: (self class) com:7dUsuario7]. 
Escalonador ativar.! 

inCoord 

"Funcao: Acao - Passa mensageni para apresentar tela Coordenacao." 

Msg := Mensagem new. 

Msg seletor: 'iniciarCoord'. 

CoordX := Coordenacao new. 

Escalonador incluirAutonomo: CoordX. 

CoordX inclui: Msg. 

TesteX passo: (self class) conz:IiiciatCoord'. 

Escalonador ativar.! 

inDesen 

"Funcao: Acao - Obtem codigo do projeto e localiza-o, 

Passa mensageni para apresentar tela desenvolviniento." 

projeto 

projeto := Prompter prompt: 'Codigo do Projeto' default: ". 

(projeto isNil or: [projeto isEnipty]) 

ifTrue: [self mens: (self class) coin: M06-Projeto hivalido7 

ifFalse: [CooProjX := FCooProj first. 

Escalonador incluirAutonomo: CooProjX. 

Msg := Mensagem new. 

Msg seletor: 'idProjeto:'. 
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Msg argunientos: projeto. 
CooProjX inclui: Msg. 

TesteX passo: (self class) com:Ident.Projetol. 
DesenX := FDesen first. 

Escalonador it:char-Au:op:onto: DesenX. 

ImplanX := Flmplan first. 
Escalonador incluirAutononio: IniplanX. 

Msg := Mensage,n new. 
Msg seletor: 'iniciarFDesen. 

DesenX inclui: Msg. 
TesteX passo: (self class) coin: 'IniciarFDesen'. 

Escalonador ativar.! 

iniciarAssist 
"Funcao: Acao - Exibe tela Oficial do sistema" 

aTopPane list list2 ratiol ratio2 ratio3 inputPane mensPane tracePane controlePanel 
ratiol := 2 / 5. ratio2 := 3 1 5. ratio3 := 4 / 5. 
list := ListFont height + 4. 
list2 := list * 2. 

aTopPane := TopPane new 
label: 'ASSIST1DS Assistente de Desenvolvimento de Software V.1'; 
minimumSize: 62 * SysFontWidth @ (15 * SysFontHeight); yourself 

aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 

name: #exibeTrace; 
selection: 1; 
framingBlock: [:box l box origin + (0 @ 0) extent: (((box width * ratiol) truncated) @ 

aTopPane addSubpane: 
(tracePane := TextPane new model: self; 

name: #telaLimpa; 
framingBlock: pboxl box origin + (0 @ list) extent: 

((box width * ratiol) truncated @ ((box height * ratio2) truncated - list))]). 
aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 

name: #exibeControle; 
selection: 1; 
framingBlock: r:boxl box origin + (0 @ ((box height * ratio2) truncated)) extent: 

(((box width * ratiol) truncated) @ list)]). 
aTopPane addSubpane: 
(controlePane := TextPane new model: self; 

name: #telaLimpa; 
menu: #menuControle; 
framingBlock: [:boxl box origin + (0 @ (((box height * ratio2) truncated) + list)) extent: 

((box width * ratiol) truncated @ (box height - (((box height * ratio2) truncated) + list)))]). 
aTopPane addSubpane: 
(inputPane := TextPane new model: self; 

name: #telaLimpa; 
menu: #menulnicial; 
framingRatio: (ratiol @ 0 extent: ratio2 @ ratio3)). 

aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 
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name: #exibeMens; 

selection: 1; 
framingBlock: [:box l box origin + (((box width * ratio]) truncated) @ ((box height * ratio2) 

truncated)) extent: 
((box width - ((box width * ratiol) truncated)) @ list )1). 

aTopPane addSubpane: 

(mensPane := TextPane new model: self; 

name: #telaLimpa; 

framingBlock: [:box] box origin + (((box width * ratiol) truncated) - list @ 
(box height * ratio2) truncated + list) extent: 

((box width - ((box width * ratiol) truncated)) @ 

(box height - ((box height * ratio2) truncated + list)))]). 

menStreant := mensPane dispatcher. 

traceStream := tracePane dispatcher. 
Dcont at: 1 put: (aTopPane dispatcher). 

(Dcont at: 1) open schedule Window! 

menuAssist 

"Funcao: Acao - Exibe menu da tela de assistencia" 

Menu 

labels: 'Sobre Auxilio10 que fazer?I0 que foi feito?I0 que sera feito? ' withCrs 

lines: #(12 3 4) 
selectors: #(auxGeral auxRegras auxTrace auxFila)! 

menulnicial 
"Funcao: Acao - Apresenta o menu initial." 

Menu 

labels: ' Mentificacaol Coordenacao 1 Planejamentol DesenvolvintentolOperacionalizacaol Exit ' 
withCrs 

lines: #(1 2 3 4 5) 

selectors: #(idUsuario inCoord inplaneja inDesen inOperacao exit)! 

telaAssiste 

"Funcao: Acao - Exibe tela de assistencia" 

classe assiste 

classe := self class. 

assiste := UsuarioX assistRet. 

(assiste == 3) ifTrue: [" TesteX assist3: classe].! 

******* * ****** ******************************************************************* 

Assistente subclass: #Coordenacao 

instanceVariableNames: 

classVariableNantes: " 

iniciarCoord 
"Funcao: Acao - Exibe tela para Coordenacao"  

aTopPane inpusPane mensPane ratiol ratio2 ratio3 list 

auxilio sell sell sel3 

ratiol := 1 / 3. ratio2 := 1 I 2. ratio3 := (ratio2 / 3). 

list := ListFont height + 4. 

auxilio := ConteX assist. 

(auxilio = 1) ifTrue: [sell := 1]. 



aTopPane := TopPane new 
label: 'Coordenacao'; 

minimumSize: 43 • SysFontWidth @ (10 * SysFontHeight); yourself 
aTopPane addSubpane: 

(inputPane := TextPane new model: self; 
name: ittelaLimpa; change: iltelaLimpa:; 
menu: #menuCoord; 
framingRatio: (0 @ 0 extent: 1 @ ratio2)). 

aTopPane addSubpane: 
(TextPane new model: self; 

name: #exibeUsuario; change: #exibeUsuario:; 
framingBlock: [:boxl box origin + (0 @ 0) extent: 

((box width * ratiol) truncated @ (box height * ratio3) truncated & 

aTopPane addSubpane: 

(ListPane new model: self; 

graySelection; 

name: #crtAssistl; change: #crtAssistl:; 

selection: sell; 

framingBlock: Pboxl box origin + (0 @ (box height * ratio2) truncated) extent: 

(((box width * ratio]) truncated) @ 

aTopPane addSubpane: 

(mensPane := TextPane new model: self; 

menu: timenuAssist; 

name: ittelaLimpa; change: litelaLimpa; 

framingBlock: [:box) box origin + ((0 - list) @ (box height * ratio2) truncated + list) extent: 

(box width @ (box height - ((box height * ratio2) truncated + list)))]). 

assistStream := mensPane dispatcher. 

Dcont at: 2 put: aTopPane dispatcher. 

(Dcont at: 2) open schedule Window.! 

menuCoord 

"Funcao: Acao - Apresenta o menu Coordenacao." 

Menu 

labels: ' Usuarios 1 Projetos I Recursos I Tecnicas tDocumentosIMetodol Exit ' withCrs 

lines: #(1 2 3 4 5 6) 

selectors: #(in Usuarios inProjetos inRecursos in Tecn icas inDoctos inMetodo exit)! 

"Funcao: Regras Comportamentais - Estabelecem condicoes para ativacao dos procedimeistos " 

regras ('iniciarCoord') :- 

is(grupo, Coma grupo), 

eq(grupo, 1). 

regras ('incluirUsuarios'). 

regras ('incluirProjetos').! 

******* ***************** ********* *** ****** ******************** ***** ************** 

Coordenacao subclass: #CooProjetos 

instanceVariableNaines: 'codproj denominacao area coordenador equipe inicio recursos situacao ' 

classVariableNanies: " 
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aullnicioProj 

"Funcao: Acao - Autoriza inicio do projeto" 
CooProjX inicio: 'xxxxxx' 

situacao: 1. 
TesteX passo: (self class) corn: 'Projeto iniciado'.! 

idProjeto: aString 
"Funcao: Acao - Identifica o projeto " 

cdinput codigo coord inicio sit 

codigo := CooProjX codproj. 

cdinput := aString asInteger. 

(codigo = cdinput) 

ifTrue: [TesteX passo: (self class) corn: Ident.Projeto'. 
coord := CooProjX coordenador. 
inicio := CooProjX 
sit := CooProjX situacao. 
ConteX registra: 'ProjetoCd' com: codigo; 

registra: 'ProjetoCo' com: coord; 
registra: 'ProjetoSi' com: sit; 
registra: 'Projetohe com: inicioj 

ijFalse: [TesteX melts: (self class) com: 3107-Projeto nao cadastrado7. 
Escalonador ativar.! 

"Funcao: Regras Comportamentais - Estabelecem condicoes para ativacao dos procedintentos " 
regras ('idProjeto:9 :- 

is(grupo, ConteX grupo), 
ne(grupo, 9). 

regras raudnicioProj9 :- 
is(coord, ConteX coordProj), 
is(sit, ConteX silProj), 
is(usuario, ConteX usuario), 
eq(coord, usuario), 
eq(sit, 0).! 

Coordenacao subclass: #Metodo 
instanceVariableNantes: 'classeSelecionada ' 
classVariableNantes: " 

exibir 
"Funcao: Acao - Solicita a classe e exibe regras" 

classe input output char 
classe := Prompter prompt: 'Classe a exibir?' default: ". 
(classe = 'Coordenacao') 
ijTrue: (classe := (CoordX class)]. 

classeSelecionada := classe. 
input := (self exibeComp: classe). 
inputStream nextPutAll: input.! 

iniciarMetodo 
"Funcao: Acao - Exibe tela para alteracao do metodo" 
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aTopPane inputPane mensPane ratiol ratio2 ratio3 list 
auxilio sell sell sel3 

ratio! := 11 3. ratio2 := I I 2. ratio3 := (ratio2 1 3). 

list := ListFont height + 4. 
auxilio := ConteX assist. 

(auxilio = 1) ifTrue: [sell := 1]. 

aTopPane := TopPane new 

label: 'Coordenacao • Matadi); 
minim uu:Size: 43 * SysFontWidth @ (10 * SysFontHeight); yourself. 

aTopPane addSubpane: 
(inputPane := TextPane new model: self; 

name: #telaMetodo; change: #telaMetodo:; 
menu: #menuMetodo; 
framingRatio: (0 @ 0 extent: 1 @ ratio2)). 

aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 

graySelection; 
name: #crtAssistl; change: #crtAssistl:; 
selection: sell; 
framingBlock: [:box I box origin + (0 @ (box height * ratio2) truncated) extent: 

(((box width * ratiol) truncated) @ list& 

aTopPane addSubpane: 
(mensPane := TextPane new model: self; 

menu: #menuAssist; 
name: kelaLimpa; change: kelaLimpa:; 
framingBlock: pox box origin + ((0 - list) @ (box height * ratio2) truncated + list) extent: 

(box width @ (box height - ((box height * ratio2) truncated + list)))D. 
inputStream := inputPane dispatcher. 
assistStream := mensPane dispatcher. 
Dcont at: 7 put: aTopPane dispatcher. 
(Dcont at: 7) open schedule Window.! 

salvar 
"Funcao: Acao - Salva alteracoes das regras" 
result area 

classeSelecionada isNil 
ifFalse: [result := self adquireComp: (inputStream contents) 

da: classeSelecionada resp: assistStream. 
classeSelecionada := 

ifTrue: [result := 'falseV. 
(result = 'false') 
ifTrue: fassistStream nextPutAll: 'Alteracao nao realizada.; cri 
ifFalse: fassistStream nextPuiAll: 'Operacao realizada corn sucesso.; Cr]. 

self changed: #telaMetodo. 
Escalonador ativar.! 

****** ****** ****** *********** **************************************************** 

Coordenacao subclass: #Documentos 
instanceVariableNames: " 
classVariableNames: " 
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iniciarDoctos 

"Funcao: Acao - Exibe tela para Documentos" 

aTopPane inpuiPane ntensPalte ratio! ratio2 ratio3 list auxilio sell sell sel3 

ratio! := 1 I 3. ratio2 := 1 I 2. ratio3 := (ratio2 / 3). 
list := ListFont height + 4. 
auxilio := ConteX assist. 
(auxilio = 1) ifTrue: [sell := 1]. 

aTopPane := TopPane new 
label: 'Coordenacao - Documentos'; 
minimumSize: 43 * SysFontWidth @ (10 * SysFondleight); yourself 

aTopPane addSubpane: 

(inputPane TextPane new model: self; 
name: #telaLimpa; change: #telaLimpa:; 
menu: #mcnuDoctos; 
framingRatio: (0 @ 0 extent: 1 @ ratio2)). 

aTopPane addSubpane: 
(TextPane new model: self; 

name: #exibeUsuario; change: #exibeUsuario:; 
framingBlock: [:box l box origin + (0 @ 0) extent: ((box width * ratio!) truncated @ 

(box height * ratio3) truncated )1). 

aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 

graySelection; 
name: #crtAssistl; change: #crtAssistl:; 
selection: sell; 
framingBlock: (:box l box origin + (0 @ (box height * ratio2) truncated) extent: 

(((box width * ratio!) truncated) @ 

aTopPane addSubpane: 
(mensPane := TextPane new model: self; 

name: #telaLimpa; change: #telaLimpa:; 
framingBlock: [:box l box origin + ((0 - list) @ (box height * ratio2) truncated + list) extent: 

(box width @ (box height - ((box height * ratio2) truncated + list)))]). 
assistStreans := mensPane dispatcher. 
Dcont at: 6 put: aTopPane dispatcher. 
(Dcont at: 6) open schedule Window.! 

*MS **************************************************** ************************ 

Documentos subclass: #DocDefObjetivos 
instanceVariableNantes: 'inputPasse area necessidades objetivos viabilidade sel ' 
classVariableNanses: " 

conteudo 
"Funcao: Acao - retorna dados selecionados" 
(sel = 1) ifTrue: ['area]. 
(sel = 2) ifTrue: ("necessidades]. 
(sel = 3) ifTrue: ("objetivos]. 
(sel = 4) ifTrue: ("viabilidade]. 

)! 
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conteudo: aSyntbol 
"Funcao: Acao - exibe telas de opcao " 

sel := O. 
self changed: #opcaol; changed: #opcao2; changed: #opcao3; changed: #opcao4; 

changed: #final; changed: #conteudo.! 

exit 

"Fancao: Acao - Fecha janela e retorna" 
self conteudo: 1. 

DefObjX recebeVolta: DocDefObjX. 

(Dcont at: 5) closelt.! 

iniciarDefObj 
"Funcao: Acao - Exibe tela para definir objetivos" 

aTopPane listLineHeight ratio! list list! list2 list3 list4 list5 
ratiol := I 1 4. 
list := ListFont height + 4. 
list! := (2 * list). list2 := (3 * list). list3 := (4 * list). list4 := (5 * list). 
list5 := (6 * list). 
aTopPane := TopPane new 

label: ASSIST/DS * 	Definicao de Objetivos'; 
mittimumSize: 70 SysFontWidth @ (8 * list); yourself 

aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 

name: #selecao; change: #selecao:; 
selection: 1; 
framingBlock: [:box l box origin + (0 @ 0) extent: (((box width * ratiol) truncated) « list))). 

aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 

name: #opcaol; change: #opcaol:; 
framingBlock: [:box l box origin + (0 @ list) extent: (((box width * ratiol) truncated) @ 

aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 

name: #final; change: #exit:; 
framingBlock: [:box l box origin + (0 @ list4) extent: (((box width * ratiol) truncated) @ 

aTopPane addSubpane: 
(TextPane new name: 1ttelaLimpa; 

model: self; 
framingBlock: Pboxi box origin + (0 @ list5) extent: 

(((box width * ratiol) truncated) @ (box height - (6 * list))))). 
aTopPane addSubpane: 
(inputPane := TextPane new model: self; 

name: #conteudo; change: #conteudo:; 
menu: #menuDoc; 
framingRatio: (ratio! @ 0 extent: (3 * ratiol) @ 1)). 

Dcont at: 5 put: aTopPane dispatcher. 
(Dcont at: 5) open schedule Window.! 

salvar 
"Funcao: Acao - Salvor dados digitados " 
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I result resp I 

self criaDb: DocDefObjX. 

resp := Prompter prompt: 'Concluido? - Sim(s), Nao(n)' default: ". 
(sel = 1) 

ifTrue: [area := inputPane contents. 
(resp = 's') 	ifTrue: [result := Varea"olc)]]. 

(sel = 2) 

ifTrue: [necessidades := inputPane contents. 

(resp = 's') 	ifTrue: [result := itrnecessidadess 'ok' )]]. 
(sel = 3) 

ifTrue: [objetivos := inputPatte contents. 

(resp = 's') 	ifTrue: [result := Cobjetivos"okrn. 
(sel = 4) 

tfTrue: [viabilidade inputPane contents. 
(resp = 	ifTrue: [result := #eviabilidade"okrn. 

self incluiDbF: (self class) no: #auxiliar coin: result. 

***** ************* ************ ***** ** *************************** ***************** 

Assistente subclass: #Desenvolvimento 

instanceVariableNames: 'codproj stDefObj stAnalise stProjeto ' 

classVariableNantes: " 

inFDefObj 

"Funcao: Acao - En via mensagem para iriciar lase de objetivos" 

Msg := Mensagent new. 

Msg seletor: 'iniciarFDefObj'. 

DefObjX inclui: Msg. 

TesteX passo: (self class) coin: 7niciaFDefObi. 

Escalonador ativar.! 

iniciarFDesen 

"Funcao: Acao - Exibe tela para Projeto" 

aTopPane inputPane mensPane ratiol ratio2 ratio3 list auxilio sell sell sel3 

ratio1 := 1 I 3. ratio2 := 1 / 2. ratio3 := (ratio2 / 3). 

list := ListFont height + 4. 

auxilio := ConteX assist. 

(auxilio = 1) ifTrue: [sell := 1]. 

aTopPane := TopPane new 

label: Desenvolvimentd; 

minimuniSize: 43 * SysFontWidth @ (10 * SysFontHeight); yourself. 

aTopPane addSubpane: 

(inputPane := TextPane new model: self; 

name: #telaLimpa; change: #telaLimpa:; 

menu: #menuDesen; 

framingRatio: (0 @ 0 extent: 1 @ ratio2)). 

aTopPane addSubpane: 

(TextPane new model: self; 

name: #exibeUsuario; change: #exibeUsuario:; 

framingBlock: [:box l box origin + (0 @ 0) extent: 
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((box width * ratiol) truncated @ (box height * ratio3) truncated )]). 

aTopPane addSubpane: 

(ntensPatte := TextPane new model: self; 

menu: #»tenuAssist; 
name: #telalimpa; 
framingBlock: [:boxl box origin + ((0 - list) @ (box height * ratio2) truncated + list) extent: 

(box width @ (box height - ((box height * ratio2) truncated + list)))]). 
assistStreant := mensPane dispatcher. 

Dcont at: 3 put: aTopPatte dispatcher. 

(Dcont at: 3) open scheduleWindow.! 

meituDesen 
"Funcao: Acao - Apresenta o menu para desenvolvimento." 

Menu 

labels: %lacier ProjtDefObjetivosl Analisel ProjetolImplententacaol Implantacaol Exit ' withCrs 

lines: #(I 2 3 4 5 6) 

selectors: #(inFlnicioProj inFDefObj inFAnalise inFProjeto inFImplens inFlmplan exit)! 

"Funcao: Regras Comportamentais - Estabelecem condicoes pare ativacao dos procedimentos " 

regras ('iniciarFDesen') :- 

is(grupo, ConteX grupo), 

lt(grupo, 5).! 

testelnicio 

"Funcao: Acao - Teste para iniciar projeto" 

(ProjetoX inicio isNil) 

ifTrue: [(ProjetoX situacao isNil) 

ifTrue: r'olc7J. 

'nole! ! 

*** ****** * ************* ***************** *** ************************************ ** 

Desenvolvintento subclass: #hticiarProjeto 

instanceVariableNames: 'inputStream doctos lases ' 

classVariableNames: " 

inAutProj 
"Funcao: Acao - Envie mensagens para autorizar inicio projeto" 

Msg := Mensagem new. 

Msg seletor: 'autInicioProl. 

CooProjX inclui: Msg. 
TesteX passo: (self class) coin: AutinicioProf. 

Escalonador ativar.! 

iniciarProj 

"Funcao: Acao - Exibe tele para iniciar projeto" 

aTopPatte inputPane mensPane ratiol ratio2 ratio3 list auxilio sell sell sel3 

ratiol := 1 / 3. ratio2 := I / 2. ratio3 := (ratio2 / 3). 

auxilio := UsuarioX assist. 

(auxilio = 1) iJTrue: (sell := 

list := ListFont height + 4. 
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aTopPane := TopPane new 
label: 'Iniciar Projeto'; 

minimundize: 43 * SysFontWidth @ (10 * SysFontileight); yourself 

aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 

name: #listaF; change: #listaF:; 
menu: #menuFases; 
frantingRatio: (0 @ 0 extent: ratio2 @ ratio2)). 

aTopPane addSubpane: 
(ListPane new model: self; 

name: #listaD; change: #listaD:; 
menu: #menuDoctos; 
framingRatio: (ratio2 @ 0 extent: (1- ratio2) @ ratio2)). 

aTopPane addSubpane: 

(ListPane new model: self; 

graySelection; 

name: #crtAssistl; change: #crtAssistl:; 

selection: sell; 

fransingBlock: Pboxl box origin + (0 @ (box height * ratio2) truncated) extent: 

(((box width * ratiol) truncated) @ list)]). 

aTopPane addSubpane: 

(mensPane := TextPane new model: self; 

menu: #menuAssist; 

name: #telaLimpa; 

framingBlock: [:boxl box origin + ((0 - list) @ (box height * ratio2) truncated + list) extent: 

(box width @ (box height - ((box height * ratio2) truncated + list)))]). 

assistStream := mensPane dispatcher. 

Dcont at: 4 put: aTopPane dispatcher. 

(Dcont at: 4) open schedule Window.! 

inlniciarProj 

"Funcao: Acao - Envia mensagem pare iniciar projeto" 

Msg := Mensagem new. 

Msg seletor: 

CooProjX inclui: Msg. 

TesteX passo: (self class) corn: 

Escalonador ativar.! 

listarDoctos 

"Funcao: Acao - Listar os documentos disponiveis" 

docto I 

doctos := OrderedCollection new. 

docto := Documesstos subclasses. 

(docto asSortedCollection: Class sortBlock) 

do: [ :class I doctos add: class symbol]. 

self changed: #listaD.! 

"Funcao: Regras Contportansentais - Estabelecem condicoes para ativacao dos procedimentos " 

regras ('iniciarProj') :- 

is(coorc4 ConteX coordProj), 

is(sit, ConteX sitProj), 



is(usuario, ConteX usuario), 
eq(coord, usuario), 
eq(sit, 0).! 

selDoctos 

"Funcao: Acao - Seleciona o documento para a atividade " 
Msg := Mensagem new. 

Msg seletor: 'recebeModeloDoc:'. 
Msg argumentos: (DocDefObjetivos new). 
DefObjX inclui: Msg. 
TesteX passo: (self class) com: 'RecebeModeloDocto'. 

Escalonador ativar! ! 

********************************************************************* ********* *** 

Desenvolvimento subclass: #DefObjetivos 

instanceVariableNanies: 'docdef area necessidades objetivos viabilidade ' 

class VariableNanies: " 

criaDefObjetivos: aninteget 

defobj 

defobj := DefObjetivos new. 

defobj codproj: anInteger. 

FDesen isNil ifTrue: [FDefObj := OrderedCollection new]. 

FDefObj addFirst: defobj.! ! 

recebeModeloDoc: anObject 

"Funcao: Acao - Recebe o model° do documento" 

docdef := anObject.! 

recebeVolta: anObject 

"Funcao: Acao - Recebe o documento preenchido" 

docdef := anObject.! 

"Funcao: Regras Comportamentais - Estabelecem condicoes pare ativacao dos procedimentos " 

regras ('iniciarFDefObj) :- 

is(sit, ConteX sitProj), 

eq(sit, 1). 

regras erecebeModeloDoc:9 :- 

is(coord ConteX coordProj), 

is(usuario, ConteX usuario), 

eq(coord usuario). 

regras erecebeVolta:').! ! 

*********** *************** ********* ******************** ************************** 

Desenvolvimento subclass: #Analise 

instanceVariableNanies: " 

classVariableNames: " 

criaAnalise: an Integer 

analise 

analise := Analise new. 

DefObjetivos criaDefObjetivos: anlnteger. 
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Analise criaAnalise: anInteger. 

aantb := AAmbiental new. 

implan := Implant new. 

analise codproj: anInteger. 

FDesen isNil if True: FAnalise := OrderedCollection new.]. 

FAnalise addFirst: analise.! ! 

iniciarFAnalise 

"Funcao: Acao - Exibe Ida Para Analise" 

aTopPane inputPane mensPane ratiol ratio2 ratio3 list auxilio sell sel2 sel3 
ratiol := 1 13. ratio2 := 1 12. ; I 	(ratio2 rat.o_ := ,rat.o_ 3). 
list := LisiFont height + 4. 

auxilio := ConteX assist. 
(auxilio = 1) ifTrue: [sell := 1]. 

aTopPane := TopPane new 
label: Desenvolvimento Analise; 
minimuntSize: 43 * SysFontWidth @ (10 * SysFontHeight); yourself. 

aTopPane addSubpane: 
(inputPane := TextPane new model: self; 

name: #telaLimpa; change: #telaLimpa:; 
menu: #tuenuAnalise; 
framingRatio: (0 @ 0 extent: 1 @ ratio2)). 

aTopPane addSubpane: 
(TextPane new model: self; 

name: #exibeUsuario; change: #exibeUsuario:; 
framingBlock: [:box l box origin + (0 @ 0) extent: 

((box width * ratiol) truncated @ (box height * ratio3) truncated )1). 

aTopPane addSubpane: 
(mensPane := TextPane new model: self; 

name: #telaLimnpa; 
framingBlock: pad box origin + ((0 - list) @ (box height ratio2) truncated + list) extent: 

(box width @ (box height - ((box height * ratio2) truncated + list)))]). 
assistStream := mensPane dispatcher. 
Dcont at: 9 put: aTopPane dispatcher. 
(Dcont at: 9) open schedule Window.! 

"Funcao: Regras Comportamentais - Estabelece condicoes para ativacao dos procedimentos " 
regras ('iniciarFAnalise') :- 

is(grupo, ConteX grupo), 
is(stDefObj, ConteX defobjetivo), 
lt(grupo, 5), 
eq(stDefObj, 1).! ! 

********* ************ * ******* **************************************************** 
Desenvolvimento subclass: #Projeto 

instance VariableNames: " 
classVariableNantes: " 
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"Funcao: Acao - Exibe tela para Analise" 

aTopPane inputPane mensPane ratiol ratio2 ratio3 list auxilio sell sell sel3 
ratiol := 1 /3. ratio2 := I 12. ratio3 := (ratio2 3). 
list := ListFont height + 4. 

audio := ConteX assist. 
(auxilio =1) ilTrue: (sell := 1]. 

aTopPane := TopPane new 
label: Trojetd; 

mininuunSize: 43 * SysFontWidth @ (10 * SysFouilleight); yourself 
aTopPane addSubpane: 
(inputPane := TextPane new model: self; 

name: thelaLimpa; change: telaLimpa:; 
menu: ilmenuProjeto; 
frantingRatio: (0 @ 0 extent: 1 @ ratio2)). 

aTopPane addSubpane: 

(TextPane new model: self; 

name: #exibeUsuario; change: #exibeUsuario:; 

fransingBlock: Pboxl box origin + (0 @ 0) extent: 

((box width * ratiol) truncated @ (box height * ratio3) truncated )1). 

aTopPane addSubpane: 

(mensPane := TextPane new model: self; 

name: #telaLimpa; 

framingBlock: [:box l box origin + ((0 - list) @ (box height * ratio2) truncated + list) extent: 
(box width @ (box height - ((box height * ratio2) truncated + list)))]). 

assistStreans := mensPane dispatcher. 

Dcont at: 10 put: aTopPane dispatcher. 

(Dcont at: 10) open schedule Window.! 

"Funcao: Regras Comportanumtais - Estabelecem condicoes para ativacao dos procedimentos " 

regras einiciarFProjeto9 :- 

is(sit, ConteX sitProj), 

eq(sit, 1).! ! 

***************************************** **************************************** 

Prolog subclass: #Mensagem 

instanceVariableNantes: 'seletor emissor argumentos ' 

classVariableNanges: " 

argumentos 

"Funcao: Rewrites os argumentos da nsensagem" 

"argumentos! 

argunsentos: anObject 

"Funcao: Recebe os argumentos da mensagent" 

argumentos := anObject.! 

seletor 

"Funcao: Retorna o seletor da mensageni" 

"seletor! 
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seletor: aString 

"Funcao: Recebe o seletor da mensagent" 

seletor := aString! ! 

********************************************************************************* 

Prolog subclass: #Contexto 
instanceVariableNames: 'mentoria ' 
cLassVariableNantes: " 

coordProj 

"Funcao: Acao - Retorna o coordenador do projeto " 
coorProj 

ntentoria isNil ifFalse: ["coorProj := mentoria at: TrojetoCo' 
ifAbsent: (^O]] 

ifTrue: [V].! 

grupo 
"Funcao: Acao - Retorna o grupo do usuario" 

cdgrupo 
ntentoria isNil ifFalse: ["cdgrupo := mentoria at: VsuarioGr7 

i/True: ["cdgrupo := 

registra: aKey corn: aValue 
"Funcao: Acao Armazenar inforntacoes importantes do antbiente" 

(nnentoria isNil) iffrue: [nentoria := Dictionary new]. 
menioria at: aKey put: aValue.! 

sitProj 
"Funcao: Acao - Retorna a situacao do projeto " 

sitProj 
ntentoria isNil ifFalse: ['sitProj := menioria at: TrojetoSi' 

ifAbsent: rOJJ 
iffrue: [-O].! 

usuario 
"Funcao: Acao - Retorna o codigo do Usuario" 
I cdUsuario 
ntentoria isNil 

ifFalse: ["cdUsuario := ntentoria at: 'UsuarioCell 
iffrue: ["cdUsuario := 91.! ! 

************************************************************************************ 
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