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Abstract 

The BlackBoard architecture is a widely used paradigm for domaim-specifc 
problem solving which has been used in a wide range of knowledge-based 
systems. The name "blackboard" arises from the analogy to a group of human 
experts collectively discussing and solving a problem around a blackboard.- 
The BlackBoard system architecture is becoming increasingly popular and 
may include the notion of opportunistic problem solving — the capability of 
applying the right expertise at the most opportune mornent. 
In this work we give a general introduction to the BlackBoard model of prob-
lem solving and' survey the basic concepts of Blackl3oard systems. We also 
show some aspects of their development in severa' major implementations 
which solve very different problems, such as speech understanding, sonar in-
terpretation and errand planning. 
In order to illustrate basic ideas we develop a simple opportunistic planning 
system — implemented in Prolog — called SBBS, based on the BlackBoard 
model. Finally,.we identify some issues releyant to future BlackBoard systems 
research. 



Resumo 

A arquitetura BlackBoard tem-se popularizado como sendo um método para 
implementar sistemas capazes de resolver problemas complexos, onde diferen-
tes fontes de conhecimento e especialidades são necessárias. 

O termo blackboard vem da analogia com um grupo de especialistas humanos 
reunidos em uma mesma sala para resolver um problema comum. O único 
meio de comunicação entre estes especialistas é um quadro-negro (blackboard) 
visível por todos os especialistas. 

Uma das principais caraterísticas dos sistemas BlackBoard é a capacidade 
de selecionar o conhecimento mais adequado — oportuno — para um dado 
instante no processo de resolução do problema. 

Neste trabalho, inicialMente é feita urna breve introdução ao modelo Black-
Board para resolução de problemas e, logo após, são descritos os principais 
conceitos e estruturas que compõem esta arquitetura. 

Com o intuito de ilustrar estes conceitos e estruturas, é feita uma breve des-
crição dos principais sistemas BlackBoard desenvolvidos, os quais possuem 
os mais diversos domínios de aplicação, tais como: reconhecimento de frases 
faladas, interpretação de sinais de sonar e radar, geração de planos, etc. 

Finalmente, é mostrada uma implementação de um sistema BkackBoard sim-
plificado — denominado SBBS — cujo dómínio de aplicação é a geração de 
planos. 
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Capitulo 1 

Introdução 

Não há uma definição formal para a arquitetura BlackBoard, mas, de uma forma mais 
ou menos evidente, os sistemas implementados possuem as características do primeiro 
sistema BlackBoard desenvolvido: o sistema HEARSAY4I. 

Atualmente, a arquitetura BlackBoard tem-se popularizado corno sendo um método para 
implementar sistemas capazes de resolver problemas complexos, onde diferentes fontes de 
conhecimento e especialidades são necessárias'. 

Os sistemas.BlackBOard implementados possuem diferentes combinações de representação 
de conhecimento, mecanismos de inferências e controle. O fator que mais contribui para 
esta diversidade de projetos são.os diferentes tipos de problemas que são atacados pelos 

• sistemas — por 'exemplo, reconhecimento de: frases faladas, interpretação de sinais de 
sonar e radar, geração de planos, etc. O que pode ser visto, enttetanto, é que mesmo os 
mais diferentes tipos de BlackBoard possuem módulos com características similares, tais 
como: . 	• 

• As FONTES DE CONHECIMENTO: os conhecimentos necessários para resolver um 
problema são divididos e armazenados nas fontes de conhecimento, as quais são 
totalmente indepententes umas das outras. 

• A ESTRUTURA DE DADOS DO BLACKBOARD: os dados referentes aos estados do 
sistema são mantidos em uma base de dados global, o BlackBoard propriamente dito. 
As fontes de conhecimento — e somente estas — podem ler e alterar o BlackBoard 
na tentativa de levá-lo mais próximo da solução do problema. 

Estes módulos são chamados por Dodhiawala [Dodhiawala 89], de componentes essenciais 
ao modelo, uma vez que são eles que caracterizam o modelo BlackBoard. 

O modelo BlackBoard para resolução de problemas é um modelo oportunístico fortemente 





No capítulo 6 são descritos os principais aspectos do sistema BlackBoard implementado 
neste trabalho, o sistema SBBS. 

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões deste trabalho, juntamente com uma relação 
de linhas de pesquisas que podem dar continuidade ao mesmo. 



Capitulo 2 

Planejamento 

2.1 Considerações Iniciais 

Planejar significa decidir um caminho de ação antes de agir [Barr 81]. Entretanto, quando 
se descreve o comportamento de programas resolvedores de problemas, a distinção entre 
planejar e agir se dilui um pouco, pois raramente o computador pode, de fato, fazer muita 
coisa além de planejar. 

Ao tentar resolver o quebra-cabeça da Figura 2.1, por exemplo, o computador não pode 
empurrar as peças de um lado para o outro. Assim, "quando se discute a solução - de um 
problema por computador o•que realmente está se fazendo é delinear um meio pelo qual 
o computador possa gerar um plano para resolvê-lo" [Rich 83]. 

Para problemas como o da Figura 2.1, a distinção entre planejar e executar não é impor-
tante, pois o computador pode procurar uma solução para o problema, da mesma forma 
que uma pessoa que estivesse tentando resolvê-lo o faria. Por exemplo, movendo — se-
gundo alguma regra heurística — as peças de um lado para o outro, tentando solucionar 
o problema. 

Para problemas como o do quebra-cabeça de 8, o processo-de planejar uma solução com-
pleta pode ocorrer através da seleção de ações isoladas, sem ter, portanto, uma visão do 
processo como um tOdo. Sé for detectado um caminho sem saída, um novo caminho pode 
ser explorado voltando-se atrás até o último ponto de opção. 

Mas, em outras situações, esta distinção entre planejar e fazer pode ser critica. Neste tipo 
de situação, os passos de solução — as ações no Mundo real --- não podem ser ignorados 
ou desfeitos. Por exemplo, um robô antes de passar por uma Porta fechada deve saber, 
através de planejamento, que deve abrí-la, caso contrário, poderá danificar a porta ou a 
ele próprio. 

Para esta classe de problemas, o planejamento torna-se extremamente importante, uma 



Figura 2.1: Quebra-Cabeça de 8 

vez que, embora os passos no mundo real possam ser irrevogáveis, a simulação por com-
putador o é. Assim, pode-se circundar as restrições do mundo real ao buscar urna solução 

. completa em um mundo simulado, em que a volta atrás é permitida e, apenas após uma 
solução ter sido encontrada, voltar ao mundo real para executar o plano. 

2.2 Conceitos Básicos 

Nesta seção serão definidos alguns conceitos e terminologias importantes ao mundo do 
planejamento. 

Estado - Um estado é uma instância cio mundo em um dado ponto no tempo, sendo 
que em diferentes pontos no tempo o mundo pode estar em diferentes estados. No 
mundo do quebra-cabeça de 8, cada configuração diferente do jogo corresponde a . 
um estado especifico — por exemplo, na Figura 2.2 estão representados dois estados 
do mundo do quebra-cabeça. A importância da noção de estados está no fato de 
que o estado permite descrever as mudanças no mundo [Vere 87]. 

Estado Inicial - O estado inicial descreve o estado do mundo, antes de ser executado o 
plano. 

Estado Final - O estado final — ou estado meta —descreve como deverá ficar o mundo, 
após a execução do plano. 

Ação - .Um mundo persiste em um estado até que uma ação seja executada e o leve para 
um novo estado — por exemplo, a ação de se mover para o lado uma das peças do 
quebra cabeça. Assim, para ocorrer uma mudança no estado é essencial a execução 
de alguma ação. 
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Desta forma, o plano é representado de uma forma linear, não hierárquica. Um plano 
para as rotinas matinais, por exemplo, poderia ser. representado da seguinte forma em um 
planejador não hierárquico: 

Plano 
acordar 

sair da cama 
escovar os dentes 

tomar banho 
fazer a barba 

comprar o pão 
fazer o café 
comer o pão 
beber o café 
pegar o carro 

dirigir até o emprego 

A maior desvantagem cio planejador não hierárquico, segundo Ricardo Freitas [Freitas 90], 
é que este planejador não distingue entre as ações .relevantes e as de pouca importância 
para o sucesso do plano. Este fato faz com que os planos fiquem enrroscados em detalhes 
sem importância, o que leva a um possível aumento no tempo necessário para se obter a 
solução final. 

2.3.2 Planejamento Hierárquico 

No planejamento hierárquico, o plano é inicialmente esboçado em-  uma forma abstrata e, 
a seguir, este plano é refinado em sub-planos mais detalhados, até que o plano tenha sido 
refinado ao ponto de se tornar uma sequência completa e detalhada de operadores que 
resolvam o problema. Na Figura 2.3 é mostrado uma possível representação para o plano 
da rotina matinal, em um planejador hierárquico. 

A grande vantagem desta abordagem é que o plano somente é detalhado até um ponto 
onde a execução já seja viável. 

Uma confusão muito comum é com relação à palavra "hierárquico". Isto acontece porque 
a maioria dos planos tem estruturas hierárquicas aninhadas. Contudo, a palavra tem 
outra interpretação, a qual fornece a base necessária para se distinguir os dois tipos de 
planejamento. A distinção está no fato de que planejadores hierárquicos geram uma 
hierarquia de representação do plano, no qual o nível mais alto é uma simplificação ou 
abstração do plano, enquanto que o nível mais baixo é um plano suficientemente detalhado 
para resolver o problema. Em contraste, planejadores não hierárquicos têm somente um 
nível de representação do plano. Em resumo, ambos os tipos de planejadores geram planos-
com estruturas de submetas hierárquicas, mas somente planejadores hierárquicos utilizam 
uma hierarquia na representação do plano. 



Plano 	. 
Nível I Nível 2 Nível 3 

levantar despertar acordar 
sair da cama 

fazer a higiene pessoal escovar os dentes 
tomar banho 
fazer a barba 

fazer 	a 	primeira 
refeição do dia 

preparar 	o 	café 	da 
manhã 

comprar o pão 

fazer o café 
tornar 	o 	café 	da 
manhã 

comer o pão 

beber o café 
ir para o emprego ir para o emprego pegar o carro 

dirigir até o emprego 

Figura 2.3: Representação de um Plano, com Três Níveis de Abstração, em um Planejador 
Hierárquico. 

2.3.3 Planejamento Baseado em Scripts 

Este tipo de planejamento faz uso de planos já criados e armazenados anteriormente; ao 
invés de gerá-los. A estratégia adotada para a resolução do problema é a model-drivehl 
onde, primeiramente, um esqueleto — um modelo — de plano já existente é encontrado 
em função do tipo de. problema que se deseja solucionar. A seguir, os passos de abstração 
são executados através da utilização de operadores específicos, que estejam dentro do 
contexto do problema, na tentativa de se fazer o modelo de plano escolhido resolver o 
problema em questão. 

No planejamento da rotina matinal, por exemplo, o planejador por scripts tentaria encon-
trar um modelo de plano com rotinas matinais que mais se adapta ao problema e, a partir 
deste ponto, iria refinando o modelo até que este se adaptasse totalmente ao problema. 

Existem distinções entre as abordagens vistas anteriormente e a abordagem baseada em 
scripts. As primeiras procuram construir uma abstração inicial do plano, enquanto que a 
abordagem baseada em scripts seleciona um modelo de plano inicial já existente. 

'Nesta estratégia, o sistema adota um modelo que, em principio, resolve o problema em questão 
e, através de um raciocinio"top-down" — seção 3.2 —, o sistema faz uma busca por evidências que 
comprovem a eficiência do modelo adotado. Um exemplo do uso desta estratégia poderá ser encontrado 
no sistema HASP, seção 4.3.5.. 



2.3.4 Planejamento Oportunistico 

A quarta abordagem de planejamento foi proposta por Barbara Hayes-Roth 
[Hayes-Roth 79] e é denominada abordagem oportunistica. M.a é caracterizada por possuir 
uma estratégia mais flexível para a resolução do problema, que a encontrada nas demais 
abordagens. 

Nos planejadores oportunísticos, o conhecimento para a resolução do problema — criação 
do plano — se encontra dividido em módulos isolados, denominados especialistas. 

Cada especialista é responsável por um tipo especifico de decisão que deverá ser tomada 
durante o processo de planejamento. Não existe uma ordem pré-estabelecida para a 
atuação dos diversos especialistas, como também não é necessária a atuação de todos 
os especialistas no processo de planejamento. É esta liberdade na tomada das decisões 
que levou Barbara. Hayes-Roth a empregar o termo oportunístico para denominar esta 
abordagem, pois o planejador procura sempre tomar a decisão mais oportuna para um 
dado instante. O planejador oportunístico pode, portanto, conforme a necessidade, at-
acar o problema como um planejador hierárquico ou, se for mais conveniente, como um 
planejador baseado em script ou, ainda, fazer uso de urna estratégia totalmente diferente 
das que foram vistas nas três abordagens anteriores. Desta forma, durante o processo de 
resolução do problema, o planejador pode desenvolver o plano em urna forma "top-down", 
através de um refinamento sucessivo deste — como é feito em um planejador hierárquico 
—, até um certo nível de detalhamento e, a partir daí, adotar uma estratégia de gerar 
sequências de ações que resolvam as submetas deste nível — como em um planejamento 
não hierárquico. 

O planejamento oportunístico permite também o uso de técnicas "bottom-up" no pro-
cesso de criação do plano. Por exemplo, o planejador pode desenvolver, por um processo 
"top-down" de refinamentos sucessivos, os níveis 1 e 2 de um plano, como mostrado na 
seção 2.3.2. Porém, durante a criação do nível 3, mais especificamente no ponto onde é 
especificada a ação de comprar o pão, um especialista — que sabe que na padaria existe 
uma pequena lanchonete, onde é possível tomar o café da manhã —, pode criar neste 
nível a ação de tornar o café na padaria. Esta ação poderá se propagar para os níveis 2 
e 1, em um processo "bottom-up", e o novo plano poderia ser representado como o da 
Figura 2.4. 

2.4 O Planejamento Multitarefa 

O planejador proposto no capítulo 6, droltado para um tipo especial de planejamento: 
o planejamento multitarefa. A abordagem escolhida é a oportunística, embora outras 
abordagens também poderiam ser utilizadas neste tipo de planejamento. 

O planejamento multitarefa consiste da criação de um roteiro --- um plano — para se 
executar uma dada sequência de pequenas tarefas, podendo cada tarefa estar localizada 



Plano 
Nível 1 Nível 2 Nível 3 

levantar 

. 

despertar acordar 
sair da cama 

fazer a higiene pessoal escovar os. dentes 
tomar banho 
fazer a barba 

tomar 	o 	café 	na 
padaria 

f,. 

ir para a padaria pegar o carro 

dirigir até a padaria 
tornar 	o 	café 	da 
manhã 

pedir o café e o pão 

tomar o café 
COMEI' O pão 

ir para o emprego ir para o emprego voltar para o. carro 
dirigir até o emprego 

Figura 2.4: Representação de um Plano, com Três Níveis de Abstração, em um Planejador 
Oportunistico. 



em um lugar diferente no espaço. Um agente de viagem, por exemplo, quando planeja 
uma excursão pela cidade de São Paulo, está fazendo na verdade um planejamento mul-
titarefa. As tarefas neste caso podem ser: visitar locais históricos, almoçar em restaurantes 
famosos, assistir um espetáculo em urna casa noturna, etc. 

No processo de criação do roteiro para a excursão, o agente de viagem leva em conta não 
somente a localização de cada ponto a ser visitado — para assim diminuir o tempo gasto 
entre o translado de um ponto ao outro' — como também, a tarefa que será realizada 
naquele ponto. O fato do restaurante ser próximo da casa de espetáculos não significa 
que os turistas deverão almoçar imediatamente antes ou após assistirem ao espetáculo. 

Devido a esta característica, nesta classe de planejamento o estado inicial é composto não 
somente pela lista das tarefas que deverão ser executadas, mas também por uma lista com 
as prioridades, as dependências temporais2, as localizações e o tempo que será gasto na 
execução de cada uma das tarefas. 

O estado final — ou estado meta — é um plano com a sequência das tarefas que deverão 
ser executadas e com as rotas para se ir de uma tarefa a outra. 

2.5 Considerações Finais 

Neste capitulo, foram definidos alguns conceitos e terminologias importantes ao mundo do 
planejamento, bem como foram mostradas as quatro abordagens básicas para a construção 
de sistemas planejadores. Das abordagens vistas, a mais importante para o desenvovi-
mento deste trabalho é a oportunistica, como foi dito na seção 2.4. 

Para a construção de planejadores oportunísticos é empregadó o modelo BlackBoard. 
Este modelo será definido nos próximos dois capítulos e, no capitulo 5, será mostrado, em 
detalhes, um sistema BlackBoard para o planejamento oportunístico. 

2 A dependência temporal ocorre quando a execução de uma tarefa depende do tempo; por exemplo, a 
tarefa de almoçar deve ser realizada entre 12 e 13 horas. 
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Capítulo 3 

O Modelo BlackBoard 

3.1 Considerações Iniciais 

Segundo H.Penny Nii [Nu i 86a], a seguinte citação de Allen- Newel, em 1962, foi a primeira 
. referência ao termo BlackBoard na literatura de Inteligência Artificial. 

"Metaforicamente, podemos imaginar como sendo um conjunto de pessoas, 
todas elas olhando para o mesmo quadro-negro (blackboard): cada uma é capaz 
de ler tudo o que esta escrito no quadro e julgar quando tem alguma coisa que 
vale a pena ser acrescentada no quadro." 

Atualmente, a arquitetura BlackBoard tem-se popularizado como sendo um método par.  a 
implementar sistemas capazes de resolver problemas complexos, onde diferentes fontes de 
conhecimento e especialidades são necessárias. 

Não há uma definição formal para a arquitetura BlackBoard, mas, de uma forma mais 
ou menos evidente, os sistemas implementados possuem as características do primeiro 
sistema BlackBoard desenvolvido: o HEARSAY-II [Erman 75] e [Erman 80]. Este sistema 
foi desenvolvido para ouvir e0' 7entender frases, ditas em inglês, sobre um determinado 
assunto que estivesse armazenado em sua base de conhecimento — o projeto inicial do 
HEARSAY-II era capaz de entender perguntas referentes a uma coleção de resumos de 
artigos na área de Inteligência Artificial. 

A falta de uma definição formal, somada a uma grande variedade de problemas que foram 
atacados usando-se a arquitetura BlackBoard — interpretação.de  sinais de sonar, reco-
nhecimento de imagem, geração de planos, etc — fez com que os projetistas destes novos 
sistemas propusessem variações da arquitetura inicialmente proposta pelo HEARSAY-II. 
Mas, de uma forma geral, todos os sistemas BlackBoard seguem o modelo básico que será 
descrito neste capítulo, o qual tem-se mantido inalterado nos últimos anos. 
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FCn 

BlackBoard FCn 

FCn 

( — Fluxo de Dados ) 

Figura 3.1: O Modelo BlackBoard. 

e dos processos para resolução do problema — em um único modelo, que torna o modelo 
BlackBoard complexo. 

Nesta seção será discutido apenas o modelo BlackBoard básico. Modificações e ampliações 
deste serão discutidas nos próximos capítulos. 

Usualmente, o modelo BlackBoard é descrito como sendo constituído por três componentes 
básicos: 

1. AS FONTES DE CONHECIMENTO — FCn (Knowledge Sources): os conhecimentos 
necessários para resolver um problema são divididos e armazenados nas FCn, as 
quais são totalmente indepententes uma das outras. 

2. A ESTRUTURA DE DADOS DO ELACKEOARD: os dados referentes aos estados 
do sistema são mantidos em uma base de dados global, o BlackBoard propriamente 
dito. As FCn podem ler e alterar o BlackBoard na tentativa de levá-lo mais próximo 
da solução do problema. Toda a comunicação entre as FCn é feita exclusivamente 
através do BlackBoard — Figura 3.1. 

3. O CONTROLADOR OU MONITOR: é o elemento de controle do BlackBoard, re-
sponsável pela estratégia de resolução do problema. Sua tarefa é monitorar os 
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estados do BlackBoard e ativar a Fonte de Conhecimento que possa contribuir para 
a solução do problema. 

Não há um componente de controle específico na arquitetura BlackBoard. Con-
forme o problema a ser atacado pelo projeto, o elemento de controle pode estar 
nas FCn, no próprio BlackBoard, em um módulo isolado ou em uma com-
binação dos três [Nu i 864 

Corno será visto mais adiante, a localização e a função do controlador varia conforme 
o projeto; mais especificamente, conforme o problema a ser resolvido, pois diferentes 
problemas possuem diferentes procedimentos para a sua solução. 

A descrição do modelo BlackBoard, feita neste capítulo, é insuficiente para aqueles que 
querem implementar um sistema real, pois ela apenas esboça os princípios da organização 
do modelo, não especificando como ele pode ser convertido em uma entidade computa-
cional, isto é, o modelo BlackBoard é uma entidade conceitual, não uma especificação 
computacional. Antes de se acrescentar detalhes no modelo aqui discutido, serão explo-
rados alguns aspectos do comportamento deste modelo abstrato. 

Para facilitar o entendimento destes, e de outros aspectos do modelo BlackBoard, serão 
descritos dois exemplos na forma de metáforas: 

Imagine um grupo de pessoas, onde cada urna possui um conjunto de peças de um mesmo 
quebra-cabeça e todas estão reunidas em urna sala que possui urna cadeira para, cada 
membro do grupo. 0 quebra-cabeça será montado sobre urna mesa que se encontra no 
centro da sala, de forma totalmente visível aos .membros do grupo. A montagem do 
quebra-cabeça — resolução do problema — começa com um voluntário se levantando 
e colocando uma peça qualquer na mesa. A partir daí, cada membro do grupo pode 
se levantar e colocar na mesa a peça que julgar, naquele instante, interessante para a 
montagem do quebra-cabeça — Figura 3.2. 

Após alguns instantes pode-se notar o aparecimento de conjuntos isolados de peças en-
caixadas. Estes conjuntos recebem o nome de ilhas. Este conceito de ilha é muito usado 
na arquitetura BlackBoard onde, no processo de resolução de um problema, várias ilhas 
de solução vão surgindo, e são nestas ilhas que as FCn irão atuar. Assim corno no 
quebra-cabeça, o problema somente será resolvido quando todas as ilhas se unirem for-
mando o estado desejado. 

Retornando-se ao exemplo, será dado destaque ao processo de montagem do 
quebra-cabeça: os membros do grupo permanecem o tempo todo em silêncio e cada um 
somente conhece as peças que estão em seu poder e as que já foram colocadas na mesa — 
estado atual do problema. De posse destes dados, ele irá julgar quando uma peça sua deve 
ser posta na mesa, gerando assim um novo estado mais próximo do estado final desejado. 

Desta forma, o único responsável pela colocação de uma peça na mesa é a própria pessoa 
que a coloca; não há uma prioridade estabelecida entre os membros do grupo que querem 
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Figura 3.2: Montagem do Quebra-Cabeça, [Nu i 864 

contribuir para a solução do problema. Portanto, o processo é cooperativo, incremental — 
uma peça por vez — e oportunístico, pois não há uma ordem pré-estabelecida para que 
as pessoas coloquem as suas peças na mesa. 

Este exemplo serve para ilustrar alguns dos principais elementos e comportamento do 
modelo BlackBoard: as pessoas seriam as Fontes de Conhecimento e a mesa o BlackBoard. 
Estaria faltando ainda o terceiro elemento: o controlador. 

Para incorporar este elemento no exemplo dado, se faz necessário mudar as regras da 
montagem do quebra-cabeça. Imagine agora que a mesa se encontra sobre um tablado, 
e para alacançá-la é necessário que a pessoa suba em uma pequena plataforma, onde 
somente há espaço para um. Desta forma, somente uma pessoa por vez pode colocar 
a sua peça sobre a mesa. Nesta nova situação, é necessário que haja, no grupo, um 
novo membro encarregado de coordenar o processo de montagem — o controlador. O 
controlador deve ordenar que fiquem de pé todas as pessoas que desejam encaixar urna 
de suas peças no quebra-cabeça, então ele irá escolher uma entre estas. O critério para a 
escolha irá depender apenas da estratégia para a resolução do problema que o controlador 
estiver adotando. Por exemplo, ele poderá escolher a pessoa que possuir urna peça que 
consiga unir duas ilhas, ou a que possuir urna peça da ilha que ele julgar mais importante 
naquele momento. Enfim, toda a estratégia de resolução do problema é determinada 
pelo controlador. Ao controlador ainda é permitido mudar a estratégia de resolução do 
problema no meio da montagem, procurando sempre obter o maior aproveitamento do 
trabalho das pessoas do grupo. 
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Modelos para a resolução de problemas são estruturas conceituàis para a formulação de 
soluções dos problemas. Sendo assim, não devem entrar em detalhes de projeto e constru-
ção de sistemas reais. Logo, problemas de cbmo representar o conhecimento — com regras, 
procedimentos, frames, etc — ou como devem ser os mecanismós de controle, não são 
tratados neste nível, uma vez que são problemas típicos de projeto e dependem de outros 
fatores externos ao modelo, tais como: a linguagem adotada para o desenvolvimento, a 
natureza da aplicação, etc. 

Entretanto, procurando-se aproximar mais o modelo de um sistema real, o modelo 
BlackBoard será expandido na próxima seção, através de uma descrição mais detalhada 
de seus elementos básicos, em termos de suas estruturas, funções e comportamento. 

3.4 A Estrutura BlackBoard 

Os sistemas BlackBoard implementados possuem diferentes combinações de representação 
de conhecimento, mecanismos de inferências e controle. O fator que mais contribui para - 
esta diversidade de projetos são os diferentes tipos de problemas que são atacados por 
estes sistemas. O que pode ser visto, entretanto, é- que mesmo os mais diferentes tipos 
de BlackBoard possuem módulos com características similares. As estruturas discutidas 
nesta seção são abstrações destes módulos, elas são mais ricas em detalhes do 'que os 

• elementos do modelo BlackBoard discutido na seção 3.3; o propósito desta estrutura é 
servir como uma dirçtriz para os projetistas de sistemas BlackBoard 'èm ambientes de 
computação serial. Contudo, deve-se ter em 'mente que, frequentemente, os problemas 
atacados exigem extensões destas estruturas. A Figura 3.4 mostra'algumas alterações da 
Figura 3.1 que refletem os detalhes aqui discutidos: 

1. As FONTES DE CONHECIMENTO - O domínio do conhecimento necessário para re-
solver um problema é dividido em FCn que são mantidas separadas e independentes. 

• O objetivo das FCn é contribuir com informações que podem levar à solução 
do problema. Elas coletam dados no BlackBoard e os modificam usando o 
conhecimento nelas contido. 

• Nas FCn o conhecimento pode ser representado com procedimentos, conjunto 
de regras ou asserções lógicas. A maioria dos sistemas implementados usam 
urna das duas primeiras formas de representação de conhecimento, embora 
em alguns sistemas, como nos que fazem processamento de sinais, ocorra uma 
combinação destas — chamadas de procedimentos dentro do conjunto de regras 
ou, simplesmente, através do uso combinado das duas formas de representação. 

• As FCn modificam apenas o BlackBoard e as estruturas de dados de controle — 
que também podem estar no BlackBoard — e apenas as FCn podem modificar 
o BlackBoard, sendo que todas as modificações são explícitas e visíveis. 

• Cada FCn é re.sponsável por saber as condições, segundo as quais ela pode 
contribuir para a solução do problema. Cada FCn possui um conjunto de 
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Figura 3.4: O Modelo BlackBoarcl. . 
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FCn FCri 

'Figura 3.5: BlackBoard Dividido em Painéis. 

• Os objetos e suas propriedades — informações referentes a este objeto —• de-
finem o vocabulário do espaço de solução. Nii [Nu i 86a], recomenda que cada 
nível de hierarquia possua o seu próprio vocabulário, ou seja, os objetos pos-
suam um conjunto de atributos típico do nível a que ele se destina. 

• A idéia de cada nível de hierarquia possuir um vocabulário próprio é atrativa, 
não apenas por definir o que pode ser representado em cada nível, mas também 
serve para limitar a ação das FCn. E, ainda, segundo Craig [Craig 87a], o 
uso de conjuntos distintos de atributos pode ser de considerável valor quando 
se testa o sistema. 

• O relacionamento entre objetos recebe o nome de elo, e é um tipo especial 
de propriedade do objeto. Este relacionamento pode ser entre objetos em 
diferentes níveis na hierarquia — como uso de relações do tipo part-of ou 
in-support-of — ou entre objetos no mesmo nível — com relações next-of 
ou follows. 

• Quando forem necessárias mais de uma hierarquia para se representar o espaço 
de solução de um problema, o BlackBoard poderá ser dividido em painéis, 
Figura 3.5, onde cada painel possui uma hierarquia própria. Esta estrutura 
foi usada pela primeira vez em 1983, pelos projetistas do sistema CRYSALIS, 
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[Terry 83]. Na seção 4.4 será feita uma breve descriçãb deste sistema. 

Objetos são frequentemente reunidos para formar as ilhas de solução. Isto ocorre 
principalmente porque a solução para um problema não depende apenas de um 
simples objeto, mas sim das ilhas de solução. Estas, por sua vez, constituem a re-
presentação estrutural do BlackBoard. Por exemplo, uma ilha, formada pela união 
de um objeto de um nível mais baixo com outro de um nível mais elevado de abs-
tração, pode representar o fato de que a informação contida no nível mais alto 
somente é válida se justificada por informações contidas em níveis mais baixos. No 
HEARSAY-II as uniões — os elos — são organizadas como um grafo E/OU. Já 
no HASP/SIAP, [Nu i 82], elas são organizadas como um grafo E. O propósito das 
estruturas de união é construir a solução do problema através da união dos objetos. 

3. O CONTROLADOR - O controlador pode ser visto como mais uma Fonte de Co-
nhecimento, cujo objetivo é monitorar e controlar o processo de resolução do pro-
blema, seguindo uma estratégia que responde de forma oportunística às mudanças do 
BlackBoard. 

• Há um conjunto de módulos de controle que monitoram as mudanças no 
BlackBoard e decidem qual ação deve ser tomada em seguida. 

• Vários tipos de informações são mantidas globalmente disponíveis para os mó-
dulos de controle. Estas informações podem ser armazenadas no BlackBoard ou 
mantidas separadas dele. As informações de controle são usadas pelos módulos 
de controle para determinar o foco de atenção. 

• O foco de atenção indica o próximo objeto a ser processado. O foco pode ser 
uma FCn — a FCn que será ativada os objetos do BlackBoard — a ilha de 
solução que 'será atacada 	ou uma combinação de ambos. Ou seja, o objeto 
ao qual será aplicado uma FCn pré-determinada. 

• O processo de resolução é incremental. Qualquer tipo de inferência — 
data-driven, goal-driven, model-driven ou uma combinação deles — pode 
ser aplicado em cada passo do desenvolvimento da solução. Como resultado, 
a sequência de ativação das FCn é determinada de forma dinâmica e opor-
tunística. 

• O controlador examina o estado do BlackBoard e as FCn que estão ativadas 
e seleciona uma delas, baseando-se na estratégia que está sendo adotada para 
a resolução do problema. É permitido ao controlador modificar sua estratégia 
de resolução do problema se o estado do BlackBoard assim o requerer. Este é 
um dos aspectos mais importante deste modelo. 

• Segundo Craig [Craig 87a1, existem duas abordagens básicas para a ação do 
controlador: a guiada por evento, ou a guiada pelo conhecimento; o controlador 
aplica uma das duas estratégias para determinar qual a próxima FCn que 
será ativada. A distinção entre as duas estratégias está no caminho que o 
controlador toma para determinar a próxima ação — FCn a ser ativada. Nos 
sistemas guiados pelo conhecimento, o problema é o de encontrar a FCn mais 

24 





e Se o foco da atenção é um objeto do BlackBoard, entãO uma Feri será escolhida 
para processar este objeto (controle por evento). 

• Se o foco da atenção é uma FCn e um objeto, então esta FCn será executada 
com o contexto do objeto selecionado. 

São ainda necessários critérios para determinar quando terminar o processamento. Usual-
mente, uma das Feri indica quando o processo de resolução do problema deve parar; ou 
por ter encontrado uma solução ou porque o sistema não pode mais continuar devido a 
uma falta de conhecimento ou de dados. 

O processo de resolução de problemas em um sistema é determinado pela estratégia de 
aplicação do conhecimento, sendo que a estratégia se encontra codificada nos módulos 
de controle. A escolha da estratégia mais apropriada irá depender das características da 
aplicação, da quantidade e da qualidade do conhecimento necessário. Basicamente, a ação 
da escolha de urna região do BlackBoard e de uma FCn para operar esta região determina 
o processo de resolução do problema. Genericamente, uma FCn usa como entrada a 
informação contida em um nível e gera informações para um outro nível. Assim, se o 
nível de entrada de uma FCn em particular é um nível mais baixo que o de saída, então 
a aplicação desta Mn leva a um mecanismo forward de raciocínio. 

Desta forma, o compromisso com um dado tipo de inferência, backward ou forward, é um 
compromisso com um tipo particular de aplicação do conhecimento. Por exemplo, se o 
interesse é por um mecanismo de resolução do tipo forward, deVe-se selecionar urna FCn 
na qual a entrada é de um nível inferior ao de saída. Se, por outro lado, o interesse for por 
um processo de raciocínio backward, deve-se selecionar uma Mn que tenha como entrada 
informações em um nível mais alto que o dós objetos gerados por esta. 

Usando estruturas adequadas nos componentes de cOntrole, eles serão capazes de executár • 
qualquer tipo de inferência, ou seja , poderão aplicar o conhecimento da forma mais 
adequada. 

Em alguns sistemas, o problema de controle é visto como um problema de planejamento, 
e as FCn são aplicadas de acordo com o plano de resolução cio problema. A criação deste 
plano é tratado como mais um problema para o BlackBoard resolver. 

3.6 Considerações Finais 

Quando os projetistas do HEARSAY-II introduziram o modelo BlackBoard, visavam ape-
nas pesquisar e implementar um sistema de compreensão de vóz. Contudo, desde então 
o modelo BlackBoard tem sido adotado com sucesso em diversas áreas de aplicação — 
como poderá ser visto nos próximos capítulos. 

Para finalizar, cabe ainda .resaltar que este é um modelo relativamente novo e, portanto, 

26 



a sua conceituação formal, a investigação de suas propriedades, bem como sua imple-
mentação genérica ainda estão por se consolidar [Takahashi 90]. 
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Por não ser possível resolver estas incertezas diretamente, é impossível fazer Um mapea-
mento direto entre os sinais de entrada e-a sequência de palavras que representam a 
sentença pronunciada. 

O problema de compreensão da fala deve, então, ser estruturado como uma busca em 
um espaço de solução. O espaço de solução é o conjunto das interpretações — parciais.  
e totais -- dos sinais acústicos de entrada, isto é, o mapeamento completo ou parcial de 
um sinal para uma possível mensagem. 

O objetivo do sistema resolvedor do problema é encontrar uma interpretação para os sinais 
de entrada. Esta interpretação, por sua vez, é composta por inúmeras interpretações par-
ciais, que estão organizadas em níveis hierárquicos: o nível de parâmetros, de segmentos, 
de silabas, de palavras, de sequências de palavras e de frases. Esta aproximação requer 
o uso de vários conjuntos de conhecimento que produzem um grande número de soluções 
parciais nos 'diversos níveis hierárquicos. 

A necessidade de considerar muitas soluções alternativas, sem gerar urna explosão combi-
natorial no processo de busca, torna-se um dos principais objetivos deste projeto. 

Para controlar a explosão combinatorial e poder trabalhar próximo ao tempo real, o 
processo de interpretação deve ser capaz de explorar sempre a hipótese mais promissora. 
Esta hipótese poderia surgir devido a uma combinação de sílabas para formar urna nova 
palavra, por um processo "bottorn-up", ou através da dedução de urna nova palavra devido 
a sua "vizinhança", por um processo "top-down" — por exemplo, um possível adjetivo 
que precederia um dado substantivo. 

Desta forma, fica clara • a necessidade de um resolvedor de problemas que trabalhe de 
forma incremental e com um controle que Seja flexivel e oportunistico. 

4.2.2 A Estrutura do BlackBoard 

Neste sistema, dependendo da versão, o BlackBoard aparece dividido entre seis e oito 
níveis de hierarquia — na versão C2 [Erman 80], o sistema possuía sete níveis, Figura 4.2 
— correspondendo aos níveis intermediários no processo de compreensão da fala. Estes 
níveis formam uma hierarquia na qual os elementos do espaço de solução podem ser 
descritos como formados por uma abstração da informação dos níveis imediatamente 
abaixo. Um elemento para o nível de palavra, por exemplo, representa uma palavra 
hipotética cuja validação está baseada em um grupo de sílabas do nível correspondente. 
O BlackBoard pode ser visto como um espaço de solução trí-dimensional, com o tempo no 
eixo x, os níveis que contém uma solução hipotética no eixo y e as soluções alternativas 
no eixo z [Lesser 74]. 

Cada nível possui um conjunto de hipóteses referentes a ele, onde, o termo hipótese, 
refere-se a uma interpretação parcial da frase que está sendo processada. 

Cada hipótese é formada por uma estrutura uniforme de pares <valor, atributo>, exis- 
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Figura 4.2: Níveis Hierárquicos do BlackBoard no Sistema HEARSAY-II. 
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resposta, bem como as outras informações do BlackBoard, para determinar a próxima 
atividade a, ser executada. 

O componente de controle executa, basicamente, os seguintes passos: 

1. O controlador seleciona da fila do controlador urna atividade para ser executada. 

2. Se a atividade selecionada for uma pré-condição, e ao ser executada tiver suas 
condições satisfeitas, um conjunto de frames de estimulo e resposta é colocado na 
fila do controlador, juntamente com um ponteiro para o corpo da FCn ativada. 

. 3. Se o corpo de urna FCn ativada for selecionado, o BlackBoard será modificado. 
O monitor do BlackBoard, então, coloca na fila do controlador ponteiros para as 
pré-condições que possam vir a ser satisfeitas pela nova situação do BlackBoard. 

O problema do foco da atenção foi definido — no contexto desta arquitetura — como 
um problema de corno desenvolver um método que minimize o número total de FCn 
executadas, e que leve a uma baixa taxa de erro. Desta forma, o problema cio foco da 
atenção foi visto corno um problema de alocação de recursos. 

Para controlar o processo de resolução do problema, o controlador precisa saber o objetivo 
da tarefa e a estratégia para a aplicação cio conhecimento, para poder assim decidir o 
próximo melhor passo. Soluções gerais para este problema foram sugeridas, sendo que 
elas demonstraram a. necessidade de um controlador guiado por conhecimento para a 
utilização efetiva das Feri. 

4.2.5 Estratégia para a Aplicação do Conhecimento 

Dentro da estrutura .descrita, o HEARSAY-II usa duas estratégias para a resolução de 
problemas. A primeira é a estratégia "bottom-up", onde as interpretações são sintetizadas 
diretamente dos dados, trabalhando na direção dos níveis mais altos de abstração. Por 
exemplo, uma palavra hipotética é sintetizada através de uma sequência de silabas. A 
segunda é a estratégia "top-down", na qual sentenças alternativas são produzidas a partir 
de um conceito de sentença, sequências alternativas de palavras a partir de uma sentença, 
sequências alternativas de silabas a partir de uma palavra, e assim por diante. O objetivo 
deste processo de geração recursiva é produzir urna sequência no nível de parâmetros, 
consistente com os dados de entrada — isto é, .para gerar uma solução hipotética e 
testá-la contra os dados de entrada. 

Ambas as abordagens têm potencial para gerar um vasto númeró de hipóteses alternativas 
e, portanto, uma explosão combinatória de chamadas das FCn. A atividade de solução 
do problema foi, desta forma, restrita a selecionar apenas um subconjunto limitado de 
FCn ativadas para execução. Assim, o módulo controlador desempenha um papel crucial 
no sistema HEARSAY-II. • 
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Além das técnicas "top-down" e "bottom-up", o HEARSAY- II emprega uma estratégia 
geral de gerar hipóteses e testá-las. Uma FCn deve gerar hipóteses que devem ter a 
sua validade avaliada por outra FCn. A hipótese pode ser gerada por uma análise "top-
down" ou por uma síntese "bottom-up". Frequentemente, uma FCn gera ou verifica 
hipóteses confrontando suas entradas contra "protótipos para o confronto" em sua base 
de conhecimento. Por exemplo, uma sequência de sílabas hipotéticas no nível de sílabas 
são confrontadas contra uma tabela, contendo modelos de sílabas para cada palavra do 
vocabulário. Uma palavra, na qual as sílabas satisfazem um critério, torna-se uma palavra 
hipotética para aquelas silabas. Em cada ciclo, um dos seguintes passos para a resolução 
do problema pode ser tomado: 

• síntese — urna análise "bottom-up". 

o geração de objetivos — urna análise "top-down". 

• previsão de vizinhança — relação follows e next-of. 

• geração de novas hipóteses. 

A decisão referente a quando urna Mn pode contribuir para a soluça() é local à FCn — 
pré-condição. Já, a decisão sobre qual Mn deve ser executada, e em qual contexto, é 
global para o estado de solução.— o BlackBoard — sendo que esta decisão é tornada pelo 
mecanismo de controle. O controlador é oportunista na escolha do próximo passo, e a 
solução é criada um passo por vez.. 

4.3 O Sistema HASP/SIAP 

Com o intuito de monitorar a atividade naval de urna dada região do oceano, a marinha 
norte americana espalha pela região a ser monitorada urna série de bóias, sendo que estas 
contém um conjunto de sensores acústicos — hydrofones — capazes de captar os sons 
produzidos pelas embarcações. As principais fontes de sons são os motores e as rotações 
das hélices, sendo que, cada embarcação produz .um som característico que recebe o nome 
de assinatura acústica. 

A interpretação dos sinais acústicos captados pelos hydrofones é uma tarefa bastante 
complexa3, pois, além do ruído produzido pelas embarcações, existem outras fontes na-
turais de ruído — por exemplo, o deslocamento de grandes massas de água provocado 
pela diferença de temperaturas, pelas atividades sísmicas no fundo do oceano, etc — que 
dificultam a tarefa de interpretação dos sinais. Outros fatores que dificultam esta tarefa, 
são os dispositivos eletrônicos existentes nos submarinos inimigos — que são o principal 

'Considere o problema de localizar e acompanhar o Movimento de uma determinada pessoa em uma 
sala durante uma festa, onde, o único recurso disponível para este monitoramento e um conjunto de 
microfones espalhados pela sala. 
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2. Há uma grande dependência dos métodos e heurísticas us.ados pelos analistas hu-
manos na classificação de submarinos inimigos. 

3. Na tentativa de encontrar os alvos, os analistas usam todas as informações conheci-
das e procuram pelos alvos de interesse, mesmo nos dados que aparentemente são 
irrelevantes. 

No entanto, este processo não garante que os alvos serão encontrados, pois, os alvos podem 
estar muito quietos e seus sons serem confundidos com os ruídos de outras embarcações. 

Assim como no problema dos Koalas, seção 3.3, aqui também o sistema deve ser capaz 
de manipular fragmentos de informação na tentativa de reconhecer as embarcações e suas 
rotas. 

4.3.2 A Estrutura do BlackBoard 

Diferente do sistema IIEARSAY-II, onde a solução para o problema é urna sentença no 
nível mais alto, a solução para o problema no sistema HASP é uma rede de possíveis 
soluções distribuida por todo o BlackBoard. Em outras palavras, soluções parciais são 
consideradas aceitáveis. Por exemplo: urna solução parcial na seguinte forma: "há algum 
objeto produzindo este sinal", é aceitável. Embora a desejada seria: "há uma embarcação 
do tipo X no quadrante Y que está rumando na direção Z." 

Devido a esta característica, no BlackBoard do sistema HASP está .representada a melhor 
interpretação dos sinais recebidos em um dado ponto no tempo, ou seja, ele representa a 
melhor hipótese corrente (1\411C). 

O BlackBoard no HASP está dividido nos seguintes níveis: segmentos de entrada, linhas, 
conjuntos harmônicos, fontes acústicas, embarcações e esquadras — Figura 4.4. Sendo 
que os sinais dos hydrofones entram pelo nível dós segmentos de entrada, e os dados dos 
relatórios da inteligência pelos níveis mais altos — níveis de esquadra e de embarcação. 
Todos os níveis contém elementos de hipóteses — que são as estruturas equivalentes às 
hipóteses do sistema HEARSAY-II. 

No sistema HASP, os elementos de hipótese podem ter valores alternativos para seus 
atributos. No entanto, ao contrário do sistema HEARSAY-II, não podem ter elos de 
ligações alternativas, uma vez que a hierarquia foi organizada como uma árvore E. 

A vantagem desta estrutura é que ela reduz o tempo e o espaço computacional gastos 
com a criação da MHC, uma vez que não há hipóteses alternativas. Por outro lado, 
quando é necessário gerar uma hipótese alternativa, ou os elemento de hipótese afetados 
devem ser reanalisados — o que pode levar a uma reorganização de toda a MHC —, ou a 
última análise que tratou com os elementos em questão deverá ser esquecida e a análise é 
reiniciada a partir deste ponto. Este mecanismo foi usado no HASP porque os analistas 
humanos tendem a proceder da mesma forma. 
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Esquadras 

Embarcações 

. 	Fontes Acústicas 

Conjuntos Harmônicos 

, 	Linhas 

Segmentos de Entrada 

Figura 4.4: Níveis Hierárquicos do BlackBoard no*Sistema HASP/SIAP. 
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Em adição ao BlackBoard, o HASP possui outras bases de dados que são globalmente 
acessíveis. Estas bases são geradas direta e indiretamente pelas FCn — Figura 4.5. As 
informações contidas nestas bases são usadas primariamente pelos módulos de controle 
do sistema. São elas: 

Lista de Eventos do BlackBoard — Todas as mudanças5  feitas no BlackBoard, jun-
tamente com o seu tipo, são colocadas na lista de eventos. Cada elemento desta 
lista — cada evento — também tem associado a ele um nó do BlackBoard — um 
elemento de hipótese — onde este evento ocorreu. 

Lista de Eventos Esperados — A lista de eventos esperados contém os eventos — jun-
tamente com os seus tipos e os elementos de hipótese associados a eles — que são 
esperados no futuro. Desta forma, sinais acústicos de embarcações que constam no 
relatório da inteligência são postos na lista de expectativas. Periodicamente esta 
lista é verificada para ver se chegaram os dados esperados. 

Lista dos Problemas — Esta lista contém uma descrição dos vários problemas encon-
tradós pelas FCn. Ou seja, ela contém os eventos que quando foram o foco de 
atenção não puderam ser processados por não satisfazerem as pré-condições de ne-
nhuma FCn. Este tipo de informação é muito útil para os programadores. Entre-
tanto, o uso mais importante desta lista é o de endereçar informações que de outra 
forma estariam perdidas. Através desta lista, urna FCn pode endereçar fragmentos 
de informações, aparentemente sem importância, mas que poderão vir a aumentar 
a confiança em uma hipótese , gerada. 

Lista de Eventos de Relógio — Um evento de relógio consiste de um tempo e das re-
gras associadas a este tempo, onde as regras são executadas no tempo designado. 
Isto foi feito porque o comportamento de alguns tipos de 'embarcações são conhe-
cidos nos vários níveis da hierarquia e, por este mecanismo, as FCn traçam os 
procedimentos.  atuais e futuros que deverão ser efetuados pelo sistema, baseado no 
comportamento das embarcações. Por exemplo, a embarcação X deverá estar em 
um dado local em urna hora H, nesta hora H o sistema deverá então realizar o. 
procedimento P. 

• 
Lista de História — Todos os eventos processados juntamente com o seu contexto --

por exemplo, um nó do BlackBoard, seu valor e o trecho da regra que fez a sua 
mudança — são armazenados nesta lista. A lista de história é usada para narrar os 
passos da aplicação do conhecimento que levaram a geração da MIIC. Esta lista é 
também usada pelos programadores para ass.egurar que a solução foi atingida pela 
linha de raciocínio esperada. Através desta lista espera-se detectar a ocorrência de 
respostas corretas, geradas por um raciocínio errado. 

50s pro.gramadores do sistema HASP decidiram chamar as mudanças do BlackBoard de eveníos. 
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Módulo de Programa 	 1T Fluxo de Dados 

Fluxo de Controle Base de Dados 

BlackBoard 
Esquadras 

Embarcações 

Fontes 
Acústicas 
Conjuntos 

Harmônicos 

Linhas 

Segmentos de 
Entrada 

F.en 2 
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Fen n 

FCn / 

Eventos de Relógio 
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-te Estratégia 

Eventos do 
BlackBoard 

Problemas 

Eventos de 
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Esperados 
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Figura 4.5: Estrutura do Sistema HASP/SIAP. 
44 



4.3.3 A Estrutura das Fontes de Conhecimento 

Cada FCn consiste de uma parte de pré-condição e uma parte de ação. Em contraste 
com a organização das FCn do HEARSAY-II, ambas as partes, de pré-condição e de ação, 
estão em um mesmo módulo. Quando um dado evento é o foco de atenção, todas as Feri 
que possuem em suas pré-condições regras que referenciem este evento são executadas. 
Se estas pré-condições forem satisfeitas, então, os corpos destas FCn serão executados. A 
pré-condição e o corpo da FCn são escritos como um conjunto de regras. 

Uma importante característica do sistema HASP é que, pelo fato dele trabalhar com um 
fluxo contínuo de dados, o BlackBoard está sempre sendo modificado — sempre ocorrem 
novos eventos — mesmo que nenhuma FCn seja executada. Isto se deve ao fato de que 
nos níveis mais baixos há um fluxo contínuo de novos sinais, provenientes dos hydrofones, 
e nos níveis mais altos pode ocorrer a entrada de novos relatórios da inteligência. 

4.3.4 Mecanismo de Controle 

Todos os módulos de controle no HASP são escritos come fontes de conhecimento, ou 
seja, como um conjunto de regras. Embora estas FCn de controle sejam logicamente 
independentes, elas são executadas em uma ordem pré-determinada: a FCn que contém 
a estratégia decide qual categoria de evento — evento de relógio, de problema, esperado 
ou de BlackBoard — que será.  processado em seguida; a .FCn que.  gerencia a categoria 
do evento selecionado é então executada. Sua função é decidir qual evento específico, 
da categoria, será focado. As baSes para esta decisão variam conforme o gerenciador 
de eventos. Por exemplo: o gerenciador de eventos de-  relógio seleciona os eventos que 
necessitam ser processados naquele instante. 

As FCn associadas com 9 evento em foco são então executadas. O nó associado com o 
evento em foco serve como contexto para a execução desta FCn. Por exemplo: a FCli 
de estratégia pode ter decidido que é a vez de processar um evento do BlackBoard. O 
gerenciador de eventos, por sua vez, através da lista de eventos do BlackBoard, seleciona 
um evento apropriado corno foco de atenção. Finalmente, uma ou mais FCn serão ativadas 
para processar o nó em questão. 

Desta forma, a seleção de um evento é, na verdade, a seleção de um nó do BlackBoard, 
o que, por sua vez, é a seleção de uma ilha de solução. Assim, o problema do foco de 
atenção no HASP é principalmente o problema de determinar qual ilha de solução irá ser 
trabalhada em seguida, em vez de qual FCn será aplicada, como ocorre com o sistema 
HEARSAY-II. 









o O BlackBoard do domínio, que contém as hipóteses do problema que éstá sendo 
atacado. 

e O BlackBoard do controlador, que contém informações de como o sistema ma- 
• nipulará o problema, em termos da decisão de qual hipótese deve ser processada 

e quando isto deverá ocorrer. 

O BlackBoard do controlador possui, ainda, suas próprias Fen especializadas, as 
quais possuem conhecimento específico sobre quais característica de um estado são 
mais importantes, para se fazer o melhor uso do BlackBoard. 
Os projetistas do HEARSAY-Ill, portanto, separam o conhecimento sobre o domínio 
do problema, do conhecimento de como manipular este primeiro conhecimento. 

4.5 Considerações Finais 

Desde a sua criação, com o projeto HEARSAY-II no início cio anos 70, os elementos 
do modelo BlackBoard sofreram diversas alterações, isto ocorreu basicamente -por dois 
motivos: 

1. Por se tratar de um modelo novo e, portanto, seus elementos básicos ainda não 
estavam totalmente definidos. 

2. Pela grande variedade de domínios de aplicação dos sistemas BlackBoard desen-
volvidos. 

O sistema HEARSAY-II e o sistema HASP/SIAP tiveram um papel fundamental na 
definição dos principais elementos deste modelo. 	Já os sistemas CRYSALIS e 
HEARSAY-Ill repreàentam urna evolução do modelo BlackBoard, urna vez que: 

• O sistema CRYSALIS introduziu o conceito de painéis, o que permitiu urna melhor 
organização do BlackBoard e urna redução no tempo gasto com a busca de uma 
solução. 

• O sistema HEARSAY-Ill é mais do que um simples sistema BlackBoard é na ver-
dade um núcleo para o desenvolvimento de outros sistemas BlackBord. 

Um outro sistema que, também, teve um papel importante na evolução deste modelo, foi 
o sistema OPM — cujo domínio de aplicação é a geração de planos. No entanto, o sistema 
OPM não consta deste capítulo, pois devido a sua importância para o desenvolvimento 
deste trabalho, ele será tratado em um capítulo a parte. 

49 



Capítulo 5 

Um Sistema BlackBoard para 
Planejamento 

5.1 Considerações Iniciais 

Proposto em 1979 por Barbara Hayes-Roth [llayes-Roth .79], o sistema OPM possui um 
domínio de aplicação diferente dos sistemas BlackBoard desenvolvidos até então — que 
eram basicamente para a interpretação de sinais — urna vez que o seu domínio de aplicação 
é o planejamento multi tarefa. 

Dada uma lista de tarefas desejadas e um mapa da região onde as tarefas possam ser 
executadas, o sistema OPM planeja quais tarefas serão executadas, quanto tempo será 
alocado para cada urna, qual a ordem desta execução e quais as' rotas para se ir de urna 
tarefa para a outra.. 

A dificudade para a geração deste plano está, principalmente, nas diferentes prioridades 
que as tarefas possam ter, nas restrições de quando urna tarefa pode ser executada, nas. 
inter-relações que possam existir entre as tarefas e no limite de tempo para a execução do 
plano. 

Neste capítulo será mostrado como os projetistas do OPM resolveram alguns destes.pro-
blemas, destancado alguns dos aspectos do projeto, que levaram a uma evolução do modelo 
BlackBoard. 

Dentro destes aspectos, dois possuem um destaque maior: a divisão do BlackBoard em 
painéis e a explícita separação da heurística de controle dos demais conhecimentos contidos 
no sistema. 
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você deve considerar que o seu carro, que está-  no estacionamento da Maple 
Street, deverá ser pego às 17:30 hora -  e de lá deve seguir para a sua casa. A 
lista das outras tarefas para o dia é a seguinte: 

• Pegar os remédios para o cachorro no veterinário. 
• Comprar urna correia para o motor da geladeira em uma casa es'p' eciali-

zada. 
• Visitar dois ou três apartamentos de luxo. 
• Encontrar um amigo para almoçarem juntos em um restaurante de sua 

escolha. 
• Comprar um brinquedo para o seu cachorro em uma loja de animais. 
• Pegar o relógio que ficou consertando na relojoaria. 
• Comprar um livro. 
• Comprar verduras frescas. 
• Comprar urna revista sobre jardinagem. 
• Ir ao florista e comprar flores para um amigo que está no hospital. 
• Assistir um filme em um dos dois cinemas da cidade — sabendo-se que 

ambos possuem os mesmos horários para as seções: às 13:00, 15:00 e 
17:00 horas e que ambos os filmes são de seu interesse. Embora, ir ao 
cinema seja uma tarefa com baixa prioridade. 

O plano desenvolvido deve conter: 

I - Uma especificação de quais tarefas serão executadas, a ordem de sua exe-
cução e as rotas para se ir de uma tarefa para a outra. 

II - O maior número possível de tarefas, levando-se em conta: a prioridade 
de cada urna, as restrições de tempo e a tentativa de se criar as rotas 
mais eficientes. 

Um subplano — uma solução parcial — para este exemplo poderia ser: 

Primeiro realizar as tarefas que ficam na região nordeste da cidade: florista, 
veterinário, etc. Para isto, deve-se ir do florista para o veterinário seguindo 
ao norte pela Belmont até o cruzamento com a Oak e, deste ponto, seguir ao 
oeste pela Oak. 

O plano, portanto, será criado pela união dos vários subplanos, e estes, por sua vez, 
são compostos por pequenos fragmentos de conhecimento — pequenos planos que estão 
contidos em algumas FCn. No exemplo acima, o subplano para ir do florista para o 
veterinário é composto por dois fragmentos: um que sabe ir do florista até a esquina da 
Belmont com a Oak e um outro que sabe ir deste ponto até o veterinário. 
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Diferente das aplicações discutidas até aqui — voltadas para a interpretação de sinais — 
que são basicamente de natureza analítica, a tarefa de planejamento é primariamente de 
natureza generativa. Ela se inicia com um processo "top-down", nesta fase são tomadas 
as decisões do tipo: "primeiro realizar as tarefas da região nordeste e depois da região 
sul". Depois estas decisões são mais detalhadas através de sucessivos refinamentos. Este 
processo leva à geração do plano final, que estará no nível mais baixo desta hierarquia. 

O modelo BlackBoard não somente é adequado a esta tarefa — que é fortemente hierar-
quizada e de natureza incremental — corno também permite ao planejador realizar um 
planejamento oportunístico. Por exemplo, a tarefa de ir a livraria foi excluída — em um 
nível mais elevado do BlackBoard — das tarefas do dia, devido a sua baixa prioridade 
e pela falta de tempo disponível. No entanto, quando foi posta no nível mais baixo do 
BlackBoard a decisão de "seguir ao norte pela Behnont", uma FCn que "sabe" da exis-
tên-cia de urna livraria na Belmont pode se ativar e modificar o plano neste nível para: 

... seguir ao norte pela Belmont, parar na livraria e depois seguir até o cruza-
mento com a Oak e, deste ponto, seguir ao oeste pela Oak. 

Em um processo bottom-up, o plano mais detalhado, que se encontra em um nível mais 
alto desta hierarquia, será então modificado para: 

Tarefas a realizar na parte nordeste da cidade: 

• Comprar as flores para o amigo doente. 
• Comprar um livro. 
• Comprar os remédios no veterinário. 

5.3 Estrutura do BlackBoard 

Os elementos do espaço de solução do sistema OPM são .as decisões — equivalentes às 
hipóteses do HEARSAY-II e aos elementos de 'hipótese do HASP — referentes a quais 
tarefas executar, bem como sua ordem no tempo e as rotas para o deslocamento entre 
estas. 

Cada decisão é representada como um elemento do BlackBoard, com atributos e valores 
próprios. Dentro deste contexto, os sub-planos formam as ilhas de solução no BlackBoard 
deste sistema. 

Como foi dito anteriormente, o BlackBoard do sistema OPM está dividido em cinco 
painéis, corno mostra a Figura 5.2: o.executivo, o meta-plano, a abstração do plano, 
a base de conhecimento e o plano. Os dois primeiros são dedicados à tarefa de controle 
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Figura 5.2: BlackBoard do Sistema OPM. 
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do sistema e são, devido a isto, chamados de painéis de controle. Os restantes são voltados 
para o planejamento propriamente dito e recebem o nome de painéis do domínio. 

Devido à separação do controle do BlackBoard e do domínio do problema, o sistema 
OPM pode ser adaptado para outras aplicações, bastando para isto modificar os painéis 
do domínio — juntamente com as FCn que manipulam este painel. 

5.3.1 O Painel Executivo 

Este painel contém informações relativas ao controle; as decisões tomadas pelo executivo 
determinam quais aspectos do plano — ilhas de solução — serão atacados e quais FCn 
deverão ser usadas em cada ponto do processo de planejamento. 

Enquanto os painéis de plano, base de conhecimento e abstração de plano formam o 
contexto para determinar as características do plano, o painel executivo determina as 
características do processo de planejamento. 

As decisões tomadas por este painel são baseadas nas informações dos seus diferentes 
níveis: 

• Nível de Prioridade: toma as decisões sobre as prioridades na distribuição dos 
recursos. 

• Nível de Foco: indica a decisão que será selecionada como foco de atenção no 
processo de planejamento.. 

to Nível do Escalador: indica qual das FCn invocadas poderá ser executada, segundo 
as decisões tomadas nos níveis acima. 

5.3.2 O Painel do Meta-Plano 

Decisões tomadas neste painel indicam o que o planejador pretende fazer durante o pro-
cesso de planejamento. Os níveis deste painel são: 

• Nível de Definição do problema. 

• Nível de Modelo. 

• Nível de Policiamento. 

Por exemplo, no nível de policiamento uma FCn especifica critérios gerais para impor na 
solução do problema, assim como: "o plano deve ser eficiente" ou "deve-se minimizar o 
tamanho das rotas". 
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5.3.3 Painel do Plano 

É no espaço de solução deste painel que está o. plano propriamente dito. Nele estão 
contidas as decisões que indicam as ações que o planejador atualmente pretende tomar. 

O plano é representado de forma hierárquica, sendo que, a forma mais concreta do plano 
está no nível mais baixo deste painel. Os quatro níveis deste painel são: 

• Nível de Resultado: é o nível que contém o plano em seu maior grau de abstração, 
nele está contido o que o planejador pretende realizar pela execução do plano final. 

• Nível de Projeto: contém a abordagem geral que deverá ser tomada pelo plane-
jador para atingir o seu objetivo. 

• Nível de Procedimentos: neste nível estão descritas sequências especificando as 
ações que serão refinadas no nível de operações. 

• Nível de Operação: e o nível mais concreto deste painel. Nele estão descritos as 
sequências de ações que serão realizadas no mundo real. 

5.3.4 Painel de Abstração do Plano 

Este painel contém as ações que o planejador deveria tomar, mas sem especificar estas 
ações em detalhes. As decisões deste painel caracterizam os atributos desejados de um 
plano em potencial. Estas decisões abstratas servem corno heurísticas adicionais para 
o processo de planejamento, sugerindo qualidades potencialmente úteis para a açãc; de 
planejamento. 

Há uma correspondência entre este painel e o painel do plano, sendo que cada nível aqui 
possui um nível correspondente — porem mais detalhado — no outro painel. Os níveis 
deste painel são os seguintes: 

• Nível de Intenção: estabelece todas as tarefas iniciais que deverão ser executadas. 

• Nível de Trabalho: neste nível existem sugestões de características espaciais para 
• o plano. 

• Nível de Estratégia: contém estratégias pára a seleção das tarefas. 

• Nível de Tática: contém táticas para a procura de caminhos mais curtos entre as 
tarefas. 
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<nome-_da_fonte>(<contexto>):-. <condicao>, 

<condicao>, 
<acao>, 

<acao>. 

Onde <contexto> refere-se a principal condição que deve ser satisfeita antes de se executar 
a pré condição da FCn. O <contexto>, portanto, tem um papel semelhante ao do gatilho 
no sistema OPM. Ou seja, ele irá reduzir o número de testes desnecessários das Mn 
— problema que se agrava ainda mais em sistemas desenvolvidos em Prolog, devido ao 
."backtraking" contido no seu motor de inferência. 

O conceito de grupos, adotado pelo sistema SBBS, possui a mesma função do <contexto> 
ou do gatilho adotado nos demais sistemas. Entretanto, a. principal diferença entre a 
técnica da divisão em grupos e as demais, está no fato que a informação necessária para 
o `!engatilhamento" de um conjunto de FCn não está nas Mn em questão, mais sim 
em uma FCn de controle responsável pela ativação daquele grupo. A centralização desta 
informação nas Feri de controle, além de reduzir o número de testes, facilita a manutenção 
do sistema, urna vez que evita a redundância do conhecimento arrnazenado nas Feri. 

6.8 Descrição da Implementação 

Como foi dito na seção 6.2, o sistema SBBS é urna miniatura de um sistema BlackBoard. 
Ou seja, o SBBS é um protótipo que foi desenvolvido para permitir uma melhor com-
preensão dos principais aspectos do modelo BlackBoard. Sendo assim, durante a sua fase 
de implementação procurou-se desenvolver um sistema que fosse fiel ao modelo especifi-
cado, não sendo considerados aspectos referentes à eficiência do sistema. 

A implementação do SBBS pode ser dividida em três etapas distintas: 

• Projeto e implementação das rotinas básicas de controle. 

• Projeto e implementação do BlackBoard. 

• Projeto e implementação das Fontes de Conhecimento. 

No decorrer desta seção sérá feita uma breve descrição dos principais aspectos de cada 
uma das etapas mencionadas. 
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6.8.1 Rotinas Básicas de Controle 

As rotinas básicas de controle — compostas por, aproximadamente, 50 predicados Prolog 
— são definidas por um conjunto de predicados Prolog que dão apoio a execução do 
sistema. Suas principais funções são: 

• Criação e manutenção da estrutura dos mundos: 

o Inclusão, alteração e remoção dos nós do BlackBoard. Após a execução de qualquer 
uma destas três operações, é também de responsabilidade das rotinas básicas de 
controle a tarefa de verificar se as alterações efetuadas constituem eventos para o 
sistema. 

• Ativar as FCn de controle para que estas ativem as FCn de domínio, dando con-
tinuidade ao processo de resolução do problema — Figura 6.4. 

6.8.2 O BlackBoard 

Como foi dito na seção 6.5 o BlackBoard cio sistema SBBS está dividido em 3 painéis, 
sendo que cada painel, está em uma estrutura de mundo diferente. Os principais aspectos 
referentes a implementação do BlackBoard cio sistema SBBS estão relacionados a seguir: 

1. Todos os painéis do sistema SBBS possuem dois nós básicos de controle, responsáveis 
pelo controle da numeração dos nós criados nestes painéis.. O Exemplo 6.8.1 mostra 
a estrutura dos nós de controle do painel do mapa. 

Exemplo 6.8d Nós de Controle do Painel do Mapa. 

no (ident if icacao (1 ,painel_mapa , 1) , 
valor (1 ivre ( )) , 
ligacao ( ) ) . 

no (ident if icacao (2 , painel_mapa , 1) , 
valor (proximo (167) ) , 
1 igacao ( ) ) . 

2. O painel de controle possui, ainda, um conjunto de nós especiais responsáveis pelo 
reconhecimento de um evento para o sistema. A validade de se dotar o sistema com 
um tabela de eventos, foi demonstrada em [Nu i 89]. Nesse trabalho, é mostrado que 
não são todas as alteração do BlackBoard que Constituem eventos para o sistema. 
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O uso desta tabela reduz o número de testes feitos pelas pré-condições a cada ciclo 
de execução do sistema. No sistema SBBS, esta tabela foi implementada na forma 
de nós do painel de controle. O nó do Exemplo 6.8.2 contém a informação de 
que a criação de um novo nó como valor tarefa(_), constitue um evento do tipo 
tarefa_nova para o sistema. 

Exemplo 6.8.2 Nó Usado na Identificação de Eventos. 

no (ident ificacao (11 ,painel_controle , 1) , 
valor (eh_evento(painel_plano , 1 ,tarefa(_) , tipo (novo_no) ,taref a_nova) ) , 
ligacao ( ) ) . 

No estado inicial — antes de iniciar a geração do plano —7- o BlackBoard do sistema SBBS 
• possui cerca de 200 nós. Este número tende a aumentar durante a execução do sistema. 

6.8.3 As Fontes de Conhecimento 

O sistema SBBS possui cerca de 50 fontes de conhecimento divididas entre as FCn de 
controle e as de domínio. Todas as FCn do sistema estão armazenadas em um -mundo 
próprio demoninado fcn. 

As FCn de domínio estão organizadas, segundo a sua função, em sete grupos distintos: 

Grupo 1 - As FCn deste grupo são responsáveis pelo início do processo de planejamento, 
são estas Feri que fazem a seleção das tarefas que serão executadas. 

Grupo 2 - Uma vez selecionadas as tarefas, caberá às FCn deste grupo a identificação 
das salas que serão visitadas no processo de execução das tarefas. 

Grupo 3 - Este grupo é responsável pela escolha da sequência em, que as salas serão 
• visitadas. 

Grupo 4 - As FCn deste grupo são responsáveis pela sequência em que as tarefas serão 
realizadas dentro das salas. 

Grupo 5 - Uma vez determinada a sequência de visitas das salas e a sequência de ex-
ecução das tarefas dentro de cada sala, caberá às FCn deste grupo determinar os 
pontos que deverão ser percorridos para ir de uma sala à outra. 

Grupo 6 - Cabe às FCn deste grupo a tarefa de gerar as rotas entre as tarefas que 
deverão ser executadas e os pontos que deverão ser atingidos. 
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Grupo 7 - As FCn deste grupo irão gerar o plano em sua forma final, transformando o 
"rascunho" do plano gerado pelas FCn de grupo 6 em um plano definitivo. 

Convém lembrar que o processo de resolução não ocorre apenas no sentido "top-clown", 
mas também no sentido "bottorn-up". Por exemplo, durante a execução das FCn do 
grupo 5 uma das FCn deste grupo, pode "notar" que o robô encontra-se originalmente 
em um depósito, cuja visita foi excluida do plano final por urna questão de tempo. Esta 
FCn pode então, através de um processo "bottom-up", alterar a relação das tarefas que 
serão executadas, colocando a visita ao depósito na relação das tarefas a executar. 

6.8.4 Exemplo de Execução do Sistema SBBS 

Antes de se executar O sistema SBBS é necessário criar á estrutura dos mundos e organizar 
os painéis do BlackBoard dentro desta estrutura. O predicado start foi desenvolvido para 
realizar esta tarefa, para executá-lo deve-se interrogar o Prolog da seguinte forma: 

?-start 

Como resultado tem-se: 

Sistema Carregado! ! ! 

Uma vez feito isto, o sistema SBBS se encontra pronto para a execução. Para se executar 
o sistema deve-se interrogar o Prolog através do predicado bb. Este predicado possui a 
seguinte sintaxe: 

bb(Lista,Ponto,Tempo). 

Onde os parâmetros Lista, Ponto e Tempo possuem os seguintes significados: 

Lista: é a lista formada pelas células e depósitos que deverão ser visitados,. 
juntamente com a prioridade de cada visita. 

Ponto: é o ponto onde se encontra o robô antes da execução do plano. 

Tempo: é o tempo disponível para a execução do plano. 

Por exemplo, supondo-se o seguinte problema: 

O robô se encontre no ponto p21 e possui 10 unidades de tempo para executar 
as áeguintes tarefas: 

• Visitar a célula c01 com prioridade 1; 
• Visitar a célula c02 com prioridade 2; 
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• Visitar a célula c03 com prioridade 2; 
o Visitar o depósito d04 com prioridade 10. 

Para se obter o plano que resolva este problema, deve-se interrogar o Prolog da seguinte 
forma: 

?-bb([(c01,1),(c02,2),(c03,2), (d04,10)] ,p21,10) 

Como resultado, tem-se: 

Tarefas Selecionadas : 

d04 
c03 
c02 

Plano Gerado : 

Inicio 

norte (p21) ; 
oeste (p18) ; 

vis itar.(d04) ; 

leste (d04) ; 
sul (p18) ; 
leste (p21); 
leste (p22) ; 
norte (p23) ; 
norte (p19) ; 
norte (p13) ; - 
oeste (pio); 

visitar (c02) ; 

leste (c02) ; 
norte (p10) ; 
leste (p03) ; 
leste (p04) ; 
leáte(p05) ; 
leste (p06) ; 
leste (p07) ; 
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visitar(c03); 

Fim. 

• 
Cabe lembrar que o SBBS usou heuríticas para chegar a esta solução, sendo assim, esta 
não é necessariamente a melhor solução para o problema. Heurísticas melhores poderão 
ser incorporadas ao sistema, facilmente, através da modificação das FCn existentes ou 
através da criação de novas Fen. 

6.9 Uma Breve Comparação do Sistema SBBS com 
o Sistema OPM 

A principal semelhança entre o sistema OPM e o sistema SBBS está no domínio de 
aplicação, pois como já foi visto anteriormante, ambos os sistemas são dedicados ao plane-
jamento multitarefa,. Este fato se reflete, principalmente, na estratégia de aplicação do 
conhecimento, que é a mesma para os dois sistemas — primeiramente o plano é gerado 
em um processo "top-down", para depois ser refinado em um processo "bottom-up". 

Já, a principal diferença entre estes dois sistemas está na ação do controlador. O contro-
lador do sistema OPM é guiado por conhecimento, enquanto que o do sistema SBBS é 
guiado por eventos — como foi visto na seção 6.7. 

Um resumo das características destes dois sistemas pode ser visto na Tabela 6.1. 

6.10 Considerações Finais 

Neste capítulo foram descritos, brevemente, os principais aspectos do sistema implemen-
tado. A implementação do sistema SBBS permitiu, não somente uma melhor compreensão 
dos principais aspectos da arquitetura BlackBoard, como também possibilitou a com-
preensão das soluções encontradas pelos projetistas de outros sistemas BlackBoard desen-
volvidos. 

O SBBS pode ser visto como um protótipo de sistema BlackBoard para o planejamento 
multitarefa, onde o seu universo de aplicação é um mundo simulado. 

Pretende-se que a evolução deste sistema para um sistema real, seja o tema da tese de 
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Característica OPM . SBBS 
Características dos Sistemas 

Número de paineis e 
níveis 

5/4 .3/4 

Forma da pré-condição procedimento conjunto de regras 
Forma do corpo da 
FCn 

procedimento conjunto de regras 

O que determina um 
evento? 

o controlador o controlador 

Foco de atenção uma FCn um nó do BlackBoard 
O que determina o foco 
de atenção 

o controlador o controlador 

Estratégia básica gerar 	plano 
(top-down) 	e 	refinar 
(bottom-up) 

gerar 	plano 
(top-down) 	e 	refinar 
(bottorn-up) 

Tabela 6.1: Principais Características dos Sistemas OPM e SBBS. 

Doutorado do autor deste trabalho'. 

As pesquisas que serão iniciadas dentro do L.S.I. são referentes ao uso da arquitetura 
BlackBoard na automação industrial, mais especificamente na área de sistemas flexíveis 
de manufatura. 

70 doutoramento terá iníció já neste ano dentro do L.S.I. (Laboratório de Sistemas Integraveis), que 
pertence ao Departamento de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da USP. 
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Capítulo 7 

Conclusões 

7.1 Considerações Finais 

O objetivo principal deste trafaalho foi mostrar o uso da arquitetura BlackBoard em 
•, planejamento. 

Após ter sido feita, no capítulo 2, uma breve introdução ao mundo do planejamento, 
procurou-se conceitualizar a arquitetura BlackBoard. Para isto, inicialmente foi feita 
uma breve descrição do modelo BlackBoard para resolução de problemas e, em seguida, 
foram descritos os principais conceitos e estruturas que compõem esta arquitetura. 

Com o intuito de ilustrar estes conceitos e estruturas, foi feita uma breve descrição dos 
principais sistemas BlackBoard desenvolvidos, para diversos domínios de aplicação, tais 
como: reconhecimento de frases faladas, interpretação de sinais de sonar e radar, geração 
de planos, etc. 

Após os estudos realizados — inicialmente sobre planejamento e depois sobre a arquitetura 
BlackBoard — e principalmente depois de se ter implementado um sistema BlackBoard• 
simplificado, chegou-se as seguintes considerações: 

I - Quanto aos Aspectos de Engenharia de Software: os sistemas construidos se-
guindo esta arquitetura são fortemente modularizados, o que facilita a manutenção 
e a reusabilidade dos módulos — as Fen. Ainda dentro deste aspecto, durante a 
implementação do sistema SBBS, mais especificamente durante a fase de análise do 
sistema, notou-se a necessidade de uma ferramenta CASE para auxiliar na repre-
sentação dos diversos estados de ativação das FCn. O uso da ferramenta StateChart 
[Batista 90] parece também adequada para resolver este problema. 

II - Quanto à Linguagem Prolog: corno foi visto na seção anterior, a linguagem uti-. 
lizada na implementação do sistema SBBS foi a, linguagem de programação lógica 
Prolog. Há implementações comercialmente disponíveis desta linguagem, que usam 
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convenções sintáticas diferentes. Neste trabalho foi usada a chamada sintaxe de 
Edinburgh, que tem tido ampla aceitaç-ãci na comunidade científica. Entretanto, al-
guns predicados "não padrão" oferecidos no ArityT-Prolog versão 5.1 também foram 
utilizados — principalmente na manipulação dos mundos. Portanto, para se trans-
portar o código implementado para outros sistemas computacionais — que possuam, 
por exemplo, Quintos Prolog [Quintus 85], C-Prolog [Pereira! 82], ou' semelhantes 
— deve-se tomar o cuidado de adaptar estes predicados ao novo ambiente. 

III - Quanto ao Uso de Sistemas BlackBoard na Automação Industrial: alguns 
dos aspectos que favorecem o uso desta arquitetura na automação industrial são: 

• Os sistemas BlackBoard, principalmente .os guiados por eventos, são adequados 
para serem usados como sistemas reativos. 

• O reconhecimento da importância do uso de sistemas baseados em conheci-
mento no controle do processo de produção. 

• O surgimento de ambientes de programação como o BB1 [Hayes-Roth 85] e 
HEARSAY-Ill [Balzer 80] que facilitam a tarefa de se escrever novos sistemas 
BlackBoard, facilitando assim o uso da arquitetura BlackBoard nesta e em 
outras áreas de aplicação. 

IV - Quanto ao Uso da Arquitetura BlackBoard em Ambientes Paralelos: o 
primeiro fator que contribui para o uso da arquitetura BlackBoard em ambientes 
paralelos é a modulariedade das FCn. Esta modularidade permite a distribuição das 
FCn entre um conjunto de múltiplos processadores. Em adição a este fator, soma-se 
o fato de que muitas das alterações do BlackBoard podem ocorrer em Paralelo, isto 
para não mencionar os processos de ativação e execução das FCn. 
Estes fatores perrilitem aos sistemas BlackBoard possuir um grande potencial para 

. serem usados em ambientes paralelos de computação. 

7.2 Sugestões de Trabalhos Futuros 

As linhas de pesquisa que dão continuidade e complementam aspectos apresentados neste 
trabalho, são várias. A seguir serão delineadas algumas destas. 

• Um ponto, que merece consideração especial, é o desenvolvimento de umprograma 
que dê apoio ao processo de programação das FCn. Este programa deve levar em 
conta não somente o aspecto sintático das Feri mas, também, o aspecto semântico 
das mesmas. 

• A evolução deste protótipo para um sistema real. 

• A eXperiência com novas estruturas de dados para o BlackBoard e a comparação 
com a estrutura atual. 
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e A experiência com novas estruturas de controle para o sistema — incluindo o de-
senvolvimento de novas Fen de controle — e a medição do desempenho do mesmo 
com estas novas estruturas. 

• A implementação de árvores E/OU no espaço de solução do BlackBoard. 
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