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1- INTRODUÇÃO

As atividades fundamentais no desenvolvimento de sistemas especialistas são a

identificação de uma aplicação adequada, o processo de aquisição do conhecimento

especializado sobre o domínio escolhido, a representação desse conhecimento em um

modelo, através de um instrumento adequado (uma linguagem ou shell), e os testes, o

refinamento e a implementação desses sistemas.

.O sucesso do desenvolvimento e da implementação desses sistemas depende de

uma interação e integração de todos esses componentes.

A idéia desse trabalho surgiu das seg.uintesconstatações, na prática:

a) a representação do conhecimento se constitui no passo mais crítico em todo

processo de desenvolvimento de sistemas especialistas;

b) a escolha de um modelo de representação adequado ao problema reveste-se de uma

importância fundamental para o sucesso de sistemas especialistas;

c) a necessidade de estabelecer uma ligação mais sólida entre os vários modelos de

representação e elaborar o tema de uma forma mais sintetizada; visto que a

bibliografia atual é vasta e abrangente.

Esta dissertação é fruto de pesquisas, estudos e testes sobre os modelos de

representação do conhecimento e os instrumentos utilizados na construção de

sistemas especialistas. Visamos estabelecer critérios que permitam, a partir da definição

das estruturas do conhecimento de um determinado domínio, elaborar um modelo de

representação do conhecimento adequado a esse domínio e, também,' escolher o

instrumento de desenvolvimento e implementação (uma linguagem ou shell) mais

adequado à aplicação em consideração.

Iniciamos com uma visãó geral sobre a inteligência artificial, os sistemas
....••.•.

especialistas e a importância da representação do conhecimento. Em seguida,'

apresentamos um estudo detalhado sobre os modelos de representação utilizados, suas
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estruturas e conceitos, com suas vantagens e desvantagens, para se ter uma ,idéiaclara e

precisa de onde e quando um modelo deve ou não ser utilizado. Os modelos

considerados nesta dissertação são: lógica, regras., redes semânticas, contextos

múltiplos, enquadramentos, roteiros e híbrido.

Oferecemos, em seguida, uma visão sintética das redes neurais, que se

constituem no filão mais promissor e revolucionário onde, atualmente, se concentram as

pesquisas e desenvolvimentos de aplicações. As redes neurais integradas com os

sistemas especialistas oferecem um ambiente excelente para implementação dessas

aplicações.

Apresentamos, então, uma visão geral dos instrumentos (linguagens e shells)

utilizados na construção de sistemas especialistas, mostrando suas características

particulares, os modelos de representação que eles utilizam e seu ambiente de operação.

Finalmente, identificamos os principais critérios para a avaliação dos modelos a

serem implementados e estabelecemos alguns parâmetros para a validação desses

modelos. Nas considerações finais realçamos algumas das idéias elaboradas no decorrer

desta dissertação.

No anexo 1, mostramos uma lista dos principais shells disponíveis no mercado, e

de seus representantes nos Estados Unidos.
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· A metodologia seguida constituiu-se de três passos:

1. Um levantamento bibliográfico sobre os modelos de representação e os instrumentos

de desenvolvimento de sistemas especialistas;

2. Um estudo e síntese dos conceitos envolvidos, buscando criar uma base para

compreensão, desenvolvimento e implementação dos modelos;

3. Desenvolvimento de alguns exemplos, visando não a criação de um modelo completo

do domínio representado mas, sobretudo, mostrar a utilização dos conceitos

fundamentais para a construção de um sistema especialista e o poder de

representação dos modelos considerados.
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PARTE 1- A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, OS SISTEMAS ESPECIALISTAS

E A REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

2 - CONCEITOS TEÓRICOS

2.1 - A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pela dificuldade em definir o significado da inteligência e suas manifestações, não

há uma definição precisa e universalmente aceita sobre Inteligência Artificial. A

Inteligência Artificial é considerada tanto um ramo da Ciência do Conhecimento,

juntamente com a psicologia, a filosofia e ÇI lingüística, como também a parte da Ciência

da Computação envolvida em desenvolver sistemas em computador que simulem a

inteligência. Esses sistemas devem ter características que nós associamos com a

inteligência no comportamento humano: compreensão da linguagem natural, capacidade

de aprendizado, de raciocínio crítico, de solução de problemas, de organização de

memória etc [Min68] e [Bar81].

o objetivo da IA é elaborar uma representação da realidade, de tal forma que o

computador chegue a novas conclusões sobre essa realidade, a partir da manipulação

dessas representações [Bra8?].

A Inteligência Artificial é composta por uma teoria básica e por métodos e técnicas

especiais, conforme nos mostra Klein na figura 2.1 [Kle90]. O centro é composto pela

teoria básica da IA, métodos e técnicas utilizados. LlSP e PROLOG (linguagens) e

NEXPERT, GURU, KEE e ART (shells) são alguns exemplos entre os muitos instrumentos

utilizados pela IA.

4



Aplicações

Linguagens

Sistema Físico Símbolos
Sistema

Especialista

Kee Raciocínio e Lógica

Guru

Shells

Linguagem Natural

Figura 2.1

Harmon [HQ] classifica as aplicações de IA em cinco áreas gerais:
~

1. Compreensão da linguagem natural: Desenvolve programas de computadores que

permitam ao computador e às pessoas interagirem em linguagem natural;

2. Robótica: Concentra-se em problemas de controle de ações físicas, construindo robôs

inteligentes que "vejam" e "manipulem" os objetos com os quais interagem;

3. Interface humana: Desenvolve melhores interfaces humanas, pela aplicação de

psicologia e técnicas de programação;

4. Pesquisa e Desenvolvimento: Pesquisa novas linguagens e ambientes de

programação, para se chegar à programação e raciocínio automáticos;
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5. Sistemas especialistas: São programas de computadores que usam o conhecimento de

um domínio particular adquirido de um especialista humano. A tecnologia dos sistemas

especialistas é a maior conquista da aplicação de técnicas de Inteligência Artificial na

solução de problemas reais.

2.1.1 - UMA BREVE HISTÓRIA DE IA

A idéia de criar uma criatura inteligente além do homem tem suas origens na

antigüidade, já na mitologia grega. A pedra fundamental da Inteligência Artificial foi

colocada por Charles Babbage, em 1884, em seus experimentos com máquinas que ele

esperava exibissem alguma inteligência. Em 1950, Dr. Claude Shannon sugeriu que os

computadores seriam capazes de jogar xadrez. No mesmo ano, um trabalho de Norbert

Wiener, "Cybernetics", no campo da cibernética, mostrou as semelhanças entre as

funções dos computadores e da Jntellqênoa humana.

o acontecimento que marcou definitivamente o início da revolução da IA foi a

conferência realizada no Dartmouth College, em 1956. Seus participantes são

considerados os pioneiros da IA (entre eles John McCarthy, Marvin Minsky, Claude

Shannon, Nathaniel Rochester, Allen Newell e Herbert Simon). O termo "Inteligência

Artificial" foi usado pela primeira vez por John McCarthy, nessa conferência [Tur88].

Nesse mesmo ano, Newell e Simon apresentaram um sistema, "Logic Theorist", que

utilizava uma pequena base de conhecimento e o cálculo proposicional para provar

teoremas. No ano seguinte eles iniciaram o desenvolvimento do General Problem Solver,

um sistema de processamento de problemas que continha a base de conhecimento e o

mecanismo de inferência separados. Esse sistema não precisava ser alterado,

independentemente da área a que o problema fosse relacionado [HoI86].

As experiências, nessa fase, estavam relacionadas com jogos, soluções de

quebra-cabeças, provas de teoremas etc. Os problemas eram formulados como um

estado inicial, estados intermediários e um estado final. A estratégia era reduzir o número

dos estados intermediários e direcionar a exploração destes, para facilitar a solução do
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problema. Nesse tempo imperava a visão behaviorista ou da "caixa preta", que propunha

o teste de Turing para avaliação da inteligência contida em um sistema: o computador

passaria por esse teste se um observador humano não pudesse distinguir as respostas do

computador daquelas dadas por um agente humano.

Na primeira parte da década de 60, as pessoas procuraram fazer as máquinas

"entenderem". As primeiras experiências estiveram ligadas à compreensão da linguagem

natural, tendo o sistema Shrdlu de Winograd como seu ponto alto. Newell e Simon

elaboraram a representação através de regras de produção, usando analogia e

integração de padrões. Nesse período, os sistemas resultantes eram considerados

inteligentes se pudessem responder adequadamente às perguntas ou executar um

comando dado em linguagem natural.

A segunda parte da década de 60 foi marcada como uma época de

desenvolvimento e reorientação. Após um período de frustração, devido às grandes

promessas da IA e aos poucos resultados positivos na implementação dos conceitos,

. McCarthy e Hayes [McC69] argumentaram que um sistema seria considerado inteligente

se tivesse um modelo do mundo que fosse adequado à consecução dos objetivos para os

quais ele foi desenvolvido. Os pesquisadores concentraram, então, seus trabalhos nessa

direção. Nesse período, Buchanan desenvolveu o DENDRAL (iniciado em 1965), um

sistema para determinar as estruturas químicas de massas moleculares ..

- ,
A década deJO-constituiu-se na explosão dos sistemas especialistas. Esse '

período destacou-se por uma orientação maior para as técnicas e as aplicações..'

utilizando o conhecimento de especialistas para resolver problemas.

Alguns dos primeiros sistemas especialistas de sucesso foram [HoI8?] e [Gen86]:

Dendral : Determinação de estruturas químicas de massas moleculares

Mycin : Diagnose e tratamento de infecções de bactérias no sangue.

Macsyma : Cálculo diferencial e integral em matemática aplicada.

Caduceus : Consulta médica para diagnose em medicina interna.

Casnet : Diagnose de glaucomas e recomendação de tratamentos.
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Puff : Diagnose de doenças dos pulmões.

Sacon : Recomendações em análise de estruturas mecânicas.

Sophie· : Instrutor de laboratório eletrônico para detectar falhas em equipamentos.

Prospector: Determinação dos tipos de metais presentes em um local.

Crysalis : Determinação de estruturas protéicas de moléculas não identificadas.

R1, Xcon : Configuração de sistemas de computadores.

Hearsay-II : Compreensão da fala.

A decada de 80 foi marcada pela saída da IA dos laboratórios e universidade~

para o campo das aplicações comerciais " sobretudo com construções e comercialização \

de shells. Atualmente o campo está aberto. à concorrência internacional e à especulaçã~

comercial.

2.2 - OS SISTEMAS ESPECIALISTAS

Um sistema especialista é um programa de computador que representa o

conhecimento de um especialista em um domínio específico e restrito. Raciocina sobre

esse conhecimento apreendido, com o objetivo de simular o processo de decisão e

atividades desse especialista, fazendo recomendações, apresentando conclusões ou

soluções de problemas, de acordo com a finalidade de sua criação. Um domínio refere-se

a um conjunto de conhecimentos e atividades relacionados com uma determinada área.

Esses sistemas podem realizar completamente a função que normalmente requereria um

especialista humano ou funcionar como assistente desse especialista. Eles interagem

com o usuário da mesma maneira que um consultor humano, através de um diálogo,

raciocinam logicamente sobre qualquer assunto, desde que lhes seja dada a informação

correta, e oferecem uma explicação sobre seu comportamento e suas conclusões.

2.2.1 - A ARQUITETURA DE UM SISTEMA ESPECIALISTA

Os sistemas especialistas são compostos de três elementos essenciais: base de

conhecimento, mecanismo de inferência e interface.
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Levando em consideração outros elementos que interaqem com um sistema

especialista, podemos estabelecer sua arquitetura conforme a figura abaixo:

Engenheiro
do Especialista

Conhecimento

I ----
Base de Conhecimento Banco
Regras Meta regras

de
Fatos Objetos Dados
Atributos Valores

I
Mecanismo de Inferência Mecanismo

Meta regras de

Inferência Controle Explicação

Memória I Interface I Usuário
de -

Trabalho

2.2.1.1 - A BASE DE CONHECIMENTO

A base de conhecimento contém o conjunto do conhecimento do especialista

sobre um domínio específico. O conhecimento pode estar ~a de. ob.i§tos, fatos,

regras e exemplos. Geralmente os fatos e objetos contêm o conhecimento declarativo, e------ .
as regras, o conhecimento procedimental. Estes conceitos serão vistos com mais detalhes

posteriormente.

O conhecimento de uma base de conhecimento é independente de qualquer meta

determinada. Podemos criar uma base de conhecimento para uma finalidade e depois

estabelecer uma meta diferente ou adicional para a consulta. Podemos desenvolver

grandes bancos de conhecimento e usá-los para resolver diferentes problemas,

simplesmente pela mudança da meta ao iniciar-se a inferência.
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2.2.1.2 - O MECANISMO DE INFERÊNCIA

Esse mecanismo contém as estratégias de inferência e, de controle que um

especialista usa no processo de solução de um problema. É a parte do sistema

especialista responsável pelo raciocínio e ç!slci§ões.;conduzindo o processo de solução,

tirando conclusões que são derivações lógicas da situação existente, para satisfazer às

metas do sistema.

,O trabalho de inferência é feito por técnicas que implementam várias estratégias

de controle e busca. A i.!)fel:êfleia.Rr.o_c.ur.a-es,elecer se um novo fato é válido ou não, a

partir de um conjunto de afirmações lógicas.

O mecanismo de inferência deve ser capaz de lidar com informações incompletas,

da mesma forma que um especialista trata normalmente casos nos quais faltam ou não

se conhecem algumas informações. Na verdade, uma parte importante da perícia é saber

quando se pode ou não ignorar informações que f~ltam.

2.2.1.3 - A INTERFACE

A interface permite a comunicação e a interação entre o mecanismo de inferência

e o mundo exterior (usuário, outros sistemas, softwares).' Ela possibilita ao usuário

interagir com o sistema através de um diálogo. É essencial adequar a interface às

necessidades e às preferências dos usuários, que tendem a não utilizar qualquer sistema

que exija muito esforço na sua utilização, independentemente do seu valor.

2.2.2 - SISTEMAS CONVENCIONAIS, SISTEMAS BASEADOS NO CONHECIMENTO

E SISTEMAS ESPECIALISTAS

Os sistemas convencionais têm o conhecimento do programa conservado junto

com o código que realiza a inferência. O programa baseia-se em um algoritmo e requer

um conjunto completo de dados para produzir uma solução.

Os sistemas baseados no conhecimento e os sistemas especialistas apresentam

uma separação entre a base de conhecimento e o mecanismo de inferência. Um sistema
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baseado no conhecimento realiza uma tarefa pela aplicação de regras empíricas, ao invés

de empregar apenas métodos algorítmicos ou estatísticos, mesmo se o programa não

englobar nenhuma especialização. Sistemas especialistas são programas que estruturam

o conhecimento sobre uma área de especialização, sendo capazes de resolver problemas

dentro desse domínio, usando o conhecimento derivado de especialistas da área. Na

prática, os termos são usados como sinônimos.

Uma comparação entrr\temas

apresentada na tabela abaixo [T~r88]:_.~
especialistas e sistemas convencionais é

Sistemas convencionais Sistemas especialistas

Conhecimento e processamento combinados em Base de conhecimento separada do mecanismo

um programa seqüencial de inferência

Não explica porque os dados de entrada são Dispõe de um mecanismo de explicação

necessários e como as conclusões são tiradas

Mudanças no programa são cansativas Mudanças são fáceis de serem feitas

Opera somente completo Pode operar mesmo incompleto

A execução é feita passo a passo (algoritmo) Execução usando lógica e heurísticas

Opera somente com informações completas Opera com informações incompletas ou

incertas

Manipula banco de dados Manipula, também, base de conhecimento

A separação entre a base de conhecimento e o mecanismo de inferência parece

ser o conceito mais importante oriundo das pesquisas de IA. Essa aproximação nova

toma realidade a construção de sistemas por pessoas que não são programadoras,

criando um ambiente de programação e permitindo que estas forneçam apenas o

conhecimento.
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2.2.3 - O USO DE SISTEMAS ESPECIALISTAS

Os sistemasespecialistassão indicadosparal~~
'., .

a) problemas que tenham muitas variáveis ou um grande número de informações que

afetem a resposta;

b) decisões que sejam feitas em um ambiente em mudança constante, onde a informação ->

mude a cada momento.e deva ser levada em consideração;

c) situações que não tenham uma única resposta certa, mas a melhor ou mais apropriada /

solução deva ser escolhida;

d) problemas que devam ser resolvidos mas alguns dos fatores atuantes sejam

desconhecidos ou incertos.

As atividades típicas dos sistemas especialistas envolvem interpretação de dados,

diagnose de faltas ou de doenças, análise estrutural ou configuração de objetos e

planejamento de seqüência de ações.

Todas as vantagens dos sistemas especialistas são usufruídas pelo ambiente onde

a aplicação se processa: aumento de produtividade e qualidade, aquisição de

conhecimento especializado, flexibilidade, segurança, tempo de resposta, integração das

idéias de vários especialistas, trabalho com informação incompleta ou incerta, benefícios

educacionais, eficiência na solução de problemas e transferência do conhecimento,

traçando o histórico da seqüência da execução das regras que levaram aos resultados

produzidos [Tur88] e [Tri90].

Os sistemas especialistas estão se tornando uma tecnologia de uso comum

graças ao aumento do número de aplicações em ritmo cada vez mais crescente,

sobretudo devido à possibilidade de sua implementação em micro computadores. Eles

constituem-se em um fator de alavancagem no aumento da utilização, extensão e

eficiência dos recursos de informática e representam um passo importante no processo

que está transformando a informática através da programação lógica e simbólica, não

como uma tecnologia isolada, mas como um

12
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integradas com o ambiente de programação convencional [Har90] e [Lei88] . O resultado

desse movimento é a verificação de um forte impacto na Administração de Empresas. A

lrnplementação dos sistemas especialistas está causando uma revolução no ambiente

empresarial, dando início a uma nova era no relacionamento Administração - Operações -

Informática, mudando as estruturas das organizações e o próprio processo de trabalho.

2.3 - A REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

2.3.1 - O CONHECIMENTO E SUA REPRESENTAÇÃO
~.,

<I.

O conhecimento é a informação sobre fatos, regras, objetos e suas relações, e

crenças de um determinado domínio que permitem ao especialista tomar decisões. As

estruturas do conhecimento são usadas para armazenar o conhecimento e raciocinar

sobre ele. O conhecimento é a informação organizada, revestida de valor e de utilidade.

A representação do conhecimento é uma. forma de organizar e explicitar o

conhecimento através de um conjunto de convenções sintáticas e semânticas [VVin84]. (A

sintaxe é um conjunto de regras de como combinar símbolos para formar as expressões

da representação. A semântica especifica a interpretação das expressões construídas). O

resultado final é a transferência da capacidade de solução de problemas de uma fonte de

. conhecimento para um modelo [Buc83]. Os estudos nessa área concentram-se na

maneira como a informação pode ser armazenada no cérebro humano e nas maneiras

análogas em que o, conhecimento pode ser formalmente representado através de

modelos para sua utilização na computação.

2.3.2 - TIPOS DE CONHECIMENTO

A representação do conhecimento envolvido em um problema é feita através da

representação do contexto do problema (os estados)e dos processos (ações) que agem

sobre os estados para transformá-los em novos estados, até se chegar a um estado final.

O conhecimento sobre estados e ações ocorrem em dois tipos gerais: declarativo e

procedimental [Ric88].
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o conhecimento declarativo refere-se a objetos, seus conceitos e suas relações

lógicas ou empíricas. Geralmente esse conhecimento está ligado ao domínio, sendo mais

flexível e tendo uma utilidade mais ampla e diversa. O conhecimento procedimental

refere-se a procedimentos no processo .de transformação do estado Inicial para o final.

Geralmente esse conhecimento está ligado a tarefas, não é tão flexível quanto o

conhecimento declarativo, mas é mais eficiente [Kle90] é [Jac90].

Devemos mencionar, ainda, o meta conhecimento, que é o conhecimento sobre

como utilizar o conhecimento, envolvendo estratégias de decisão, e o conhecimento

heurístico que se constitui de intuições, regras empíricas e crenças aprendidas a partir de

experiências com problemas semelhantes. 9 conhecimento heurístico está mais próximo I

da maneira normal de raciocinar de um especialista que resolve .problemas com um

número relativamente pequeno de passos, fazendo uso de heurísticas, e utilizando os

Primeiros Princípios somente quando se depara com fatos não comuns ou muito

complexos [Jac90].

2.3.3 - OS NíVEIS DO CONHECIMENTO

O conhecimento pode ser representado em diferentes níveis, dependendo do grau

em que os princípios fundamentais e as relações estão sendo representados. Os . dois

níveis comumente mencionados são o conhecimento superficial e o conhecimento

profundo.

o conhecimento superficial relaciona-se com a informação usada em situações

específicas e é aplicado em tipos específicos de problemas.

o conhecimento profundo refere-se aos princípios básicos, às teorias básicas de

um domínio. Ele representa as estruturas internas e causais de um sistema e considera

as interações entre seus componentes, sendo aplicado em situações gerais.

O nível de profundidade com que devemos expressar o conhecimento deve ser.

determinado pela estrutura do domínio da aplicação e pelos objetivos do sistema

especialista. Alguns sistemas especialistas lidam com ambientes relativamente estáticos
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onde o conhecimento é sempre aplicado da mesma maneira, enquanto outros sistemas

devem adaptar-se a ambientes mais variáveis, requerendo um nível mais profundo de

.conhecimento [Par88b].

2.3.4 - A IMPORTÂNCIA DOS MODELOS DE REPRESENTAÇÂO DO CONHECIMENTO

Um dos passos mais importantes no processo do planejamento da implementação

de sistemas especialistas é a seleção dos modelos de representação do conhecimento

que serão utilizados. A representação correta do conhecimento através de um modelo

Os modelos de representação oferecem uma estrutura e uma metodologia que

indica a aquisição adequada e eficiente do conhecimento que um especialista tem do seu

domínio.

permitem a organização do conhecimento e a sua comunicação entre sistemas e

pessoas. O que torna o conhecimento. acessível e de fácil utilização não é sua

codificação em uma forma própria de máquina, mas a sua organização. O=
. resultará em comportamento inteligente somente se for relevante, adequado e acessível

em uma determinada situação.

2.3.5 - A DIFICULDADE DA REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

. O conhecimento de muitos domínios não pode ser caracterizado precisamente em

termos de um modelo bem definido cujas propriedades são bem entendidas. A perícia

humana, mesmo se em domínio relativamente restrito, é freqüentemente parte de um

contexto mais vasto que envolve a utilização de bom senso, experiência pessoal de

muitos anos e conhecimento proveniente de muitas áreas.

Além disso, o conhecimento pode ser de difícil representação devido à

complexidade de sua estrutura, devido à impossibilidade do especialista em verbalizar

suas atividades, sobretudo quando sob pressão. A dificuldade, muitas vezes, de

estabelecer medidas de eficiência ou elaborar um conjunto de testes para avaliação do

conhecimento adquirido acaba dificultando o próprio processo de representação.
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2.3.6 - OS SISTEMAS ESPECIALISTAS E A REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

Jackson (Jac90) estabelece algumas características essenciais para que um t ,

sistema possa ser considerado "inteligente". O sistema resultante deveria ter:
-------~- ---

a) Habilidade para representar o conhecimento sobre um domínio e raciocinar usando tal

representação. Os sistemas especialistas exibem esta capacidade na medida em que

possuem a representação adequada do domínio. Entretanto, o desempenho em"
I

termos de velocidade e confiabilidade tendem a ser uma função inversa do tamanho do i
!~domínio.

b) Habilidade para perceber as equivalências ou analogias· entre as diferentes

representações de situações iguais. Os sistemas especialistas têm fraco desernpenhoÍ
;

aqui, pois as entradas de dados devem estar de acordo com o padrão esperado pelo \
Iconhecimento armazenado. ,
I-

c) Habilidade de integrar novas informações com as informações já possuídas, às vezes

de maneira que modifique ambas. Poucos sistemas especialistas demonstram essa"

capacidade, apesar do progresso feito na direção do aprendizado pe!~s máquinas nos

últimos anos.

Apesar de os sistemas especialistas serem limitados em alguns dos critérios

acima, argumenta-se que eles não necessitam representar e entender um domínio da

mesma forma que uma pessoa para resolver problemas. Um grande número de sistemas

especialistas bem documentados têm desempenho tão bom quanto especialistas

humanos sem mostrar o mesmo tipo de compreensão. No entanto, um sistema

especialista não precisa resolver completamente um problema ou estar certo durante todo

o tempo para ser útil. Um sistema especialista pode funcionar como um assistente

inteligente, que enumera e avalia as alternativas na busca de uma solução, deixando

decisões estratégicas iniciais, intermediárias ou finais para o usuário.
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2.3.7 - A REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO NO PROCESSO GLOBAL

o processo de desenvolvimento e implementação de um sistema especialista é um

processo iterativo: Ele consiste em adquirir informações e dados, representá-los como

conhecimento integrado, validá-lo, e reüná-lo repetindo o ciclo.

É preciso aprender sobre o domínio antes de modelá-lo. A figura abaixo nos dá

uma idéia geral do processo desde a aquisição dos dados até a definição da arquitetura

do sistema especialista.

Escolha do problema
Escolha do instrumento

e do Hardware

I J

Escolha do especialista

Aquisição do conhecimento..

Representação do Conhecimento

Prototipação

)~
I

L .................Implementação
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PARTE 11-OS MODELOS DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

Nesta segunda parte consideraremos os vários modelos de representação do

conhecimento: lógica, regras, redes semânticas, contextos múltiplos, enquadramentos,

roteiros e híbridos. Apresentaremos os conceitos fundamentais de cada modelo,

procurando mostrar quando e como sâo usados, com suas vantagens e desvantagens e

um .exemplo da aplicação dos conceitos. A estruturação e apresentação dos conceitos

envolvidos na lógica, regras, redes semânticas, enquadramentos e roteiros aparecem de

forma uniforme em quase todos os autores consultados, variando apenas o grau de

detalhes e/ou aprofundamento dos conceitos na apresentação. Os modelos de Contextos

Múltiplos e Híbrido são apresentados por poucos autores, porque são desenvolvimentos

mais recentes e seus instrumentos de implementação estão ainda em plena evolução.

Finalmente, teceremos algumas considerações sobre as redes neurais, cuja integração

com os sistemas especialistas permite uma representação completa de domínios

complexos e dinâmicos.

Evolução os Modelos de Representação do Conhecimento

Contextos
MúltiplosRegras

'.
~~" ".

Lógica -, ......'.'
Redes

Semânticas I--_~ Enquadramentos I----~

. .

'::::::::>':::::::.
................

Roteiros
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3 .. MODELO BASEADO NA LÓGICA

A lógica foi originalmente desenvolvida para formalizar os princípios do raciocínio

válido, sendo empregada em áreas onde a prova dedutiva é exigida. O raciocínio dedutivo

consiste em tomar um conjunto de sentenças, deduzir deste novas sentenças, que podem

formar a base para novas inferências, até se chegar a uma conclusão desejada [Pav88] e

[TurB8].

Há diversas formas para representar a base de conhecimento baseado na lógica.

As duas formas mais usadas são: lógica proposicional e lógica do predicado.

3.1 - LÓGICA PROPOSICIONAL

A lógica proposicional descreve os fatos através de proposições. A proposição é a

menor unidade de conhecimento que pode estar sozinha como uma declaração separada,

podendo ser logicamente verdadeira ou falsa. A proposição é verdadeira se o fato do

mundo real que ela representa é verdadeiro, ou é considerado verdadeiro. Do contrário, a

proposição é falsa. Não se admite um meio termo de indefinição. O cálculo proposicional

se apresenta como constantes que representam proposições simples. Usamos letras

. minúsculas do tipo p, q, r etc como constantes proposicionais. Estas constantes são

chamadas fórmulas atômicas ou átomos [Kle90], [Thi90], [Ric88] e [Jac90].

Por exemplo:

a proposição "O crédito de Paulo é excelente" pode ser representada por p(x).

Neste caso, Paulo é um objeto que tem o atributo crédito cujo valor é excelente.

Um simples fato tem dois elementos básicos: um objeto e sua propriedade. Os objetos e

as propriedades podem ser entidades físicas, como Paulo, ou entidades de conceitos,

como crédito. O elemento propriedade pode ser separado em duas partes: uma

característica geral, chamada de atributo, como crédito, e um valor, como excelente.
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3.1.1 - CONECTIVOS

As proposições lógicas são ligadas entre si por conectivos tais como E, OU, NÃO,

IMPLICA, PERTENCE, ESTÁ CONTIDO. A lógica proposicional está preocupada com a

veracidade de expressões compostas de proposições individuais e ligadas por conectivos.

Símbolo Significado

-, Não

v Ou

A E

-) Implica

E Pertence

c Está contido

3.1.2 - LIMITAÇÕES DA LÓGICA PROPOSICIONAL

Oeálculo proposicional tem suas limitações. É possível construir um modelo

baseado unicamente na lógica proposicional, mas ele ficará muito limitado no seu poder

de expressão. Podemos fazer com que uma constante proposicional "p" represente a

, declaração ''Todos os homens são mortais" e que "q" represente "Sócrates é um homem",

mas não podemos derivar "Sócrates é mortal" a partir de "p" e "q". Para fazer' isso

precisamos da lógica do predicado [Jac90].

3.2 - LÓGICA DO PREDICADO

A lógica do predicado é uma extensão da lógica proposicional. Ela é também

conhecida como lógica de primeira ordem, lógica clássica ou cálculo do predicado. A

lógica do predicado tenta abstrair as características essenciais do raciocínio dedutivo e

expressá-Ias no que poderia ser chamado a álgebra das proposições [Pav88].

Nós representamos o conhecimento através de um conjunto de fórmulas. Por'

exemplo, a proposição "Sócrates é um homem" é escrita no formafismo da lógica do

predicado como:
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Homem(Sócrates)

Neste exemplo, Homem( ) é chamado de predicado. Um predicado pode ter um

argumento (Sócrates, como no exemplo) ou vários argumentos, como, por exemplo,

CASADQ(João,Maria) - João é casado com Maria. O predicado pode assumir somente um

valor, VERDADEIRO ou FALSO [Kle90].

Jackson [Jac90] mostra que os predicados podem estar no lugar de propriedades,

tais como "sendo um homem" (no exemplo acima), e relações, por exemplo, "sendo mais

alto que" e classifica os argumentos em três tipos:

a. constantes individuais, como Sócrates;

b. Composições de função-argumento, como Autor_de (República) que representa

entidades no universo de objetos que estamos representando;

c. variáveis individuais de quantificação que se estendem sobre o universo

considerado. Operadores especiais chamados quantificadores são usados para ligar tais

variáveis e delimitar seu alcance.

Quantificadores são utilizados para definir os limites de x para os quais a

proposição é válida [Kle90]. Na lógica do predicado dois quantificadores são

freqüentemente utilizados: "Para todo" e "existe". A proposição "Todos os homens são

mortais" é escrita como:

Para todo(x) HOMEM(x) --~ MORTAL(x)

"Para todo" é chamado o quantificador universal.

Símbolo Significado

Para todo

3 Existe
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Tomemos duas proposições:

"A soma dos ângulos do triângulo ABC é igual a 180 graus".

"Puccini escreveu 10 óperas".

Podemos generalizar como: Notação em lógica do predicado

Para todo x, a soma dos ângulos do \Ix p(x).

triângulo x é igual 180 graus.

Existe x, y tal que x escreveu y operas 3 x,y q(x,y)

As variáveis x, y adquirem um significado quando são quantificadas,

exemplificadas.

p(x) representa a proposição "A soma dos ângulos do triângulo x é igual 180

graus" e q(x,y) representa a proposição "x escreveu yóperas"; p e q são símbolos do

predicado; x e y são conhecidos como argumentos, símbolos das variáveis que podem ser

quantificados por \I ou 3.

A grande força da lógica do predicado está em fazer declarações sobre todos os

objetos ou afirmar a existência de objetos, sem necessariamente mencionar os indivíduos.
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3.3 - A INFERÊNCIA NA LÓGICA

o método de inferência utilizado na lógica é chamado de resolução. A resolução é

Uma outra regra de lógica empregada afirma que quando se sabe que 8 é falso,

o processo de provar uma conclusão com base em um conjunto lógico de proposições. A

estratégia de inferência mais comumente empregada é a aplicação de uma regra lógica.

Existindo uma regra que diga que "Se A, então 8", se A é verdadeiro, podemos concluir

que 8 é verdadeiro. Se as premissas de uma regra são verdadeiras, então suas

conclusões também são verdadeiras. Essa estratégia é conhecida em lógica como

"Modus Ponens".

havendo uma regra "Se A, entâoB", então é válido concluir que A é falso. Esta regra é

conhecida como "Modus tollens".

3.4 - A LÓGICA NA REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

Para representar um domínio em lógica, devemos conhecer com precisão os

objetos, atributos e valores desse domínio, cuja avaliação deve resultar em Verdadeiro ou

Falso [pav88] e [Tur88].

método foi desenvolvido por Zadeh (1974) [Thi90].

caracterizado por conceitos vagos. O método mais conhecido é o da lógica nebulosa

(Fuzzy Logic), onde o predicado pode assumir qualquer valor real entre zero e um. Esse

Uma visão completa sobre a representação do conhecimento através da lógica é

apresentada em [Ric88] e exemplos da aplicação dos seus princípios podem ser

encontrados em [Gen86).
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3.5 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DA LÓGICA

3.5.1- VANTAGENS ·DA LÓGICA

A lógica apresenta uma fundamentação teórica forte, e permite que o

conhecimento seja especificado de forma modular, oferecendo um alto grau de

flexibilidade [Kle90].

A lógica do predicado fornece a base de um mecanismo poderoso para

representar o conhecimento do mundo real, sobretudo quando o domínio é formal,

possibilitando uma modelação que dá precisão ao mapeamento entre as sentenças da

lógica e o domínio tratado. Além disso , a lógica tem uma notação definida de forma

bem compreensível e dotada de grande capacidade de expressão [Pavêê].

Turban [fur88] destaca que na lógica os fatos são definidos independentemente

de seu uso e existe uma precisão que garante a validade de todas as consequências
------~ < - - ,,-" .- •• -- "----- -~ - - ,-. ~---._-~- -~ -----~"' •••• - - ~-_ •• - - .-

inferidas
-'~-----

Moore afirma que problemas de raciocínio e representação envolvendo

conhecimento incompleto são resolvidos somente com o sistema da lógica formal

[Mo08S].

3.5.2 - DESVANTAGENS DA LÓGICA

A grande desvantagem da lógica é a limitação da aplicação do raciocínio dedutívc.]

A maior parte do raciocinio sobre o mundo real não é dedutivo, mas indutivo [pavBBJ. J
A complexidade do modelo baseado na lógica aumenta exponencialmente com o

aumento do número de proposições. A coerência interna exigida para que o método de

raciocínio. funcione é um processo não muito eficiente [furB8] e [Kle90].

A lógica clássica é baseada na concepção de uma proposição como verdadeira ou .

falsa. Ora, no mundo real os problemas não estão tipicamente relacionados com lógica '

raciocínio informal, freqüentemente difícil de ser caracterizado. Uma
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representação que seja limitada pelos conceitos de verdadeiro ou falso não é

suficientemente flexível para lidar com a imprecisão de situações concretas [Pav88] ~j
[Kle90].

-\

A lógica geralmente baseia-se na monotonicidade. Se temos um domínio definido

como um conjunto de proposições lógicas (uma teoria), toda proposição adicional deve I.

ser consistente com a teoria original. Uma proposição nova não pode invalidar nenhumaJ

das conclusões anteriores. Esta propriedade destoa do mundo real [Pav88]. .
. .
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4 - MODELO BASEADO EM REGRAS (RULE-BASED)

o modelo baseado em regras é um modelo clássico que representa o

conhecimento de um domínio como um conjunto de proposições SE / ENTÃO

(premissa/conclusão, condição/ação), \ baseando-se na lógica proposicionaf Se a<.. --________ _-----1

proposição SE é verdadeira, a proposição ENTÃO é inferida como verdadeira. A

satisfação dos antecedentes da regra causa a execução dos conseqüentes - uma ação é

produzida. Por isso os sistemas resultantes deste modelo são também conhecidos como

"sistemas de produção".

As regras de produção foram usadas inicialmente em lógica simbólica, em

algoritmos de matemática, em linguística, em linguagens de programação e teoria da

automatização. As primeiras utilizações das regras em sistemas baseados no

conhecimento parecem ter sido feitas em 1965, por Newell e Simon na Camegie-Mellon

University para analisar programas de jogo de xadrez [Wil88]. Foram, depois, usadas em

modelação psicológica por Newell e Simon, em 1972, e em sistemas especialistas por

Buchanan e Feigenbaum, em 1978 [Jac90].

4.1- OS ELEMENTOS QUE COMPÕEM AS REGRAS

a} As regras podem ser consideradas como compostas de quatro partes

principais:

SE : Especifica as condições que devem ser satisfeitas para disparar a regra;

ENTÃO: Especifica a ação a ser executada quando a condição for satisfeita;

SENÃO: Especifica a ação a ser executada quando a condição não for satisfeita; cláusula

opcional;

DESCONHECIDO: Ativada quando a parte SE não pode ser avaliada por falta- de

informação.
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b) o tripé Objeto - Atributo - Valor

o modelo baseado em regras utiliza-se do tripé conhecido como Objeto - Atributo -

Valor (O-A-V), utilizando-se dos seguintes conjuntos de componentes:

a) "um conjunto de objetos do domínio;

b) Um conjunto de atributos referentes aos objetos;

c) Um conjunto de valores que os atributos podem assumir,

O conjunto de valores pode assumir quatro tipos de valores: SIM/NÃÓ (ou V/F),

numeral, literal ou lista,

c) Conectivos e operadores.

As proposições são ligadas com conectivos E/OU, Os operadores geralmente

utilizados são: É, Não é, > (maior), < (menor), >= (maior ou igual), <= (menor ou igual),

= (igual), <> (diferente),

Esses elementos são utilizados em conjunto de proposições da forma

SE"ENTÃO,

SE Objeto - Atributo - Valor

ENTÃO Objeto - Atributo - Valor

d) Outros componentes importantes.

Número da regra: Cada regra pode ter um nome ou número para facilitar sua

localização;

Comentários: Campo que possibilita armazenar informações sobre a regra, suas funções,

interações, fonte de obtenção dos dados, formas de manutenção etc,

Prioridade: Permite o estabelecimento de prioridade para execução das regras, variando,

geralmente, de 1 a 100.
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Valor Ativo: Permite ativar e desativar regras determinando sua participação ou não em

determinadas fases da inferência.

Valor de Certeza: Permite estabelecer uma graduação com a qual uma informação é

inferida na consulta ou com a qual se chega a uma conclusão.

Valor de Corte (Threshold): Permite estabelecer um valor mínimo para aceitação de

proposições e conclusões, abaixo do qual estas são eliminadas automaticamente

do processo de inferência.

Valor "DESCONHECIDO": Permite responder com o valor "Desconhecido", quando não

se conhece uma informação solicitada pelo sistema.

Texto: Incluído no campo do valor de uma determinada cláusula, exibe textos quando

ativado.

Gráfico e imagem: Incluído no campo do valor de uma determinada cláusula, exibe

imagens e gráficos quando ativado.

e) Funções especiais.

PERGUNTA: Texto da pergunta a ser feita quando o usuário for solicitado a fornecer um

valor para a inferência.

RESPOSTA: Texto da resposta a ser fornecida se o usuário perguntar sobre a razão da

solicitação de uma informação.

POR QUE: Função que explica porque o sistema está fazendo determinada pergunta,

mostrando as metas, regras e expressões que conduziram àquela pergunta e que estão

sendo avaliadas no momento.

COMO: Função que explica como o sistema chegou às conclusões, mostrando a

seqüência da inferência.

INFO: Função que armazena informação sobre uma determinada partição.
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Um exemplo de uma regra pode ser o seguinte:

REGRA 1 - Prioridade 50 Valor Ativo

Comentário: Regra final utilizada para a aprovação ou não de financiamento.

SE crédito do cliente é bom

ou crédito do cliente é regular

e valor entrada> 20% valor compra

ou crédito do cliente é suficiente

e valor da entrada > 50% valor da compra

ENTÃO financiamento é aprovado

e prazo máximo de pagamento é 12 meses

e mensalidade =«Valor de compra - Valor da entrada) X taxa

de inflação) I nOde mensalidades

SENÃO financiamento é Não aprovado

e motivo é "Condições insuficientes para crédito"

DESCONHECIDO

financiamento é Não aprovado

e motivo é "Informações insuficientes para aprovação"

e recomendação é "Solicitar fínanciamento quando as

informações estiverem completas".
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4.2- COMPONENTES DE UM SISTEMA DE PRODUÇÃO

Os sistemas de produção têm três componentes principais: memória de trabalho,

base de conhecimento e mecanismo de inferência.

Combinação
de

Memória
de

Trabalho

Base
de

Conhecimento Resolução
de

Conflitos

Mecanismo
de

Inferência

·4.2.1 - A MEMÓRiA DE TRABALHO

A memória de trabalho é um lugar de armazenamento, que contém objetos

definidos por listas de atributos e valores, fornecidos pelo usuário, inferidos pelas regras

ou importados de bancos de dados ou planilhas. Ela contém os dados, metas e

resultados intermediários, que compõem o estado atual do problema durante uma

consulta. As regras são engatilhadas e disparadas por essas informações. No final, a

memória de trabalho conterá os dados e os procedimentos que foram adotados para se

chegar à solução final, o que permitirá ativar os mecanismos de explicações apresentados
.. 1'\

'-o
pelos sistemas especialistas.

4.2.2 - A BASE DE CONHECIMENTO'

A base de conhecimento contém os fatos e as regras na forma SE condição(ões)

ENTÃO ação(ões), que determinam o comportamento do sistema.
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As condições são também conhecidas como antecedentes ou lado esquerdo da

. regra. As ações são também referidas como conseqüentes ou lado direito da regra. Uma

ação define modificações, adições ou exclusões na memória de trabalho, podendo incluir

outros efeitos, como procedimentos a serem executados.

4.2.3 - O MECANISMO DE INFERÊNCIA

o mecanismo de inferência é o elemento ativo do sistema. Ele contém a estratégia

seguida na solução do problema. Ele realiza a combinação entre os fatos e as regras da

base de conhecimento com o conteúdo da memória de trabalho e executa as ações,

inserindo conclusões ou modificações na memória de trabalho. Essa execução é

chamada disparar uma regra. Esse processo permite gerar novos fatos a partir de fatos já

existentes, aplicando em novas situações o conhecimento adquirido. Esse ciclo é

conhecido como reconhecer-agir .:

4.2.3.1-0 CICLO RECONHECER-AGIR

o ciclo reconhecer-agir é composto de três fases: combinação de padrões,

resolução de conflitos e ação [WaI88], [Jac90] e [Kle90].

A combinação de padrões compara os dados da memória de trabalho com as

regras. Uma combinação de padrões eficiente compara o valor de um novo dado somente

com as regras que podem ser afetadas por esse novo valor. A habilidade de avaliar um

determinado predicado apenas uma vez, mesmo que apareça em mais de uma regra, é

fundamental.

A resolução de conflitos define uma estratégia para selecionar qual regra será

executada quando um determinado estado da memória de trabalho combinar com

diversas regras. Podemos escrever conjuntos de regras determinísticos, onde haverá

sempre somente uma regra para disparar, ou oportunísticos, onde diversas regras podem

disparar, devido ao fato de haver mais de uma parte do conhecimento aplicável na
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situação considerada. Há três aproximações do problema: as regras com participação

mais recente na inferência têm maior prioridade; as regras mais específicas (com um

maior número de condições) têm prioridade sobre as regras mais gerais (com poucas

condições); e deve-se evitar que uma regra entre em um círculo repetitivo quando sua

iteração não for desejada ou não haja a entrada de um novo dado no processo.

A ação dispara uma regra, ou seja, executa a ação contida na parte ENTÃO da

regra, agindo sobre a memória de trabalho, mudando seu conteúdo, adicionando,

removendo ou alterando dados. O novo estado da memória de trabalho gera novos

padrões e novas combinações, até se chegar à satisfação da meta pré-estabelecida.

Outros tipos de ação podem incluir saídas para o usuário ou para outros sistemas,

impressão de dados, leitura ou gravação de dados em arquivos internos ou externos ou,

ainda, execução de funções pré-definidas.

4.2~3.2-0CONTROLE

o controle do fluxo é determinado pelo mecanismo de inferência e, geralmente,

não depende da ordem das regras. Há duas aproximações para controlar o

.comportamento dos sistemas baseados em regras: o controle global e o controle local. Os

regimes de controle global tendem a ser independentes do domínio, ou seja, a estratégia

empregada não usa conhecimento do domínio de forma significativa. Tais estratégias são

codificadas dentro do intérprete e elas são difíceis de serem alteradas. Os reqimes de

controle local tendem a ser dependentes do domínio, são codificados pelo engenheiro do

conhecimento e são de fácil alteração [Jac90].

A ordem das proposições não é importante se considerarmos um conjunto de

regras de inferência lógica. O mecanismo de inferência explorará todos os caminhos

possíveis e estabelecerá um valor para a meta, não importando a ordem das regras ou

das proposições SE dentro das regras. A flexibilidade resultante permitirá que regras

novas sejam incorporadas à base de conhecimento ou que as regras existentes sejam

modificadas. Contudo, em regras de inferência procedimental, a ordem das proposições e
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das regras é importante. Ordenações diferentes produzirão, então, espaços de busca

diferentes, afetando a ordem em que as submetas serão geradas e testadas.

4.2.3.3-ESTRA TÉGIAS DE INFERÊNCIA E CONTROLE

As estratégias mais utilizadas são:

a) os encadeamentos para trás, para frente e misto;

b) Busca em profundidade e busca em amplitude;

c) Raciocínio monotônico e raciocínio não monotônico

4.2.3.3.1 - AS FORMAS DE ENCADEAMENTO

4.2.3.3.1.1 - ENCADEAMENTO PARA TRÁS (BACKWARD-CHAINING)

o encadeamento para trás é dirigido por objetivos .. O objetivo final é uma meta

contida no sistema ou criada pelo usuário. Uma meta é um objeto para cujo atributo o

. sistema procura estabelecer um valor. Essa meta ou conclusão é selecionada como ponto

de partida e o sistema procura informações para justificar seu estabelecírnento.

o sistema encontra as regras cuja parte ENTÃO seja igual à meta e determina se

a condição contida na parte SE dessas regras é verdadeira ou falsa. Se a condição é

avaliada como verdadeira, a parte ENTÃO é estabelecida e inserida na memória de

trabalho e, desta forma, é estabelecido um valor para a meta.

Se a parte SE da regra não puder ser avaliada, ela toma-se uma submeta e o

sistema tenta encontrar as regras cuja parte ENTÃO combina com a submeta e testa sua

parte SE. Se a parte SE for estabelecida como verdadeira, a parte ENTÃO é inserida na

memória de trabalho, é estabelecido um valor para a submeta e o sistema retoma para

avaliar a meta. Se a parte SE não puder ser avaliada, o encadeamento continua e só

termina quando o sistema encontra os valores que confirmem a meta (fornecidos pelo

sistema ou pelo usuário) ou, no caso de fracasso da busca, o sistema abandona esse

caminho e seleciona outro para o encadeamento. O processo continua até que o número

de metas ou hipóteses desejadas pelo usuário ': a sido testado ou até que todas as
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metas ou hipóteses tenham sido consideradas. Esse movimento da parte ENTÃO para a

parte SE das regras forma um encadeamento para trás.

o encadeamento para trás é associado com o raciocínio "top-down" de metas para

fatos. O éxemplo clássico do encadeamento para trás é o MYCIN, onde o lado direito da

regra dirige a inferência.

Suponhamos a seguinte base de conhecimento:

SE BeC
ENTÃO A

SE EeF

ENTÃO C

SE D
ENTÃOB

SE x
ENTÃOD

SE Y
ENTÃO E

Onde:

A = Concede Crédito Máximo

B = Renda Mensal Boa

A

B

o E F

x y

C = Cliente Bom

D = Renda Mensal. CR$50.000,OO

E = Histórico de Pagamento Bom

F = Fato estabelecido

x = Renda Mensal = ? Y = ? (Padrão de pagamento?

Suponhamos que os dados de entrada sejam

X = CR$60.000,OOe Y = Paga até data de vencimento, e queiramos determinar se

o cliente deve receber crédito máximo (meta).

O encadeamento para trás segue os seguintes passos:

1. Analisa regra 1. Tenta provar 8 e C para provar tM,ela)
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2. Analisa regra 3. Tenta provar D para provar 8.

3. Analisa regra 4. Tenta provar X para provar D. Como não encontra regras para isso,

pergunta ao usuário e recebe a resposta: X = CR$60.000,OO.

4. Dispara as regras 4 e 3 estabelecendo o valor de 8. Está de novo na regra 1.

5. Passa a provar C. Analisa regra 2. Tenta provar E e F para provar C.

6. Analisa regra 5. Tenta provar Y para provar E. Como não encontra regras para isso,

pergunta ao usuário e recebe a resposta: Y = Paga sempre atéo vencimento.

7. Dispara a regra 5 e estabelece o valor de E. Está de novo na regra 2. Tenta provar F. F·

foi definido como um fato na base de conhecimento, portanto é avaliado como

verdadeiro.

8. Dispara regra 2, estabelecendo um valor para C e dispara, finalmente a regra 1,

estabelecendo um valor para a meta, no caso considerado, a concessão do crédito

máximo.

4.2.3.3.1.2 - ENCADEAMENTO PARA A FRENTE (FORWARD-CHAINING)

o encadeamento para a frente é· dirigido por dados. O sistema começa

examinando os fatos na memória de trabalho e procura as regras cujas proposições SE

combinem com esses fatos, disparando todas as regras cujas. partes SE são verdadeiras

e inserindo as conclusões na memória de trabalho. O processo é repetido até que o

programa chegue a uma meta ou esgotem-se as possibilidades de combinações entre a

memória de trabalho e a base de conhecimento ..

No encadeamento para a frente o mecanismo de inferência estabelece

primeiramente os fatos e então deduz novos fatos. Esse processo forma um

encadeamento para a frente. Se não for bem controlado, ele pode gerar uma explosão

combinatória e inviabilizar o sistema.

O encadeamento para a frente é tipicamente associado com o raciocínio "bottorn-

up"(isto é, o raciocínio de fatos para metas). Sistemas construídos com OPS5 são bons

exemplos de encadeamento para a frente.
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Utilizando a mesma base de conhecimento do encadeamento para trás, um

encadeamento para a frente seguiria os seguintes passos:

1. Dados de entrada ou fatos inseridos na base de conhecimento:

X = CR$60.000,OO

Y = Paga sempre no vencimento.

2. Dispara regra 4, estabelecendo o valor de D.

3. Dispara regra 3,estabelecendo o valor de B. (Não pode ainda avaliar regra 1, não há

dados para avaliar C).

4. Dispara regra 5, estabelecendo o valor de E. Está na regra 2.

5. Dispara regra 2, estabelecendo o valor de C. (F foi definido como um fato na base de

conhecimento)

6. Finalmente dispara a regra 1, estabelecendo o valor do crédito, no caso considerado,

como crédito máximo.

4.2.3.3.1.3 - ENCADEAMENTO MISTO

o encadeamento misto é uma combinação dos dois encadeamentos anteriores. O

sistema pode começar com uma meta e encadeamento para trás e quando chega a uma

conclusão começar um encadeamento para a frente, fazendo tantas conclusões quanto

possíveis e atualizando a memória de trabalho. O resultado é a redução de buscas

regressivas subseqüentes ou a eliminação de questões que seriam de outra forma feitas

ao usuário [WaI88], [Har90] e DEme90]. O método misto é útil na medida em que ele

mantém os valores utilizados na inferência em qualquer tempo.

Quando o problema é de difícil definição, o usuário pode estabelecer alguns

fatos. Começando com um encadeamento para a frente, o sistema pode chegar a alguma

conclusão sobre um problema e, então, usar o encadeamento para trás para apontar suas

causas e recomendar soluções [Har90].
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4.2.3.3.1.4 - ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ENCADEAMENTOS

o encadeamento para trás é utilizado quanto temos poucas saídas (metas,

conclusões) e muitos dados de entrada, como no caso de um diagnóstico médico onde

vários sintomas concorrem para uma determinada doença.

o encadeamento para a frente lida com problemas que não têm um conjunto

definido de respostas. Muitas vezes, cada dado novo ou evento novo requer .um re-

direcionamento no processo da solução do problema, Muitos problemas de planejamento,

configurações e projetos são desta natureza.

o encadeamento misto, como já observamos, é utilizado quando queremos reduzir

o número de buscas regressivas ou de questões feitas ao usuário, tirando todas as

conclusões possíveis a partir da primeira conclusão, atualizando a memória de trabalho e

a base de conhecimento, ou quando o problema é de difícil definição.

Muitos
Dados Iniciais

Encadeamento para trás
(------

Recomendação

Poucos
Dados Iniciais

Encadeamento paraa frente
------)

Muitas Recomendações

Fonte: [Har90]

Nos sistemas com encadeamento para trás, o mecanismo de inferência controla o

fluxo, estabelecendo as submetas, selecionando e disparando as regras, gerando as

perguntas; o engenheiro do conhecimento preocupa-se mais com o conhecimento do

domínio. Nos sistemas com encadeamento para a frente o engenheiro de conhecimento

deve, também, cuidar das questões de controle, procurando limitar e direcionar o

comportamento das regras para que o sistema chegue a uma solução e esta seja

eficiente.
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4.2.3.3.2 - BUSCA EM PROFUNDIDADE E BUSCA EM AMPLITUDE

Há duas maneiras de se fazer uma busca nos estados de um problema: a busca

em profundidade e a busca em amplitude. Na busca em profundidade o mecanismo de

inferência segue um único caminho por vez na direção vertical. considerando um dos

sucessores de um determinado estado antes de considerar seus estados pares. A busca

retomará ao nível superior para explorar outro caminho somente quando o caminho que

estiver sendo explorado chegar ao seu fim ou não oferecer mais possibilidade de solução.

Este mecanismo chega à solução mais rapidamente se for guiado para seguir os

caminhos melhores. Por outro lado. ele pode ser ineficiente se o espaço de busca for

muito vasto. tomando-se até íntratável computacionalmente. Não é difícil ver como o

número de nós pode crescer exponencialmente em cada estágio. não importando a

ordem em que os nós sejam gerados.

Na busca em amplitude. os pares de um estado são verificados antes de se

explorar os seus sucessores. Assim. a busca é feita camada a camada. explorando o

espaço de busca horizontalmente. Ela é indicada quando há grande probabilidade de a

solução do problema encontrar-se em um dos níveis superiores do sistema.

Busca em profundidade Busca em Amplitude

Fonte: [Har90]

o encadeamento para trás usa a busca em profundidade. enquanto o

encadeamento para a frente pode usar tanto a busca em profundidade como a busca em

amplitude.
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4.2.3.3.3 - RACiOcíNIO MONOTÔNICO E NÃO-MONOTÔNICO

No raciocínio rnonotõnico, todos os valores definidos para um atributo

permanecem verdadeiros enquanto durar a sessão de consulta.

No raciocínio não-monotônico, os valores e as conclusões podem ser modificados

e mesmo retirados do processo de inferência em vista de novos fatos. Alterar o valor de

um atributo por causa de uma nova conclusão ou um novo fato não é difícil. A dificuldade

está em descobrir todas as implicações originadas desse fato e tomar providências para

que as retrações e propagações das ações sejam adequadas e eficientes.

4.3 - META REGRAS

As meta regras são regras de como usar as regras de uma base de conhecimento.

Sua função principal é dirigir o raciocínio exigido para a solução do problema. São usadas

para ordenar ou limitar a lista de regras que devem ser consideradas para disparar.

escolhendo os caminhos mais proveitosos e evitando os menos promissores. Evitando

que o sistema considere uma regra. elas evitam a consideração de muitas outras regias.

Elas têm a função de dirigir a inferência e não de realizar a inferência. As meta regras

.geralmente englobam estratégias da solução de problemas. Quanto menos elas

dependerem do domínio, maior será a variabilidade de problemas a que poderão ser

aplicadas.

4.4 FATOR DE CERTEZA

Fator de certeza, ou fator de confiança, refere-se a um peso numérico para indicar

o grau de confiança com que os fatos e relações são conhecidos ou estabelecidos.

Podem expressar dois tipos de confiança: a confiança na sugestão de uma regra e a

confiança na resposta a uma questão. O fator de certeza pode ser usado tanto para guiar

o programa na sua inferência, reduzindo o espaço de busca através da poda de metas

não promissoras, como também para classificar hipóteses após as conclusões.
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Cada instrumento tem seu método para fazer essa avaliação, sendo que os mais

comuns se constituem em uma escala de -1 a 1 ou O a 100. Os graus de confiança são

fornecidos para cada fato ou regra independentemente. A soma de todos. os graus .

atribuídos não deve necessariamente ser 100. O mecanismo de inferência deve

apresentar uma maneira de consolidar os graus de certeza associados com as várias

regras e conclusões para chegar a um único fator de certeza.

A incerteza pode existir devido às seguintes causas [Bar88] :

a) dados que estão faltando, o que freqüentemente ocorre em negócios porque a

informação desejada não está disponível no momento em que a decisão deve ser

tomada;

b) dados que são incertos, por serem baseados em opiniões ou previsões de eventos

futuros;

c) conhecimento incompleto e/ou incerto.

O fator de certeza não é, estritamente falando, o mesmo que probabilidade. Sua

utilização é feita mais segundo conceitos. heurísticos do que conceitos rigorosos e

precisos. Sua base teórica não é muito clara quanto à sua aplicação prática; portanto, sua

. utilização deve ser feita com precaução. Se não houver necessidade do fator de certeza,

a melhor alternativa é não utilizá-lo, como normalmente ocorre. Além disso; é muito difícil

assegurar que as relações desejadas se estenderão adequadamente a todo o conjunto

de regras [WaI88] e [Har90].

4.5 - LIMITE DE ACEITAÇÃO DA VERDADE (TRUTH THRESHOLDS)

O limite de aceitação da verdade é um ponto de corte. Fatos inseridos na memória

de trabalho com um nível de confiança abaixo de um determinado limite não são aceitos.

Podem seu usados com problemas que exigem soluções altamente precisas ou para

limitar o espaço de busca de sistemas que produzem, inconvenientemente, um número.

muito grande de soluções. Quando a certeza de uma regra cai abaixo do limite de

aceitação e falha, evita-se que muitas outras regras sejam consideradas.
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4.6 - A CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS BASEADOS EM REGRAS

4.6.1 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA BÁSICO

Os sistemas baseados em regras podem ser construídos de duas maneiras:

construção de regras diretamente, ou através de uma tabela de decisão ou lista de

exemplos.

A) Construção direta através de regras

Após a definição do problema e. dos objetivos desejados, desenvolvem-se

algumas regras iniciais. As primeiras regras devem se aplicar diretamente à meta, à

recomendação.

B) Desenvolvimento de regras a partir de uma tabela de decisão ou lista de

exemplos.

Outra maneira de desenvolver a base de conhecimento inicial é através da

utilização de a) uma tabela de decisão ou b) uma lista de exemplos. [Hic90]

a) Cria-se a tabela de decisões listando-se todos os valores possíveis de cada

atributo, cada conjunto concluindo com uma recomendação específica.

Atributos Objetos

Cenário Resistência Custo Atividades

V

A Obra de arte Média Baixo Visitas a museus

L Teatros Baixa Médio Ida a teatros

O Rios Média Alto Canoagem

R Montanhas Alta Muito alto Alpinismo
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b) Faz-se uma lista de exemplos (casos que já foram recomendados).

Feito isso, instrumentos que usam algoritmos de indução convertem diretamente a

tabela de decisão ou a lista de exemplos em uma árvore de decisão e um conjunto de

regras correspondentes. A árvore de decisão é útil para problemas onde cada

recomendação potencial é avaliada checando o mesmo conjunto de atributos.

Quando a tabela de decisão tiver múltiplas fileiras com diferentes valores que

levem à mesma recomendação, não haverá uma correspondência direta entre fileiras na

tabela e regras na base de conhecimento. Será preciso, então, um trabalho adicional para

reduzir o número de regras através da utilização do conectivo OU.

. Se a construção foi feita diretamente com regras, deve-se estabelecer uma ou

mais metas para o sistema. Se o método indutivo foi usado, o próprio instrumento de

desenvolvimento cria diretamente a meta ou metas.

O último passo é a realização de testes, utilizando casos práticos para verificar se

o modelo está funcionando adequada e eficientemente, fazendo as recomendações

conforme o esperado.

4.6.2 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA COMPLETO

O objetivo final é a criação de um modelo de representação de conhecimento que

seja útil, eficiente, fácil de usar e de fácil manutenção. Para atingir esse nível, dentro de

um processo de desenvolvimento incrementai, podemos adotar os seguintes passos para

melhorar o fluxo e a eficiência do sistema tanto quanto possível [Dav~6], [Hay83], [Har90],

[Eme90], [Kle90]:

A. Certificar-se a cada passo de que o sistema é capaz de fazer a

recomendação desejada

O sistema deve ser sempre capaz de fazer uma recomendação ou de determinar a

impossibilidade de satisfação da meta, avisando ao usuário que o sistema não dispõe de

42



recomendação adequada. Faz-se isso certificando-se de que há uma regra para checar

se há um atributo-meta definido como "desconhecido" (sem valor estabelecido).

Quando se desejar mais de uma recomendação, a meta deve ser definida como

tendo valores múltiplos. Quando o sistema termina a inferência, o atributo

RECOMENDAÇÃO terá os nomes de todas as recomendações apropriadas.

B. Consolidar atributos-valores repetitivos

Trata-se de procurar conjuntos de atributos-valores que ocorram em diferentes

regras e adicionar um novo atributo-valor que represente todo o conjunto de atributos-

valores. Esse passo não acrescenta conhecimento novo significativo ao sistema, mas

toma mais fácil expandir e manter a base de conhecimento. Além disso, como as regras

ficam com um menor número de cláusulas, leva-se menos tempo para testá-Ias.

C. Consolidar regras repetitivas

Quando muitas regras apresentam uma estrutura similar de atributos, elas podem

ser consolidadas em uma única regra geral, através da criação de uma regra de banco de

dados. Essa regra pode acessar uma tabela de objetos/atributosNalores definidos

previamente em um banco de dados e abstrair conjuntos diferentes de valores. A

execução da regra de banco de dados é repetida uma vez para cada conjunto de valores

existente no banco de dados. Essas regras reduzem o trabalho envolvido no

desenvolvimento de uma grande base de conhecimento, tornando-a mais compreensível

e simples.

Suponhamos que a tabela de decisão que utilizamos na construção das regras

através da indução estivesse em uma tabela de banco de dados.

A t r i b ut o s Objetos

Cenário Resistência Custo Atividades

V

A Obra de arte Média Baixo Visitas a museus

L Teatros Baixa Médio Ida a teatros

O Rios Média Alto Canoagem
R Montanhas Alta Muito alto A!Qjnismo
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o banco de dados conterá diversos conjuntos de valores, referindo-se ao cenário

envolvido na atividade, nível de resistência do cliente, custo da atividade e

recomendação. Podemos, então, ligar esta tabela de banco de dados a uma regra de

banco de dados,conforme abaixo:

Regra de Banco de Dados

SE cenário envolvido = [ ]
e nível de resistência = []

e dinheiro disponível = [ ]
ENTÃO recomendação =

A regra do banco de dados é individualizada cada vez que um novo conjunto de

valores é testado. No caso acima, a regra seria individualizada quatro vezes. A adição

desta regra não muda o comportamento da base de conhecimento, mas esta única regra

faz todo o trabalho das quatro regras que ela substituiu, facilitando a compreensão e a

manutenção dos sistemas.

D. Ordenar as proposições e as regras

o mecanismo de inferência testa as regras aplicáveis de acordo com seu grau de

prioridade e, em seguida, de acordo com sua posição descendente na base de

conhecimento. As proposições dentro de uma regra também são considerad~s na
Iseqüência em que se encontram na regra.' Pode-se exercer um certo controle sobre o

caminho da consulta, através do estabelecimento de prioridades para as regras, através

do,ordenamento das proposições dentro das regras e através do Ordenamento destas na

base de conhecimento. Dessa forma, reduz-se o espaço de busca, diminui-se o terripo de

processamento e aumenta-se a eficiência do sistema resultante.

E. Ordenar as metas

Uma outra forma de melhorar a inferência, quando ocorrer muitos estágios

intermediários para se chegar a uma recomendação, é fazer uso da ordenação das

metas. As tarefas do sistema são divididas em estágios. Cada estágio é disparado por

uma meta, que fez com que o sistema vá atrás de um valor para essa meta. Em cada
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estágio. a inferência chama um conjunto de regras que se aplica à meta em

consideração.

F. Escrever meta regras para controlar a execução das regras, quando

necessário

Algumas vezes. certas regras precisam disparar antes de outras regras; outras

vezes. elas precisam ser limitadas de tal forma que só sejam consideradas em situações

especiais. Quando for preciso. podemos acrescentar conhecimento sobre como as tegras

serão executadas. estabelecendo condições para a realização .da inferência em

determinados conjuntos de regras e utilizando condições ativadoras ou desativadoras das

regras.

G. Acrescentar textos para tornar as perguntas mais compreensíveis ao

usuário

Quando o sistema não consegue inferir um valor, ele pergunta o valor ao usuário.

Essas perguntas devem ser formuladas de maneira adequada ao linguajar do usuário e

não de acordo com c padrão oferecido pelo instrumento de desenvolvimento.

H. Acrescentar fator de certeza e limite de aceitação de verdade, quando

apropriados

O uso do fator de certeza pode expressar a força com que um sistema faz uma

recomendação. Se o sistema fizer recomendações múltiplas, o fator de certeza pode

ajudar o usuário a se decidir pela melhor recomendação.

I. Outras verificações

Deve-se, também, fazer uma verificação detalhada sobre o modelo resultante para

averigüação de problemas de consistência e de integridade na base de conhecimento

[Suw82] e [Ngu87]. Na verificação da consistência devemos checar:

a) regras redundantes: disparam na mesma situação e com as mesmas conclusões;

b) regras conflitantes: disparam namesma situação mas com conclusões diferentes;

\-.
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c) regras que se incluem: as proposições de uma regra estão incluídas nas proposições

de outra com um maior número de proposições;

d) condições SE desnecessárias: duas condições que se opõem, levando a regra a

disparar em qualquer situação;

e) regras circulares: o encadeamento forma um ciclo fechado, levando a inferência a um

movimento circular sem saída.

Na verificação da integridade devemos verificar:

a) Regras que estão faltando: porque os atributos não foram referenciados;

b) Valores ilegais para atributos: uma regra refere-se a um valor do atributo que não

consta do conjunto legal de valores;

c) Caminhos sem saída: a conclusão de uma regra não combina com uma meta ou com a

condição de uma outra regra.

A melhor maneira para se analisar o comportamento do modelo resultante e fazer

o refinamento quando necessário é utilizar o Rastreador (Trace). Este mecanismo permite

acompanhar todos os passos que o sistema segue e os dados que ele utiliza no processo

de inferência.

4.7 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS REGRAS

4.7.1 - VANTAGENS DAS REGRAS

A grande vantagem das regras é a sua capacidade de representação do

conhecimento heurístico, modelando muito bem o processo de solução de problemas

utilizado em vários domínios, constituindo-se em um excelente meio para ligar condições

e ações, causas e efeitos. Elas permitem uma rápida prototipação, um desenvolvimento

incrementai do modelo e uma validação e implementação modular. A representação

baseada em regras é apropriada quando o conhecimento a ser representado pode ser

expresso como partes separadas de informação e quando essas partes têm uma certa

independência.

~.
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As regras apresentam duas qualidades que são importantíssimas na

.representação do conhecimento, na prototipação e na implementação do sistema

resultante: a estrutura modular das regras e seus conjuntos, e a capacidade de

modificação dessas regras e desses conjuntos, quando eles são independentes.

A estrutura das regras é unifonne, permitindo uma boa leitura do conhecimento,

facilitando seu entendimento. A forma SE...ENTÃO é muito próxima da linguagem que

utilizamos, sendo adequada para gerar explicações sobre o comportamento das regras.

Esta compreensibilidade exerce uma grande influência na construção e refinamento do

sistema.

As regras facilitam a criação da documentação, permitindo uma conversão rápida

em uma árvore de decisão para análise e validação.

4.7.2 - DESVANTAGENS DAS REGRAS

A forma das regras e sua capacidade de comunicação se limitam a uma

condição/ação. Esta limitação restringe seu raio de ação e seu poder de inferência. O

sistema de regras não permite uma representação natural de informação altamente

estruturada. Nesses casos, as limitações dos operadores podem forçar um conjunto de .

regras não natural.

Cada regra exige informação sobre o contexto de seu uso. Essa informação

aparece em duas formas: através do conhecimento implícito do controle das regras ou

através de antecedentes colocados como proposições no início da regra. A primeira forma

não oferece uma estratégia de controle compreensível e clara; a segunda, gera

numerosos antecedentes que dificultam o entendimento da organização do conhecimento

e do processo de inferência.

Os sistemas de produção deixam implícito muitos dos princípios que controlam seu

comportamento, o que torna difícil o gerenciamento da base de conhecimento. Por causa

da independência entre as regras e da estratégia implícita de controle, torna-se difícil

analisar, através de uma verificação estática (leitura do banco do conhecimento), a
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estrutura e as propriedades do sistema resultante e determinar rigorosamente os

resultados e as causas do comportamento do sistema. É necessário, então, testar o

sistema em casos práticos. Quando o modelo não puder ser exaustivamente testado

devido a sua complexidade ou tamanho, o seu uso tomar-se-á crítico em aplicações onde

a segurança e a precisão são essenciais.

Como a estrutura modular e a capacidade de modificação dependem da natureza

das regras, algumas vezes, acrescentar, deletar ou modificar uma regra tem efeitos

inesperados. Mudanças locais em um conjunto de regras podem causar mudanças no

comportamento global. Outras vezes, se um módulo de regras depende da afirmação de

uma meta armazenada na memória de trabalho, e uma regra que sustenta essa meta é

removida ou alterada, esse acontecimento pode afetar a meta e, inclusive, o módulo que

depende dessa meta.

"4.8 - UM EXEMPLO DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECiMENTO EM REGRAS

Nesta dissertação utilizamos um exemplo chamado "Atividades" que foi

desenvolvido a partir de aulas e exercícios práticos durante um semestre letivo na

Universidade de Michigan, sob a orientação do Pref. Michael Gordon. Vamos considerar

um sistema que a partir de:

a) preferência por um ambiente de férias (cenário);

b) nível de resistência exigido por uma atividade;

c) dinheiro disponível de uma pessoa.

=> recomenda uma atividade a ser praticada.
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As características básicas de cada atividade são definidas a seguir:

ATRIBUTOS OBJETOS

Cenário Resistência Custo Atividades

V Obra de arte Média Baixo Visitas a museus

A Teatros Baixa Médio Ida a teatros

L Rios Média Alto Canoagem

O Montanhas Alta Muito alto Alpinismo

R Planícies Alta Medio Ciclismo

E Mar Alta Muito alto Pesca submarina

S Mar Baixa Baixo Coleç§j_ode conchas

Mar Baixa Baixo Banho de sol

As faixas referentes à disponibilidade de dinheiro são estabelecidas em dólar,

como segue:

baixa (até $5,000);

média (ate $10,000);

alta (até $20,000) e

muito alta (acima de $20,000).

O sistema deve informar ao cliente quando não há uma combinação entre as

preferências e capacidades do cliente e os requisitos das atividades.

As características das atividades são definidas nas primeiras regras, cada uma

delas culminando com a recomendação de uma determinada atividade. Como vimos,

podemos fazer isso através de uma tabela de decisão ou através da codificação direta

. das regras, dependendo do instrumento de que dispomos.

A ordem Objeto - Atributo - Valor foi conservada propositadamente nas regras para

facilitar a compreensão de como estas são construídas.
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*** REGRAS ***

REGRA 1

SE Cliente Preferência por cenário é rios

e Cliente Nível de resistência é médio
e Atividade custo é alto

ENTÃO Atividade recomendada é Canoagem

REGRA 2

SE Cliente Preferência por cenário é montanhas
e Cliente Nível de resistência é alto
e Atividade custo é "muito alto"

ENTÃO Atividade recomendada é Alpinismo

REGRA 3

. SE Cliente Preferência por cenário é Colinas
e Cliente Nível de resistência é alto
e Atividade custo é médio

ENTÃO Atividade recomendada é Ciclismo'

REGRA 4

SE Cliente Preferência por cenário é mar

e Cliente Nível de resistência é alto
e Atividade custo é "muito alto"

ENTÃO Atividade recomendada é "Pesca submarina"

REGRAS

SE Cliente Preferência por cenário é mar
e Cliente Nível de resistência é médio
e Atividade custo é baixo

ENTÃO Atividade recomendada é "Coleção de conchas"

REGRA 6

SE Cliente Preferência por cenário é mar
e Cliente Nível de resistência é baixo
e Atividade custo é baixo

ENTÃO Atividade recomendada é "Banho de sol"

REGRA 7

SE Cliente Preferência por cenário é "obras de arte"
e Cliente Nível de resistência é médio
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e .Atividade custo é baixo

ENTÃO Atividade recomendada é "Visitas a museus"

REGRA 8
SE Cliente Preferência por cenário é teatros .

e Cliente Nível de resistência é baixo

e Atividade custo é médio
ENTÃO Atividade recomendada é "Ida a teatros"

REGRA 9
SE Cliente Dinheiro disponível = entre(0.00,5000)

ENTÃO Atividade custo é baixo

REGRA 10
SE Cliente Dinheiro disponível = entre(5001,10000)

ENTÃO Atividade custo é médio

REGRA 11
SE Cliente Dinheiro disponível = entre(10001,20000)
ENTÃO Atividade custo é alto

REGRA 12
SE Cliente Dinheiro disponível = entre(20001, 1000000000)

ENTÃO Atividade custo é "muito alto"

REGRA 13
SE Atividade recomendada não é qualquer uma das seguintes (Canoagem,

Alpinismo, Ciclismo, "Pesca submarina", "Coleção de conchas", "Banho de
sol", "Visitas a museus", "Ida a teatros")

DESCONHECIDO
Atividade recomendada é "Requisitos das atividades e preferências

do cliente são diferentes"

No entanto, como normalmente acontece, mesmo que uma pessoa possa pagar

$20,000.00 ou tenha uma resistência física acima da exigida, ela pode se contentar com

uma atividade onde ela gaste e/ou se desgaste menos. Ela pode escolher entre as várias

opções possíveis e não ser classificada como hábil para apenas uma atividade. Outras

vezes ela pode ser indiferente ao tipo de cenário envolvido, mas nem por isso rejeitará
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uma atividade somente porque ela tem um cenário ao qual ela é indiferente. Para tornar a

recomendação eficiente em todas essas situações, algumas modificações devem ser

acrescentadas às regras. Convém notar que o sistema final surge somente após muitos

refinamentos das regras iniciais para atender às novas exigências que surgem no

decorrer de sua evolução.

As alternativas entre parênteses correspondem a proposições "ou", que estão

sintetizadas para eliminar a complexidade do conjunto de proposições e facilitar a sua

compreensão. As três proposições da regra 1 correspondem na verdade a 8 proposições.

Fazendo o mesmo cálculo com as outras regras, podemos verificar como a base de

conhecimento ficaria grande e difícil de ser· entendida. Nem todos os shells permitem

sintetizar as proposições, facilitando a compreensão do banco do conhecimento, como no

exemplo.

*** REGRAS ***
REGRA 1

SE Cliente Preferência por cenário é qualquer (rios,"Tanto faz")
e Cliente Nível de resistência é qualquer (médio,alto)

e Atividade custo é qualquer (alto,"muito alto")
ENTÃO Atividade recomendada é Canoagem

REGRA 2

SE Cliente Preferência por cenário é qualquer (montanhas.vf'anto faz")
e Cliente Nível de resistência é alto
e Atividade custo é "muito alto"

ENTÃO Atividade recomendada é Alpinismo

REGRA 3

SE Cliente Preferência por cenário é qualquer (Colinas,"Tanto faz")
e Cliente Nível de resistência é alto

e Atividade custo é qualquer (médio,alto,"muito alto")
ENTÃO Atividade recomendada é Ciclismo

REGRA 4

SE Cliente Preferência por cenário é qualquer (mar,"Tanto faz")
e Cliente Nível de resistência é alto
e Atividade custo é "muito alto"
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ENTÃO Atividade recomendada é "Pesca submarina"

REGRA 5
SE Cliente Preferência por cenário é qualquer (mar."Tanto faz")

e Cliente Nível de resistência é qualquer (rnédío.alto)
e Atividade custo é qualquer (balxo.médio.alto.vmuito alto")

ENTÃO Atividade recomendada é "Coleção de conchas"

REGRA 6

SE
e
e

Cliente Preferência por cenário é qualquer (mar.'Tanto faz")
ClienteNível de resistência é qualquer (baixo. médio. alto)
Atividade custo é qualquer (baixo.médio.alto.vrnuito alto")

ENTÃO Atividade recomendada é "Banho de sol"

REGRA 7
SE Cliente Preferência por cenário é qualquer ("obras de arte". "Tanto faz")

e Cliente Nível de resistência é qualquer (rnédio.alto)
e Atividade custo é qualquer (balxo.médio.alto.rmuito alto")

ENTÃO Atividade recomendada é "Visitas a museus"

REGRA 8
SE Cliente Preferência por cenário é qualquer (teatros."Tanto faz")

e Cliente Nível de resistência é qualquer (baixo.médio.alto)
e Atividade custo é qualquer (médio.alto.vmuito alto")

ENTÃO Atividade recomendada é "Ida a teatros"

REGRA 9
SE Cliente Dinheiro disponível = entre (0.00.5000)

ENTÃO Atividade custo é baixo

REGRA 10
SE Cliente Dinheiro disponível = entre (5001.10000)

ENTÃO Atividade custo é médio

REGRA 11
SE Cliente Dinheiro disponível = entre (10001.20000)

ENTÃO Atividade custo é alto

REGRA 12
SE Cliente Dinheiro disponível == entre (20001.1000000000)

ENTÃO Atividade custo é "muito alto"
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REGRA 13
Se Atividade recomendada não é qualquer (Canoagem, Alpinismo, Ciclismo,

"Pesca submarina"," Coleção de conchas", "Banho de sol","Visitas a

museus","lda a teatros")

DESCONHECIDO
Atividade recomendada é "Requisitos das atividades e preferências do

cliente diferem"

~.
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5 - O MODELO DA REDE SEMÂNTICA

As redes semânticas receberam esse nome porque foram originalmente

desenvolvidas por Quilliam para representar conhecimento geral sobre conceitos

semânticos. ou seja. o significado das palavras na compreensão da linguagem natural

[Qui68]. Esse modelo utiliza a terminologia da Teoria dos Grafos para descrever

estruturas de dados. Grafos são conjuntos de nós e ligações.

5.1 - A ESTRUTURA

Esse modelo representa o conhecimento como uma rede de objetos e relações.

utilizando-se de duas unidades fundamentais: nós e ligações. Os nós são as fontes e os

destinos. e as ligações são as relações.

Nós: representam objetos. fatos ou conceitos. Graficamente são representados em

círculos ou caixas ovais. Nos livros aparecem também representados como retângulos.

Podem ser específicos (indivíduos) ou gerais (classes).

Ligações (também conhecidas como arcos): representam as relações entre os

nós. Graficamente são representados como linhas.

Atividade Tem-um
1-----1 Cenário Envolvido

Atividade
de

Inverno

Atividade
de

Verão
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As duas relações estruturais mais comuns são:

1. Linhas É-UM(A) usadas para definir as relações taxonômicas (classe-subclasse-

indivíduos). Por exemplo, Alpinismo É-UM(a) Atividade de verão e uma Atividade de

verão É-UM(a) Atividade. Mostram uma relação de classe-indivíduo.

2. Ligações TEM-UM(A) (ou É-PARTE-DE) que representam descrições dos

objetos (componentes) Por exemplo, Atividade TEM-UM(a) Cenário envolvido ou Cenário

envolvido É-PARTE-DE Atividade. Elas identificam nós que são propriedades de outros

nós, mostrando uma relação de parte - sub-parte.

Atividade

Atividade
de

Inverno
de

Atividade

Verão

Esqui Patinação Alpinismo Canoagem

Os significados dos símbolos É-UM, UM-TIPO-DE, não são universalmente

aceitos. Alguns pesquisadores fazem uma diferenciação entre seus significados e outros

não fazem nenhuma distinção.

Outras ligações podem definir atributos de classes ou indivíduos. Assim, uma

ligação ATIVIDADE-DESENVOLVIDA-EM pode definir um atributo de atividades e o valor

deste atributo pode ser "grupos" ou "individuai".

. O conjunto de grafos forma uma árvore. O nó inicial é designado comumente

como "raiz" da árvore. Os demais nós formam um circuito livre, ramificando-se em uma

estrutura de sucessores da raiz. Os nós sem sucessores são chamados terminais ou
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folhas da árvore. Pearl [Pea84] apresenta um estudo detalhado sobre algoritmos para se

fazer a busca das informações através da árvore.

5.2 - A REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO EM REDES SEMÂNTICAS

A rede semântica é um método para representar o conhecimento descritivo. O

conhecimento é representado como proposições, e um conjunto de proposições forma

estruturas associativas entre os conceitos, resultando em uma rede de proposições. A

rede semântica não apenas apreende a definição dos conceitos mas fornece também as

ligações entre os conceitos.

As redes semânticas podem ser classificadas como uma hierarquia simples,

chamada também hierarquia de classificação, ou como uma hierarquia complexa;

agrupando os conceitos de tal forma que cada nível de objetos é uma subclasse do nível

acima, representando hierarquias múltiplas. Esta última forma é mais flexível apesar de

ser freqüentemente mais confusa [Har90].

Hierarquia Simples Hierarquia Complexa

Fonte: [RIC88]

Os galhos de redes semânticas complexas tornam-se, freqüentemente,

entrelaçados, emaranhados, formando diagramas com os quais é difícil de trabalhar,
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dificultando inclusive a validação. A aproximação Warnier/Orr resolve a maioria desses

problemas, fazendo um rearranjo da rede semântica em uma hierarquia; esse processo é

Conhecido como processo de normalização [Car89].

As redes semânticas são somente uma representação parcial do conhecimento,

constituindo-se em uma série de relações que utilizam regras para expressar o

conhecimento operacional.

5.3 - REDE SEMÂNTICA E ÁRVORE DE DECISÃO

Uma árvore de decisão pode ser vista como uma rede semântica hierárquica

ligada por uma série de regras ElOU. Os nós representam metas; as linhas, decisões. Os

nós terminais são individualizações da meta primária. Uma rede semântica pode ser

convertida. em uma árvore de decisão e esta por sua vez em regras, facilitando a

validação [Car89].

Jackson [Jac90] mostra a inter-relação existente entre os conceitos de rede

semântica, árvore de decisão e regras no processo de solução de problemas: "Uma

árvore ElOU é um instrumento útil para representar o espaço de busca associado com um

conjunto de regras de produção. Os nós da árvore correspondem a estados na memória

de trabalho, enquanto os galhos correspondem a possíveis aplicações da regra. O

diagrama da árvore pode representar a principal meta no topo, as submetas no meio, e os

dados nos nós terminais. Assim, o nó-raiz da árvore é o estado inicial do problema,

enquanto os nós-folhas contêm as soluções candidatas. Nós intermediários serão de dois

tipos: nós-E e nós-OU. Nós-E correspondem a aplicações de regras que consideram a

meta como uma conjunção de submetas, enquanto nós-OU correspondem a alternativas

de aplicações de regras".
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5.4 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS REDES SEMÂNTICAS

5.4.1 - VANTAGENS DAS REDES SEMÂNTICAS

.O poder de representação das redes semânticas é semelhante ao da lógica do

predicado, pois elas formam uma rede de declarações sobre um domínio. Contudo, as

redes semânticas fornecem informação adicional, indicando as distâncias e as relações

entre os nós. Os nós mais estreitamente relacionados estão mais perto na rede. Esta é

uma vantagem porque os algoritmos de busca usados em redes semânticas tomam-se

mais eficientes [Ram89]. As redes semânticas fornecem descrições claras do

conhecimento, dando uma visão global e integrada das estruturas e relações do

conhecimento [Jac90].

Klein [Kle90] cita ainda como vantagens o fato de que as redes semânticas

fornecem um meio conveniente para lidar com hierarquias, porque elas fornecem uma

ligação natural entre classes e subclasses,e a flexibilidade, pois nós e ligações podem ser

'criados, destruídos ou mudados quando necessário.

5.4.2 - DESVANTAGENS DAS REDES SEMÂNTICAS

As redes semânticas são logicamente inadequadas porque não oferecem um

método rigoroso para assinalar significados aos nós. Diante de um nó chamado cão, não

é sempre claro se este representa a classe de todos os cães ou um cão individual

[W0075] e [Jac90].

A estrutura de um problema real pode tornar-se muito complexa, podendo tomar a

busca e o processamento ineficientes e causar problemas de manutenção. A redução do

espaço de busca e dos passos na inferência não elimina os problemas associados com a

explosão combinatória. Além disso, a explicação do mecanismo de inferência pode ser de

difícil elaboração e compreensão [Ram89] e [Kle90].

As redes semânticas vão se tomando cada vez mais difíceis de serem

manuseadas na medida em que o tamanho da base de conhecimento aumenta. Esse é

um dos motivos pelo qual, apesar de elas terem sido muito populares nos anos 70, hoje

são utilizadas isoladamente em poucos sistemas [Par88b].
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6 - O MODELO BASEADO EM ENQUADRAMENTOS (FRAME-BASED)

6.1- CONCEITOS

o conceito básico de enquadramento foi sintetizado por Minsky [Min75]: "Um

enquadramento é uma estrutura para a representação de uma classe de objetos ou

situações que são típicos de uma categoria". Os enquadramentos são considerados como

uma moldura, um protótipo, que descreve as caraterísticas e as propriedades gerais de

uma classe, estabelecendo um padrão para essa classe. Todos os objetos que se

encaixam na moldura resultante pertencem a essa classe e compartilham de suas

características e propriedades. Os enquadramentos utilizam uma única estrutura de dados

para uma dada classe de objetos.

Os enquadramentos oferecem uma descrição estrutural do domínio do problema, e

se unem através de hierarquias de hereditariedade, proporcionando uma melhor
,

compreensão do relacionamento que existe entre os objetos. Eles descrevem o mundo

em níveis apropriados de abstração: as idéias mais gerais são representadas nos

enquadramentos mais gerais. Somente a informação que é específica de um indivíduo é

definida junto a esse indivíduo, e todas as propriedades que são comuns àquela classe

. de enquadramentos são herdadas, facilitando a organização e modificação da base de

conhecimento, conforme se adquire nova informação.

O nome de um enquadramento deve ser único no sistema, identificando a classe

de objetos que ele representa. Os autores também se referem a essas estruturas .como

objetos, quadros, molduras, conceitos, esquemas ou entidades.

6.1.1- UM EXEMPLO DE ENQUADRAMENTO

Considerando o exemplo que utilizamos nas redes semânticas, podemos construir

um enquadramento para os objetos que fazem parte da classe Atividades de Verão. Esta

classe faz parte de uma classe mais geral chamada Atividades, como veremos mais

adiante.
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Atividades de Verão

Herda de Atividades

. (Atributos): (Valores): {Facetas]

Nome Atividades de verão Alfabético

Tempo Sol valor protegido

Cenário Envolvido Valor múltiplo

Nível de Resistência Valor múltiRlo

Preço Numérico

Valor múltiplo

Estabelecemos uma moldura para essa classe. Agora podemos criar objetos que

compartilham das propriedades desse enquadramento. Para fazer isso basta dar um

nome ao objeto criado e declarar sua fonte de hereditariedade. Automaticamente ele

herda todos os atributos, inclusive o valor para o atributo "Tempo". Esse valor é cnamaoo

valor default; o valor default é um valor compartilhado por todos, ou quase todos, objetos

de uma mesma classe. O último passo é estabelecer os valores, referentes aos outros

atributos, que são específicos de cada objeto.

Alpinismo

Herda de Atividades de Verão

Atributos: (Valores): (Facetas)

Nome Alpinismo Alfabético

Tempo Sol Valor.2foteJlido

Cenário Envolvido Montanhas Valor único

Nível de Resistência Alto Valor protegido

Preço Muito alto Valorprotegido
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6.2 - A ESTRUTURA BÁSICA DOS ENQUADRAMENTOS

A estrutura básica dos enquadramentos é composta dos seguintes elementos:

* As partições dos enquadramentos e seus respectivos valores

* Uma hierarquia de hereditariedade

* As propriedades

6.2.1 - AS PARTiÇÕES (SLOTS)

As partições, também conhecidas como atributos ou parâmetros, são as estruturas

internas do enquadramento que armazenam o conhecimento referente ao

enquadramento. As partições são formadas por atributos, seus valores e facetas. O

campo valor pode conter um único.valor ou um conjunto de valores numéricos, simbólicos

ou lógicos. As partições podem conter, ainda, ponteiros para outros enquadramentos,

regras, conjuntos de regras, ou procedimentos para realizarem interações com bancos de

dados, planilhas, textos, gráficos, programas e algoritmos [WaI88] e [Car89].

Uma partição pode conter, também, a informação histórica sobre os estados pelos

quais o sistema ou o enquadramento passa, com capacidade de retração de estados e

atualização da memória de trabalho. Dependendo da aplicação, essa capacidade é

fundamental.

6.2.1.1-FACETAS (FACETS)

Facetas são certos tipos de informações que controlam a forma como a partição é

tratada. Especificam os tipos e as formas dos valores que uma partição pode conter.

Podem ser definidas pelo engenheiro do conhecimento, ou, então, o sistema usará as

facetas default. As mais conhecidas e utilizadas são:

Representações permitidas para os valores

Tipo :valor Alfabético, numérico, lógico, string.

Número : valor único, vários valores.

Conteúdo: um dos seguintes valores: (Va11, Val2, VaI3 ...)

Limites : valor Entre Número1 e Número2

Proteção: Sim (Valor permanente), Não (Valor temporário).
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6.2.2 - A HIERARQUIA E A HEREDITARIEDADE EM ENQUADRAMENTOS

Os enquadramentos são organizados dentro de uma hierarquia de classes,

subclasses e indivíduos, apresentando um fluxo de hereditariedade de atributos e valores

que parte das classes superiores e vai até os indivíduos. Os enquadramentos mais gerais

estão representados no topo da hierarquia, e os mais específicos, na base. A hierarquia

das classes resultantes é chamada de taxonomia.

6.2.2.1-CLASSES, SUBCLASSES E INDiVíDUOS

Os enquadramentos podem ser classificados em classes, subclasses e indivíduos,

formando uma hierarquia, conforme a figura abaixo:

ATMDADES

_de

(AbiKIt", (Vlllornl

CeMrio envol\.;do

Ni'" de rHisttncio------- -------
ATlVíDADES DE INVERNO ATIVIDADES DE VERÃO

Henlade Atividades _de Atividades

(AIJibuIos) (ValOfUI (_osl (Valoresl

cenmo envolrido CerWio envolvkfo

111••• de rHisttncio NlveI de rnisttncia

r IDA A TEATROS

T'---PESCA SUBMARINA

BANHO DE SOL ALPINISMO CICLISMO

_de AIiv.Verk Herdade AIiv.Vorlio Herdade AIiv.Verk

(AbiKltosl . (V~) (AlribulosI (Valoc-esl (AtribuI.,., (VaIorHI -
Cenirio envolvido Mar Cenáio envolrido ...",.- Cenkio envolvido CoHnu

N/.eI de-.ttncio _o Nlvel de -.ttne" Alto Nfvel de resistência Alto

6.2.2.1.1 - CLASSES

O enquadramento classe contém o conhecimento sobre o conjunto de objetos que,

por suas características comuns, pertencem a uma mesma categoria. As qualidades

comuns aos objetos são abstraídas e conceitualizadas em uma classe, formando

fronteiras que se constituem em critérios para incluir ou excluir objetos específicos nessa

lIdeterminada classe.
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No nosso exemplo, estabelecemos "Atividades" como uma classe. A classe

"Atividades" é uma abstração de todas as atividades existentes, apresentando as

características que são comuns a todas as atividades. Como chegamos à conclusão que

todas as atividades têm em comum um "Cenário envolvido" para sua prática e exigem um

certo "Nível de resistência", estabelecemos esses atributos quando criamos a classe

"Atividades" .

6.2.2.1.2 SUBCLASSES

Os enquadramentos em uma subclasse representam objetos com informações

mais concretas e específicas sobre a classe à qual eles estão relacionados. Ela

. representa um estreitamento do conceito pela especificação e também uma expansão

das informações sobre o conceito.

Assim a classe "Atividades" tem como subclasses "Atividades de verão" e

"Atividades de inverno".

As subclasses podem tomar-se, também, classes, através de sua subdivisão em

subclasses. Essa subdivisão em vários níveis de classe e subclasses depende do grau de

detalhamento que se deseja representar em um modelo. No caso que estamos

considerando, por exemplo, poderíamos ter subdividido "Atividades de verão" em

"Atividades de Montanha", "Atividades de praia", "Atividades de Turismo Urbano" etc.

6.2.2.1.3 - INDIVíDUOS

Os indivíduos são os membros mais específicos de uma classe. Chega-se a um

ponto onde não é mais possível subdivisão sem perder o conceito de uma classe como

representação de vários objetos. A individualização é o ato de criar um exemplo concreto

de uma determinada classe.

Para a classe "Atividades de verão" definimos como indivíduos: alpinismo,

ciclismo, Banho de Sol etc. As classes são representadas por círculos. Os objetos-

indivíduos são representados como círculos com círculos atrás deles para mostrar que
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eles são indivíduos e que podem ser individualizados repetidas vezes. As relações entre

classes são representadas por linhas sólidas, enquanto que as relações entre classes e

indivíduos são representadas por linhas pontilhadas [Har90]. Nesta dissertação

utilizaremos o retângulo ou quadrado para fazer essa representação para facilitar o

acréscimo de atributos e valores.

Classes, subclasses e indivíduos formam uma hierarquia que pode ser vista como

uma árvore. O tronco representa a classe mais geral, os galhos representam as

subclasses e as folhas representam os indivíduos.

6;2.2.2 - HEREDITARIEDADE

Classes, subclasses e indivíduos podem ser vistos, também, como uma família,

formando um fluxo de hereditariedade. Um enquadramento é filho de seu pai e um

descendente de todos os enquadramentos dos quais seu pai herda na rede de

hereditariedade. Um enquadramento filho pode herdar alguns ou todos os atributos de.

seus pais (incluindo ou não seus respectivos valores) e, através destes, de seus

ascendentes, formando uma rede de hereditariedade.

Cada enquadramento pode ter mais de um pai. Mas é preciso garantir que a

informação herdada possa ser acessada e seja consistente com o contexto do sistema. A
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partição pode receber a união dos valores das partições dos pais ou a intersecção dos

valores dessas partições.

A hereditariedade baseia-se no conceito de que objetos tendem a formar grupos e

que membros dentro de um grupo tendem a compartilhar as propriedades comuns.

Armazenamos as características comuns como propriedades ligadas à classe geral. Só as

partes específicas do indivíduo estão armazenadas no nó "indivíduo". Isso gera uma

economia cognitiva, pois a informação é armazenada em um lugar, mas pode ser

recuperada sempre que houver uma individualização. Usando a hereditariedade podemos

organizar nosso conhecimento de uma forma que nos permita a inferência de informação

que não está diretamente disponível.

6.2.2.2.1 - TIPOS E UTILIDADE DA HEREDITARIEDADE

Há vários tipos de hereditariedade:

Partição: Herda-se a própria partição, mas não o seu valor.

Exemplo: Cenário envolvido.

Valor :Herda-se a partição e seu valor.

Exemplo: Tempo = Sol.

Restrição:Herdam-se as restrições sobre os valores.

A partição Tempo aceita somente: Sol, neve.

Nada :Quando um atributo é propriedade apenas da classe geral e não dos

indivíduos, a hereditariedade é indesejável e é preciso, portanto, inibir

qualquer forma desta.

A hereditariedade é útil quando o processo de raciocínio envolve a criação de um

novo indivíduo ou há modificação ou acréscimo de relações. Uma mudança feita na

partição de uma classe pode ser herdada por todas as subclasses e indivíduos.
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6.2.2.3 - INTERSECÇÃO DE HIERARQUIAS

A taxonomia Atividades foi criada como uma estrutura isolada, mas classes e

indivíduos podem estar relacionados através de taxonomias. Se considerarmos duas

outras taxonomias, por exemplo, Locais e Forma de Férias Preferida, podemos

estabelecer relações entre essas três hierarquias. Ida a Teatros é uma atividade que pode

herdar atributos de Atividades de verão e Atividades de inverno (Tempo: Solou Neve), de

Locais (Cidade com teatro: verdadeiro) e de Forma preferida de férias (Estilo: Individuai).

Essas relações são representadas por uma linha pontilhada ligando o indivíduo Ida a

Teatros às classes.

Local

I
Cidade com

Teatro

Forma de férias
preferida

I
Individual

6.2.3 - PROPRIEDADES

6.2.3.1-DEMONS

Ativ. Inverno Ativ. Verão

......... . -:
..................

---------- ..._-

'::':::'::::·L-.ld_a_a_T_e_at_r_os--l

......../.// ..../ .•..//

.:

Demons são procedimentos ligados a partições. Quando a partição é acessada, o

demon causa a execução de uma rotina. A rotina normalmente executa determinadas

funções que ajudam a manter a integridade e a validade do conhecimento antes da

partição ser acessada para leitura ou atualização. Recebendo o controle, o demon pode

modificar ou substituir valores, completar o acesso, validar o dado, realizar operações.

Esse mecanismo possibilita uma filtragem dos valores quanto ao tipo e extensão [Par88a],

[Car89] e [Har90].
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Comparando o uso de demons e regras, Harmon [Har90] afirma que os demons

são mais rápidos e confiáveis que as regras. Enquanto eles são chamados diretamente

pelo processo de inferência ao acessar a partição, as regras precisam ser ativadas por

outra regra, por uma meta ou pela entrada de um dado novo na memória de trabalho. Por

outro lado, as regras podem ser utilizadas em qualquer tempo pelo mecanismo de

inferência, enquanto os demons só podem ser usados pela partição onde se encontram.

Além disso, enquanto as regras são escritas numa forma próxima à linguagem falada, os

demons são escritos em uma linguagem de programação.

6.2.3.2-PASSAGEM DE MENSAGEM

A passagem de mensagem permite disparar procedimentos colocados dentro do

objeto, através de mensagens enviadas a partir de qualquer parte do banco do

conhecimento. A passagem de mensagem tem um ótimo uso quando os objetos têm

diversos meios para realizar uma mesma tarefa.

Harmon [Har90] cita duas situações especiais onde a utilização de passagem de

mensagem são importantíssimas: procedimentos repetitivos com variáveis e propagação

de efeitos em simulação.

. Suponhamos que nosso sistema de "Atividades" para as férias fizesse também as

reservas de estada nos hotéis e que cada hotel cadastrado oferecesse descontos com

taxas variáveis, dependendo da temporada escolhida e dos dias de estada e, a cada

semana, precisássemos realizar os cálculos para classificar os hotéis e estabelecer

programas de promoções e manter os preços atualizados. Se tivéssemos 1000 hotéis

cadastrados, teríamos 1000. regras para fazer o cálculo, aumentando-se

consideravelmente a base de conhecimento. A melhor solução seria armazenar cada

fórmula com o respectivo hotel e, quando tivés.semos de atualizar os cálculos,

enviaríamos uma mensagem aos objetos para realizarem essa operação. A fórmula de

cálculo estaria em uma partição do objeto e só seria revelada numa inspeção detalhada

desse objeto.
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Outra utilização da passagem de mensagem seria para propagar -os efeitos

através do modelo, sobretudo em simulação, causando uma reação _em cadeia, até que

todos os elementos afetados fossem atingidos.

6.3 - ENQUADRAMENTOS E REDES SEMÂNTICAS

Jackson [Jac90] afirma que as redes semânticas não dão uma resposta

satisfatória sobre o que os nós e as ligações realmente representam e nem mostram qual

a maneira eficiente de processar a informação. Os enquadramentos fazem isso através

de uma distinção mais precisa de classes, usando um pequeno número de ligações, e

através da anexação de procedimentos aos nós para calcular os valores das variáveis ..

Apesar de enquadramentos individuais poderem conter procedimentos ligados a

suas partições, alguma forma de programa externo é necessária para operar os

enquadramentos. Por esta razão, os enquadramentos são comumente usados no modelo

híbrido em conjunto com outras representações, como regras de produção.

6.4 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODELO BASEADO EM

ENQUADRAMENTOS

6.4.1 - VANTAGENS DOS ENQUADRAMENTOS

O enquadramento é uma excelente maneira de representar. a informação

descritiva, pois ele fornece um mapeamento natural, direto e organizado para esse tipo de

conhecimento [Ram89], identificando os atributos de uma classe de objetos e permitindo,

através da hereditariedade, a definição das subclasses e indivíduos, sem a necessidade

de se definir os atributos individualmente.

Walters [WaI88] aponta como vantagem dos enquadramentos:

a) Os enquadramentos têm uma estrutura modular que possibilita a sua construção de

forma incrementai, reduzindo sua complexidade e facilitando seu desenvolvimento,

testes, modificações, implementação e manutenção;
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b) Os enquadramentos oferecem uma moldura para se raciocinar não somente. sobre os .

dados, mas também sobre a estrutura desses dados, permitindo urna compreensão da

estrutura do problema e das relações envolvidas, através de uma exibição gráfica

dessas estruturas;

c) Os enquadramentos possibilitam às regras e aos procedimentos serem mais genéricos,

reduzindo-os em número e complexidade, e tomando a base de conhecimento mais

fácil de ser entendida e validada.

6.4.2 - DESVANTAGENS DOS ENQUADRAMENTOS

Ramsey [Ram89] afirma que não há, ainda, uma maneira formal para se lidar com

enquadramentos. Muitas técnicas de inferência usadas em conjunto com os

enquadramentos são métodos novos que estão sendo desenvolvidos e testados de uma

maneira mais completa.

Walters [WaI88] afirma que uma das maiores queixas expressadas contra o

. raciocínio baseado em enquadramentos refere-se à sua eficiência. A habilidade dinâmica

para modificar o conhecimento ou as facetas associadas com uma partição, durante a

execução de uma aplicação, requer que uma quantidade considerável de verificações

sejam realizadas em tempo de execução, para verificar se a operação e o valor são

permitidos e quais serão as conseqüências resultantes dessa ação. Um simples comando

de armazenamento, que envolveria uma instrução em um sistema usando outras formas

de representação, pode facilmente explodir em muitas instruções na utilização de

enquadramentos.

Os enquadramentos têm duas desvantagens que dificultam que eles sejam

largamente usados comercialmente: inteligibilidade e requisitos computacionais. Os

sistemas do mundo real que usam enquadramentos podem tomar-se muito complexos. A

compreensão da estrutura deste modelo e de seu significado pode tomar-se difícil para os

usuários.
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6.5 - EXEMPLO DA REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENQUADRAMENTOS

O exemplo a seguir mostra a construção de um modelo baseado em

enquadramentos, e o uso de uma regra para processar os enquadramentos e chegar a

uma recomendação.

Os enquadramentos são divididos em classe, subclasse e indivíduos. A classe

mais geral na hierarquia é a classe Atividades, com os atributos Cenário envolvido e Nível

de resistência. A classe Atividades tem como subclasses imediatas as Atividades de

Verão e as Atividades de Inverno (ambas herdam os atributos de Atividades).

Há oito atividades reais, (canoagem, alpinismo, ciclismo; pesca submarina,

coleção de conchas, banho de sol, visitas a museus e ida a teatros) chamadas indivíduos

ou individualizações, sendo cada uma delas um membro da classe logo acima (no caso,

atividades de verão), da qual herdam os atributos. Os valores do Cenário envolvido e

Nível de resistência de cada atividade são definidos para cada individualização, sendo

. protegidos porque são fixos e não devem ser alterados quando se inicia uma nova

inferência.

Cenário envolvido
ATIVIDADES

Nível de resistência

Midia Média

Ciclismo
CoUnas

c

Cooárlo Teatres
R•• Istcnda B21D

VIs. Museus AlpbtlsmoAltvldáde IdáT."tros
l\.lontanbas

Canoagem Pesca Subm Cel.Cenchas

Obm. arte

Banho sol

Rio.

Média

Mar

Alia

Mar

Alia

Mar

Baixa Alia

OBJETOS CRIADOS

Atividades
Atributos

Cenário envolvido
Nível de resistência ••
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Atividades de verão
herda de Atividades

Cenário envolvido

Nível de resistência

Alpinismo
herda de Atividades de verão

Cenário envolvido montanhas [Proteção]

Nível de resistência alto [Proteção]

Banho de sol
herda de Atividades de verão

Cenário envolvido mar
Nível de resistência baixo·

Canoagem
herda de Atividades de verão

Cenário envolvido rios

Nível de resistência médio

Ciclismo
herda de Atividades de verão

Cenário envolvido colinas
Nível de resistência alto

Coleção de conchas
herda de Atividades de verão

Cenário envolvido mar
Nível de resistência médio

Ida a teatros

herda de Atividades de verão
Cenário envolvido teatros
Nível de resistência baixo

Pesca submarina
herda de Atividades de verão

Cenário envolvido mar
Nível de resistência alto

[Proteção]
[Proteção]

[Proteção] .

[Proteção]

[Proteção]
[Proteção]

[Proteção]
[Proteção]

[Proteção]

[Proteção]

[Proteção]
[Proteção]
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Visitas a museus

herda de Atividades de verão
Cenário envolvido obras de arte [Proteção]

Nível de resistência médio [Proteção]

Cliente
Atributos

Nível de resistência
Preferência por cenário

Atividade recomendada

*** REGRA ***

REGRA 1

SE Cliente Nível de resistência é < Atividades de verão Nível de resistência>

e Cliente Preferência por cenário é < Atividades de verão Cenário envolvido>

ENTÃO Atividade recomendada é objectname «Atividades de verão»

A regra acima é uma regra de classe. Apesar de os enquadramentos poderem conter

.procedimentos ligados a suas partições, esse código local é insuficiente para organizar

uma computação que exija uma elaboração um pouco complexa . Por esta razão eles são

comumente utilizadas com regras de produção e serão processadas por um instrumento

fhíbrido.
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7·' ROTEIROS (SCRIPTS)

Os conceitos referentes a roteiros foram apresentados por Schank e Abelson em

[Sch77]. Roteiros, estruturas semelhantes aos enquadramentos, representam uma

situação estereotipada onde os objetos têm um comportamento dentro de uma seqüência

prevista. A idéia básica é que o comportamento pode ser caracterizado em termos

padronizados e pré-definidos, para lidar com situações familiares, onde se pode inclusive

inferir a presença de objetos e atividades que não são especificamente referidos.

Os roteiros contêm partições que estão preenchidas com detalhes sobre um

acontecimento particular que tornam-se ativos quando o roteiro é individualizado. Por

exemplo, quando uma pessoa vai colocar. gasolina no carro espera-se que ocorra

certamente toda uma seqüência de acontecimentos e comportamentos. Os detalhes

podem estar faltando, mas a seqüência principal é facilmente identificável. Para que um

roteiro possa ser individualizado, há determinadas pré-condições que devem estar

acontecendo. No exemplo que vamos considerar,' o motorista vê que o carro precisa de

gasolina e tem dinheiro para comprá-Ia.

7.1 - COMPONENTES DO ROTEIRO

Os roteiros são compostos das seguintes partes, semelhantes à terminologia

utilizada em uma peça de teatro:

O contexto específico para o qual o roteiro é adequado;

As condições sob as quais o roteiro é ativado;

Os objetos presentes no contexto;

Os papéis desempenhados pelos participantes do roteiro;

Aseqüêncía seguida pelo roteiro;

O cenário que ocorre enquanto o roteiro é executado;

Os resultados da execução do roteiro.
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7.2 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DO ROTEIRO

7.•2.1- VANTAGENS DO ROTEIRO

Os roteiros oferecem uma organização descritiva da informação, concentrando-se

ao redor de situações e acontecimentos comuns, mostrando a estrutura do conhecimento

e focalizando o raciocínio nos tópicos cobertos pelo roteiro. O roteiro permite a inferência

de eventos que não foram definidos explicitamente e a construção de uma única

interpretação decorrente de um conjunto de observações, ressaltando as situações que

não são comuns em um determinado roteiro [Ric88] e [Ram89].

7.2.2 - DESVANTAGENS DO ROTEIRO

A maior desvantagem no uso do roteiro é que ele só pode ser usado para lidar

com situações e acontecimentos comuns e conhecidos, pois, do contrário, não seria

possível a sua organização [Ram89].

7.3 - EXEMPLO DA REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO EM ROTEIRO

ROTEIRO DO POSTO DE GASOLINA [Ram89]

CONTEXTO: Ir ao posto de gasolina colocar gasolina no carro.

OBJETOS: carro, tanque de gasolina, tampa do tanque, bomba de

gasolina, medidor da bomba, gasolina, dinheiro.

PAPÉIS : Motorista, empregado do posto, dono do posto.

PRÉ~CONDIÇÕES:Motorista percebe que o carro precisa de gasolina

Motorista tem dinheiro.

RESULTADOS: O carro fica com gasolina

O motorista fica com menos dinheiro

O dono do posto fica com mais dinheiro
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PONTO DE VISTA: Do motorista

CENA 1: ENTRADA NO POSTO

Motorista vai ao posto

Se quiser self-serve, vai à cena 2.

Se quiser full-serve, vai à cena 3.

CENA 2: SELF- SERVE

Sai do carro

Abre a tampa do tanque de gasolina

Enche o tanque com gasolina da bomba de gasolina

Fecha a tampa do tanque de gasolina

Lê o valor a pagar no medidor da bomba de gasolina

Caminha até o atendente do posto de gasolina

Vai para cena 4.

CENA 3: FULL-SERVE

Espera o atendente do posto chegar até o carro

Diz ao atendente quanto quer de gasolina .

Espera o atendente colocar gasolina no tanque

Lê o valor a pagar no medidor da bomba de gasolina

Val para Cena 4.

CENA 4: PAGAMENTO DA GASOLINA

Paga o atendente do posto de gasolina.

Espera troco, se houver.

Vai para a Cena 5.

CENA 5: SAíDA DO POSTO DE GASOLINA

Se estiver fora do carro, entra no carro'

Ir embora.

~.
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8 - CONTEXTOS MÚLTIPLOS

8.1 - CONCEITOS

Nos contextos simples, os modelos de representação aplicam-se a um universo

único através de um único conjunto de regras. Os contextos múltiplos contém conjuntos

de regras, onde cada conjunto pode pertencer a um universo diferente ou ao mesmo

universo em pontos diferentes do tempo ou em diferentes situações. Por isso, eles são

também conhecidos como sistemas de regras estruturadas. Este modelo permite .

raciocinar sobre o conhecimento de um determinado problema em uma série de contextos

diferentes, em que cada série representa uma aproximação diferente com uma tomada

diferente de decisão.

Os contextos múltiplos podem representar os estados possíveis do "universo",

quando o conhecimento existe em condições de incerteza ou é incompleto ou nebuloso,

ou mesmo não pode ser determinado. Na conclusão da análise, as soluções finais podem

ser avaliadas e a melhor, escolhida.

Os contextos múltiplos formam uma árvore de todos os contextos possíveis,

.arranjados hierarquicamente, fornecendo a estratégia. de solução do problema, cada

contexto podendo conter um aspecto chave do problema. O engenheiro do conhecimento

deve determinar os conjuntos apropriados de contextos que. serão gerados e, então,

escolher o melhor mecanismo para trabalhar com esses contextos, definindo um método

de busca eficiente, através da árvore, sem ter de gerar e examinar todos os possíveis

contextos.

8.2 - DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE CONTEXTOS MÚLTIPLOS

Atguns passos devem ser seguidos para a construção de um modelo baseado em

contextos múltiplos [Buc84], [Mur88] e [Har90]:
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A. Definir os contextos

Antes de tudo é necessário definir a estrutura do conhecimento referente ao

domínio que está sendo modelado. Se a solução do problema envolver muitos

procedimentos ou uma seqüência de atividades em um processo, cada contexto pode ser

definido como um passo dentro do processo rumo à solução final. Quando a solução do

problema envolver mais a análise de suas partes e da maneira como elas estão

relacionadas, os contextos resultantes podem ser definidos como partes estruturais do

problema que estão relacionadas, formando conjuntos mais ou menos independentes uns

dos outros. Após selecionar a estrutura de contextos para o problema, é preciso decidir

quando, onde e como os contextos serão criados.

Quando um contexto é definido, pode-se especificar se ele é ou não um contexto

iterativo. Se ele for um contexto iterativo, ele será continuamente re-executado até que

suas condições de entrada tomem-se falsas.

Utilizamos um sistema de concessão de crédito para ilustrar os conceitos

envolvidos no modelo de representação do conhecimento através de contextos múltiplos.

Trata-se do esboço de um sistema que, a partir de critérios pré-definidos, analisa as

condições do cliente e faz uma recomendação sobre a concessão ou não de crédito, com

a recomendação de uma linha de crédito a ser oferecida.

Inicialmente identificamos quatro contextos formados por grupos de pessoas

solicitando crédito: clientes com crédito pré-aprovado, estudantes (que se constituem em

um grupo promissor de clientes futuros), clientes preferenciais e clientes normais.

Estabelecemos dois contextos gerais, que devem ser executados sempre antes de

qualquer um dos quatro contextos, que são: a identificação do tipo de cliente e a análise

dos dados cadastrais. Decidimos criar contextos diferentes para o processamento dos

vários tipos e estabelecer critérios diferentes para concessão de crédito e seu limite, por

tratarmos com quatro tipos de clientes muito diferentes.}r.
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EntJ;ada
Dalfos

Análise
F (fOI"onnu ano

Detenninação Tipo Cliente

Análise Dados Cadastrais

SubcontextosSubcontextos

Critérios
D

de_
ecisao

Decisão
Final

Critérios
D

de_
ecrsao

Subcontextos Subcontextos

Decisão
Final

Critérios
D de_

ecrsao
Critérios
D de_

ecisao

Decisão
Final

Decisão
Final

B. Decidir como fazer a inferência na árvore de contextos

o segundo passo é decidir sobre a maneira como o mecanismo de inferência

processará esses contextos.

Se os contextos representarem passos em um processo, o engenheiro do

conhecimento deverá controlar a ordem em que eles serão utilizados, através de uma

especificação das condições de entrada e os passos que o sistema deve seguir quando

entrar naquele contexto. Esta aproximação é indicada se o problema for mais

procedimental e pudermos defini-lo precisamente, ou se quisermos um controle muito

preciso sobre o sistema resultante. Uma aplicação desenvolvida desta forma requererá

normalmente menos memória e sua execução será mais rápida como um resultado do

esforço para definir os contextos e o fluxo da consulta.

Se, por outro lado, a árvore de contexto representar uma tarefa de análise lógica,

o mecanismo de inferência assumirá a responsabilidade de decidir como a árvore de
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contexto será percorrida. O sistema é controlado como um movimento de um contexto a

outro pelo uso do mecanismo de encadeamento. Esta aproximação é mais indicada

quando se lidar com atividades pouco estruturadas ou não houver necessidade de definir

condições de entrada e procedimentos na iniciação dos contextos.

No exemplo que estamos utilizando, o engenheiro de conhecimento deve tomar

providências para dirigir a inferência através dos contextos e subcontextos, ficando a

decisão de como eles serão processados sob a responsabilidade do mecanismo de

inferência.

C. Criar uma árvore inicial de contextos

O terceiro passo é.criar uma árvore inicial de contextos.

Após a identificação do problema principal tr~tado pelo sistema, sua subdivisão em

subproblemas e um exame de como eles estão relacionados, define-se a árvore de

. contextos que cobre todo o objetivo do sistema; subproblemas são acrescentados como

filhos do contexto raiz. Se qualquer desses subproblemas, por sua vez, comportar novas

subdivisões, continua-se o processo até chegar a .um nível onde os contextos

representam partes tão pequenas que subdividi-Ias não teria propósito nenhum. Os

subcontextos do exemplo foram estabelecidos de acordo com os critérios explicados no

exemplo final deste capítulo.
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Determinação Tipo Cliente

Dados Cadastrais

Cada contexto é tratado como um pequeno projeto de desenvolvimento de base

de conhecimento, cada um tendo sua(s) meta(s), objetos, atributos e regras. Metas,

regras, objetos, atributos e valores podem pertencer apenas àquele contexto, como

podem herdar de contextos pais ou serem herdados por contextos filhos. Para cada

contexto escreve-se um primeiro conjunto de regras que se refiram à meta do contexto e

realizam-se testes'. Quando o contexto estiver definido, não necessariamente completo,

deve-se testar sua integração com os outros contextos, para avaliação de seu

desempenho global e de sua concorrência para que a meta final seja atingida.

D. Implementar a árvore de contexto

A implementação dos contextos múltiplos é feita da mesma forma que no modelo

baseado em regras simples. Cada contexto tem associado consigo um conjunto de regras

com proposições compostas de objetos, atributos e valores, com a especificação,

inclusive, de como e onde esses valores são obtidos.
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Pata colocar atributos e regras dentro de contextos adequados, é preciso entender

o fluxo ao longo da árvore de contexto. Deve-sé estar seguro de colocar regras e atributos

em um contexto a partir do qual eles podem estar disponíveis, quando regras .em outro

.contextos necessitarem deles. Os contextos utilizam informação somente dos contextos

acima deles e localizados em um galho de linha ascendente. Informações que são

utilizadas globalmente por todo o sistema devem ser definidas no contexto raiz, para que

possam ser herdadas por todos os contextos do sistema..

Cliente
Especial

Subcontextos

Critérios
D de_

ecrsao

Decisão
Final

Subcontextos Subcontextos Subcontextos

Critérios
D

de_
ecrsao

Critérios
D

ne;
ecisao

Decisão
Final

Decisão
Final

Na implementação deve-se certificar de que as condições de entrada, as

afirmações de entrada e os procedimentos iniciais de cada contexto estão funcionando

eficientemente, garantindo o fluxo de informações, e· que todos os contextos são

considerados adequádamente, conduzindo a uma solução final. As condições de entrada

estabelecem as condições que devem existir para que o contexto seja executado. As
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afirmações de entrada estabelecem objetos, atributos e valores iniciais na memória de

trabalho. Os procedimentos são os passos que o sistema deve executar após a entrada

no contexto.

E. Expandir e revisar a árvore de contexto e as regras, conforme

necessário

A árvore inicial de contextos é criada principalmente por razões conceituais e terá

seus contextos e regras expandidos e revisados. Quando o contexto se toma muito

grande durante o desenvolvimento, eles podem ser subdivididos em contextos menores.

Alguns contextos podem ser acrescentados unicamente para tomar o fluxo do sistema

mais compreensível para outras pessoas ou para facilitar sua manutenção. Outros

'contextos também podem ser criados para abrigar partes do problema que envolvam

muito cálculo e tomar o sistema mas rápido e eficiente. Posteriormente, esses contextos

podem ser retirados do sistema e substituídos por uma chamada a um programa externo,

que é mais veloz que o mecanismo de inferência para efetuar cálculos.

8.3 - RACiOcíNIO COM CONTEXTOS MÚLTIPLOS

Walters [WaI88] apresenta um exemplo que mostra três estratégias para realizar a

inferência em contextos múltiplos, reduzindo o espaço de busca, resultando em uma

maior rapidez e eficiência do processo. As três estratégias são: consideração de

contextos em paralelo, poda e fusão.

Ele considera um sistema que deve ordenar sete atividades para serem

realizadas, podendo gerar uma grande árvore de contextos. Essas atividades poderiam

ser executadas de 5040 maneiras diferentes (sequências) e gerariam. um total de 13700

contextos. Duas atividades, por exemplo, A e S teriam duas sequências (AS e SA) e

quatro contextos gerados (A, S, AS e SA). É necessário, portanto, encontrar meios para

reduzir o espaço de busca, para fazer a inferência com eficiência.
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Essas atividades são:

Atividades de Trabalho Atividades de Descanso

Retirar o lixo de dentro de casa Ver televisão

Aparar gramado Relaxar com uma cerveja

Pintar a garagem Falar com alguém no telefone

Lerojomal

·0 quadro abaixo mostra parte dessa árvore de contextos, com alguns caminhos

marcados como inválidos devido a algumas restrições criadas para facilitar a inferência. As

atividades estão representadas apenas pelo verbo inicial. As explicações para entender o

quadro encontram-se na página seguinte, na parte referente às três estratégias.

'Inválido1" "Bom"

Pintar
Relaxar

Ver
Relaxar

'Inválido2"

Retirar
Aparar

Ver
Falar

'Inválido2"

Falar
Ver

Inválido2"

Aparar
Retirar

Aparar
Relaxar

Retirar Retirar Retirar Aparar Aparar

Aparar Aparar Aparar Retirar Retirar

Relaxar Falar Ler Falar Ler

"Bom"
'Dominante" "Dominado" "Dominado"

Fonte: [Wa188]
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É importante notar que:

a} A árvore de contextos pode não ser desenvolvida de forma completa, mas devem ser

gerados .apenas os contextos necessários para a inferência;

b} O mecanismo de inferência deve ser capaz de criar esses contextos e raciocinar sobre

eles, para realizar o raciocínio paralelo, a poda ou a fusão, de acordo com os critérios

estabelecidos para escolher os caminhos mais promissores e abandonar os caminhos

menos promissores rumo à solução final;

c} O mecanismo de inferência deve ser capaz de remover os contextos que não são mais

necessários à inferência, atualizando todos os elementos atuantes no processo

(memória de trabalho, base de conhecimento, banco de dados etc).

As três estratégias:

A} Consideração dos contextos em paralelo

É a capacidade de reconhecimento de padrões. semelhantes, que podem estar

presentes em diversos contextos, e de propagação dos efeitos da ação. Uma regra ou um

conjunto de regras que se apliquem a vários contextos, por exemplo, seriam testados e

disparados urna única vez. Defeito de sua ação seria propagado em todos os contextos a

que a regra ou o conjunto de regras se apliquem, não havendo a necessidade de serem

testados para cada contexto separadamente.

Podemos definir, através de uma regra,que após uma atividade extenuante, como

Aparar o gramado ou Pintar a garagem, a melhor opção seria Relaxar com uma cerveja:

D mecanismo deve ser capaz de fazer essa inferência uma vez, reconhecer os contextos

que combinam com esse padrão e propagar os efeitos da decisão. (No exemplo esses

casos estão marcados com "bom").

~.
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8) Poda

Se o mecanismo de inferência tentar gerar todos os contextos possíveis. haverá

uma explosão combinatória. e o sistema caminhará para um impasse ou gastará muito

tempo de processamento. A poda. através de restrições. reduz o espaço de busca.

diminuindo o número de contextos gerados e considerados. Quanto mais próximo do

tronco principal for a poda. maior será o número de contextos que não serão gerados e

que não precisarão ser examinados.

Podemos. por exemplo. definir como inválidos os caminhos que comecem por

Relaxar com uma cerveja ou Retirar o lixo de dentro de casa e Relaxar com uma cerveja

(marcados como ínvátídot), ou nos quais o número de atividades de trabalho que ainda

devem ser executadas superem o número de atividades de descanso a serem realizadas

(marcados como ínvãlídoz).

o uso da dominância permite definir que um caminho de solução é melhor que

.outros caminhos e. assim. podar o contexto dominado. Podemos. por exemplo. definir que

contextos onde haja uma atividade extenuante. seguida de Relaxar com uma cerveja

- (marcado como dominante). são melhores que os contextos onde a opção seja qualquer

outra atividade de descanso (marcados como dominados).

C) Fusão

Quando dois contextos forem idênticos. tudo o que puder ser inferido em um

contexto poderá ser inferido no outro. Portanto. o mecanismo de inferência deve fundir os

contextos em um único caminho. passando a explorar apenas esse caminho. cancelando

os outros.

Por exemplo. o contexto Retirar o lixo de dentro de casa e Aparar o gramado é

idêntico ao de Aparar o gramado e Retirar o lixo de dentro de casa. pois o resultado da

execução é o mesmo. Após a execução restam ainda cinco atividades a serem

executadas em qualquer dos dois contextos; portanto. eles podem ser fundidos.
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reduzindo o número de contextos a serem considerados. A parte inferior .de nossa

árvore seria reduzida como mostrado abaixo:

Retirar + 'Aparar

Aparar Retirar

Retirar Retirar(Aparar) Retirar(Aparar)
Aparar Aparar(Retirar) ApararRetirar)

Relaxar Ler Falar
"Bom" "Dominado" "Dominado" '
"Dominante-

Fonte: [WaI88]

8.4 - SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DA VERDADE (True Maintenance Systems)

Os Sistemas de Manutenção da Verdade, muito utilizados com os modelos de

contextos múltipios e híbridos, permitem que fatos e regras sejam alterados durante o

processo de inferência, mesmo que as conclusões já tenham sido tiradas, e, através da

retração e propagação de efeitos, atualizam a memória de trabalho e a base de

conhecimento. Esse mecanismo é fundamental no raciocínio não-monotônico e em

processamento em tempo real, onde os fatos inferidos em um contexto e suas

consequências devem ser retirados do processo de inferência, quando não forem mais

válidos. Esses sistemas são também conhecidos como "Sistemas de Gerenciamento de

Consistência". .

8.5 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS CONTEXTOS MÚLTIPLOS

8.5.1 - VANTAGENS DOS CONTEXTOS MÚLTIPLOS

A grande vantagem do modelo baseado nos contextos múltiplos é a sua

capacidade de oferecer uma visão global das eitru~uras do problema
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procedimentos em módulos que formam os contextos. Além disso, ele integra estruturas e

procedimentos em contextos que facilitam a prototipação, o desenvolvimento incrementai'

e a implementação modular da base de conhecimento.

Os contextos múltiplos permitem usar automaticamente o mesmo conjunto de

regras repetidas vezes. Além disso, os instrumentos para desenvolvimento de sistemas

baseados em contextos múltiplos são dotados das capacidades necessárias para

desenvolver sistemas complexos, e sua utilização é bem mais simples que o

desenvolvimento de um sistema através de OPS5 ou um instrumento híbrido.

8.5.2 - DESVANTAGENS DOS CONTEXTOS MÚLTIPLOS

o desenvolvimento desses sistemas exige que se tenham as metas em mente

desde o início, e que se estruture o sistema ao redor dessas metas. Eles são difíceis de

serem desenvolvidos e implementados, se os problemas abordados tiverem metas não

bem definidas ou um conjunto de possíveis resultados que não se quer ou não se pode

enumerar.

Como desvantagem do modelo dos contextos múltiplos, podemos citar, ainda, o

.tempo de aprendizado que se exige para se dominar o instrumento de desenvolvimento

satisfatoriamente, devido à sua complexidade e capacidades envolvidas, e o custo alto de

aquisição desses instrumentos.

8.6 - EXEMPLO DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO EM CONTEXTOS
MÚLTIPLOS

O PROBLEMA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO

No esboço do sistema de concessão de crédito que elaboramos, vamos considerar

quatro tipos de clientes com as seguintes características:

a) O cliente especial tem o crédito aprovado automaticamente, contanto que o

formulário de pedido de crédito esteja corretamente preenchido, contendo assinatura, CIC

e endereço. L-- .
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b) o cliente Preferencial já tem um histórico de crédito positivo com a empresa e

por isso recebe um tratamento preferencial. Além de verificarmos o preenchimento do

formulário, analisamos os relatórios cadastrais, para verificar se o cliente não está sujeito

a restrições, e confirmamos sua condição empregatícia e sua renda mensal líquida, sendo

que a linha de crédito constitui-se em uma proporção de seu salário, 80% no caso.

c) O estudante é um cliente de grande potencialidade. A avaliação de sua linha

de crédito faz-se através de um índice de crédito, para o qual contribuem a origem dos

recursos financeiros· que o estudante tem (podendo ser originados do trabalho, bolsa de

estudo ou suporte familiar), os recursos disponíveis em conta corrente e caderneta de

poupança, e o seu grau acadêmico. Se o índice de crédito variar entre 5 e 10, o estudante

receberá sua linha de crédito de acordo com essa variação. Se esse índice for menor que

5, ou houver alguma informação cadastral negativa, a solicitação de crédito não será
/

aprovada. Sua linha de crédito não pode atingir um valor alto e, portanto, não se justificam

.análíses mais detalhadas de sua condição financeira. Se ele tiver condições de ter um

limite maior devido a valores altos de salários ou aplicações financeiras, é aconselhável

fazer a solicitação como cliente normal.

d) O cliente normal é analisado mais detalhadamente, pois exige~se um maior

conhecimento de suas condições e de sua capacidade de pagamento, devido à

necessidade de diminuir o nível de risco envolvido. Inicialmente, verificamos se o

formulário está corretamente preenchido e se não há restrições de crédito. Em seguida,

baseados em informações de agências especializadas e do próprio cliente, analisamos a

sua história de pagamentos, cartões de créditos possuídos, tipo de moradia, nível de

emprego e renda mensal líquida. O índice de crédito tem o mesmo comportamento do

índice já analisado para o estudante, mas sua avaliação é feita de maneira a classificar o

cliente dentro de uma conceituação de credibilidade, que define o limite de crédito a ser

concedido como uma proporção do salário.

A partir destas informações construímos os contextos com suas condições de

entrada, afirmações de entrada e regras de processamento.
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A. CONTEXTO GERAL: CONCESSÃO DE CRÉDITO.

Condições de entrada: Cliente deseja financiamento

B. CONTEXTO FORMULÁRIO

Condição de entrada: Cliente deseja financiamento

REGRA 1

SE Formulário de solicitação de crédito é "com assinatura"
e . Formulário de solicitação de crédito é "com Número CIC"

e Formulário de solicitação de crédito é "com Endereço"
ENTÃO Formulário status é "Processável"

SENÃO Formulário status é "Não Processável"

e Solicitação de crédito é "Pendente. Aguardando a Complementação

do preenchimento do Formulário"
e Linha de crédito = O

DESCONHECIDO

Formulário status é "Não Processável"

C. CONTEXTO DETERMINAÇÃO DO TIPO DE CLIENTE

Condição de entrada: Formulário é processável

/ C.1 Determinando o nome do cliente

REGRA 10 Prioridade 100
SE

ENTÃO Nome Cliente é <Cliente nome>

C.2 Determinando Cliente Especial

REGRA 11

SE Formulário tipo é "Pré-aprovado"
ENTÃO Cliente status é "Cliente Especial"

C.3 Determinando Cliente Preferencial

REGRA 21

SE Formulário tipo é "Cliente Preferencial"
ENTÃO Cliente status é "Cliente Preferencial"
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C.4 Determinando Cliente Estudante

REGRA 31
SE Formulário tipo é "Estudante"

e Estudante Comprovante de matrícula é "Não Anexado"

ENTÃO CJienteStatus é Estudante
e Identificação é Negativa

e Solicitação de crédito é "Pendente. Aguardando apresentação comprovante
estudantil"

e Linha Crédito = O

REGRA 32
SE Formulário tipo é "Estudante"

e Estudante Comprovante de matrícula é "Anexado"
ENTÃO Cliente status é "Estudante"

e Identificação é Positiva

C.5 Determinando Cliente Normal

REGRA 41
SE Formulário tipo é "Cliente Normal"

e Cliente Informações sobre emprego é incompleta
ENTÃO Cliente Status é "Cliente Normal"

e Identificação é Negativa

e Solicitação de crédito é "Pendente. Aguardando informações sobre emprego."

REGRA 42

SE Formulário tipo é "Cliente Normal"
e Cliente Informações sobre emprego é completa

ENTÃO Cliente status é "Cliente Normal"
e Identificação é Positiva.

D. CONTEXTO DADOS CADASTRAIS

Condição de entrada: Formulário status é processável

Cliente Status é Cliente Especial, Cliente Preferencial,

Estudante ou Cliente Normal

REGRA 51
SE Relatório de crédito é "Com Restrição"
ENTÃO Situação de Crédito é Negativa

e Solicitação de crédito é "Não Aprovada. Restrição cadastral"
e Linha de crédito = O
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DESCONHECIDO

Solicitação de crédito é "Pendente. Aguardando informações cadastrais."

REGRA 52

SE, Cliente Relatório de crédito é "Sem Restrição"

ENTÃO Situação decrédito é "Positiva"

DESCONHECIDO

Solicitação de crédito é "Pendente. Aguardando informações cadastrais."

REGRA 53
SE Situação de Crédito é Positiva

e Identificação é Positiva

ENTÃO Condições é Verificadas.

REGRA 54

SE Situação de Crédito é Negativa

ou Identificação é Negativa

ENTÃO Condições é lnsuficientes

E. CONTEXTO CLIENTE ESPECIAL

Condição de entrada: Formulário é processável,

Situação de crédito é positiva, e

Cliente status é "Cliente Especial"

REGRA 61
SE

ENTÃO Solicitação de crédito é Aprovada

e ' Linha de crédito = <Linha Máxima>

F. CONTEXTO CLIENTE PREFERENCIAL

Condição de entrada: Formulário é processável,

Situação de crédito é positiva e

Cliente Status é "cliente Preferencial".

REGRA 71

SE Cliente Informações sobre emprego é incompleta

ENTÃO Solicitação de crédito é "Pendente. Aguardando informações sobre emprego."

e Linha de crédito = O

DESCONHECIDO

Solicitação de crédito é "Pendente. Aguardando informações sobre emprego."
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REGRA 72
SE Cliente Informações sobre emprego é Completa
ENTÃO Solicitação .de crédito é Aprovada

e linha de crédito = <Cliente Renda mensal> • .8

DESCONHECIDO
Solicitação de crédito é "Pendente. Aguardando informações cadastrais."

G. CONTEXTO ESTUDANTE

Condição de entrada: Formulário é processável,
Situação de crédito é positiva e
Cliente Status é "Estudante".

Afirmação de Entrada:Estabelecimento do índice de Crédito = 5

G.1 SUBCONTEXTO FONTES DE MANUTENÇÃO
. Condição de entrada: Cliente Status é Estudante

REGRA 81
SE Estudante Fontes de manutenção é "Trabalho Tempo Integral"
ENTÃO Estudante índice de crédito é <Estudante. índice de crédito>+2

REGRA 82
SE Estudante Fontes de manutenção é "Trabalho Meio Período"
ENTÃO Estudante índice de crédito é <Estudante índice de crédito>+1

REGRA 83
SE Estudante Fontes de manutenção é "Bolsa de Estudo"

ou Estudante Fontes de manutenção é "Mantido pela família"
ENTÃO Estudante índice de crédito é <Estudante índice de crédito> + O

. REGRA 84
SE Estudante Fontes de manutenção é "Empréstimo Educacional"

ENTÃO Estudante índice de crédito é <Estudante índice de crédito> - 1

G.2 SUBCONTEXTO RENDA DISPONíVEL

Condição de entrada: Cliente Status é Estudante

REGRA 91
SE ...
ENTÃO Estudante Renda disponível é <Estudante Conta corrente>" .6 +

<Estudante Caderneta de poupança>
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REGRA 92
SE Estudante Renda disponível> 1000

ENTÃO Estudante índice de crédito é <Estudante índice de crédito> + 1

REGRA 93
SE Estudante Renda disponível < 1000
ENTÃO Estudante índice de crédito é <Estudante I índice de crédito> - 1

G.3 SUBCONTEXTO ESTUDO ACADÊMICO

.Condição de Entrada: Cliente Status é Estudante

REGRA 101
SE Estudo acadêmico é Doutorado
ENTÃO Estudante índice de crédito Final é <Estudante índice de crédito> + 2

REGRA 102
SE Estudo acadêmico é Mestrado
ENTÃO Estudante índice de crédito Final é <Estudante índice de crédito> + 1

REGRA 103
SE Estudante Estudo acadêmico é "Outro Nível"
ENTÃO Estudante índice de crédito Final é <Estudante índice de crédito> + O

·G.4 SUBCONTEXTO LINHA DE CRÉDITO DO ESTUDANTE

Condição de Entrada: Cliente status é Estudante
Condições é Verificadas

REGRA 110
SE Estudante índice de Crédito Final é < 5
ENTÃO Solicitação de crédito é "Não Aprovada. índice Crédito Insuficiente."

e Linha de crédito = O

REGRA 111
SE Estudante índice de crédito é entre (5 e 5.99)
ENTÃO Solicitação de crédito é Aprovada

e Linha de crédito = 500

REGRA 112
SE Estudante índice de crédito é entre (6 e 6.99)
ENTÃO Solicitação de crédito .é Aprovada

e Linha de crédito = 600
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REGRA 113
SE Estudante índice de crédito é entre (J e 7.99)

ENTÃO Solicitação. de crédito é Aprovada
e Linha de crédito =700

REGRA 114
SE Estudante índice de crédito é entre (8 e 8.99)

ENTÃO Solicitação de crédito é Aprovada

e Linha de crédito = 800

REGRA 115
SE Estudante índice de crédito é entre (9 e 10)
ENTÃO Solicitação de crédito é Aprovada

e Linha de crédito = 1000

H. CONTEXTO CLIENTE NORMAL

Condições de entrada: Formulário é processável
Situação de crédito é positiva e
.Cliente Status é "Cliente Normal"

Afirmação de Entrada: Estabelecimento do índice de crédito = 5

H.1 SUBCONTEXTO HISTÓRICO DE PAGAMENTOS

Condição de entrada: Cliente Status é "Cliente Normal"

REGRA 121
SE Histórico de pagamentos é Excelente
ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> + 1

REGRA 122
. SE Histórico de pagamentos é Bom

ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> + 0,8

REGRA 123.
SE .Histórico de pagamentos é Regular

ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> + 0,5

REGRA 124
SE Histórico de pagamentos é Irregular
ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> - 1

95 ~.



H.2 SUBCONTEXTO CARTÕES DE CRÉDITO

Condição de Entrada: Cliente Status é "Cliente Normal"

REGRA 131

SE Cartões de créditos possuídos é MasterCard

ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> + 1

REGRA 132

SE Cartões de créditos possuídos é American Express

ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito>'+ 0,8

REGRA 133

SE Cartões de créditos possuídos é Visa

ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> + 0,5

REGRA 134

SE Cartões de créditos possuídos é Outros Cartões
ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> + 0,2

H.3 SUBCONTEXTO HABITAÇÃO

Condições de entrada: Cliente Status é "Cliente Normal"

REGRA 141
. SE Habitação é Casa Própria

ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> + 1

REGRA 142
SE Habitação é Casa Financiada

ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> + 0,5

REGRA 143

SE Habitação é Casa Alugada

ENTÃO Cliente normal índice de crédito é <Cliente normal índice de crédito> + O

H.4. SUBCONTEXTO EMPREGO

Condição de entrada: Cliente status é "Cliente Normal"
REGRA 151

SE Tempo emprego atual é "9 anos ou mais"

ENTÃO Cliente normal índice de crédito Final é <Cliente normal índice de crédito> + 1
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REGRA 152
SE Tempo emprego atual é "4 a 8 anos"
ENTÃO Cliente normal índice de crédito Final é <Cliente normal índice de crédito>+0,8

REGRA 153
SE Tempo emprego atual é "1 a 3 anos"

•
ENTÃO Cliente normal índice de crédito Final é <Cliente normal índice de crédito>+0,4

REGRA 154
SE . Tempo emprego atual é "menos de 1 ano"
ENTÃO Cliente normal índice de crédito Final é <Cliente normal índice de crédito>- 0,5

H.5 SUBCONTEXTO RENDA MENSAL LíQUIDA

Condição de entrada: Cliente status é "Cliente Normal"

REGRA 161
SE
ENTÃO Renda mensal é <Salário mensal>+<Outros recebimentos>-<Despesas

.mensais>
e Outras fontes de renda =«Cademeta de poupança>+<Outras aplicações»/12
e Renda Mensal Líquida = <Renda mensal> + <Outras fontes de renda>

H.6 SUBCONTEXTO LINHA DE CRÉDITO DO CLIENTE NORMAL

Condições de entrada: Cliente status é "Cliente Normal"
Condições é Verificadas

REGRA 170
SE Cliente normal Renda Mensal Líquida < 1000
ENTÃO Solicitação de crédito é "Não aprovada. Renda Mensal Líquida Insuficiente."

REGRA 171
SE Cliente normal índice de crédito Final é entre (5 e 5.99)
ENTÃO Solicitação de crédito é Aprovada

e Unha de Crédito = <Renda Mensal Líquida> * 0.4

REGRA 172
SE Cliente normal índice de crédito Final é entre (6 e 6.99)

ENTÃO Solicitação de crédito é Aprovada
e Linha de Crédito = <Renda Mensal Líquida> * 0.5
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REGRA 173
SE Cliente normal índice de crédito Final é entre (7 e 7.99)

ENTÃO Solicitação de crédito é Aprovada
e Linha de Crédito = <Renda Mensal Líquida> * 0.6

REGRA 114
SE Cliente normal índice de crédito Final é entre (8 e 8.99)

ENTÃO Solicitação de crédito é Aprovada
e . Linha de Crédito = <Renda Mensal Líquida> * 0.7

REGRA 175
SE Cliente normal índice de crédito Final é entre (9 e 10)

ENTÃO Solicitação de crédito é Aprovada
e Linha de Crédito = <Renda Mensal Líquida> * 0.8

*** METAS ***

Formulário status (prioridade 60)

Solicitação de crédito (prioridade 50)

Linha de crédito (prioridade 30)
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9 - O MODELO HíBRIDO

9.1 - CONCEITOS

. O modelo híbrido é uma combinação de todos os modelos de representação, que

utiliza inclusive linguagens e técnicas de programação, para facilitar o desenvolvimento de

sistemas especialistas mais complexos e eficientes. Ele procura explorar as vantagens e

minimizar as desvantagens das diferentes representações, combinando-as em um único

modelo.

Freqüentemente uma única forma de representação não é. adequada para a

solução de um problema e é necessário lançar mão de várias representações para

trabalhar com um problema. Em alguns casos, as diferentes representações podem estar

em níveis diferentes na hierarquia; em outros, o sistema pode ter diferentes subsistemas
(

no mesmo nível, onde diferentes representações são utilizadas para resolver diferentes

partes do problema [Ram89].

Em sistemas mais simples, a informação fatual normalmente não tem uma

organização explícita ou estruturada. Os fatos existem como pedaços isolados de

conhecimento espalhados pela base de conhecimento; a regra apenas expressa a

relação entre fatos.

Este modelo permite criar sistemas que representam em enquadramentos as

declarações e as relações complexas entre objetos, cuja representação em regras

poderia apresentar muita dificuldade ou consumir muito tempo. Assim, evitamos o uso de

regras para codificar conhecimento declarativo e limitamos seu uso à realização da

inferência e implementação de heurísticas. Um sistema híbrido pode usar partições com

procedimentos para calcular valores ou obtê-los de um banco de dados, fazer perguntas

ao usuário, e usar regras com um encadeamento. para a frente ou para trás para se

chegar à meta final [Har90].

A aproximação híbrida fornece um método poderoso e flexível para se construir

uma base de conhecimento, mas também coloca sobre o engenheiro do conhecimento a

responsabilidade de assegurar que haja uma distinção clara entre processos de inferência //
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e estruturas do conhecimento. Esta distinção pode ser usada para guiar na escolha de

qual conhecimento descrever em enquadramentos ou em regras e corno ligar essas duas

representações [Par88b].

o modelo híbrido concentra-se na construção de sistemas médios e grandes,

combinando as regras e os contextos oferecidos por instrumentos menores com as

capacidades adicionais necessárias para construir grandes sistemas, empregando

técnicas da programação orientada ao objeto, tais como demons, passagem de

mensagem e hereditariedade.

9.2 - COMO CRIAR O MODELO HíBRIDO'

A decisão de por onde começar a construção do modelo híbrido depende da

natureza do problema. O caminho para o desenvolvimento do modelo é determinado pela

descrição do conhecimento e do processo que um especialista usa para resolver um

problema. Se o especialista pensa naturalmente em termos de. procedimentos SE-

ENTÃO, a aproximação inicial através de regras é a forma mais natural e adequada para

se adquirir e representar seu conhecimento para resolver um problema. Se, por outro

. lado, o especialista pensa em termos de modelos e relações entre as partes ou as fases

de um problema ou situação, a aproximação inicial mais indicada é através de

enquadramentos [Har90].

9.2.1 - AS FASES

O processo de construção de um modelo híbrido é uma combinação dos

processos de criação dos modelos que estão sendo utilizados. Após definir o problema, o

método mais comum é definir uma ou mais hierarquias de contextos e subcontextos e

proceder o desenvolvimento de maneira modular e incrementai, testando sempre cada

módulo antes e depois de integrá-lo no conjunto geral. Para cada contexto, é preciso criar

enquadramentos para armazenar informações. sobre seus objetos e relações, e escrever .

regras para fazer a inferência.

/

/

/
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o processo de desenvolvimento pode começar com o enquadramento mais geral e

descer no nível de hierarquia, definindo objetos, atributos, valores e restrições, até chegar

aos enquadramentos mais específicos, também chamados de indivíduos (processo Top-

down). Pode-se, também, fazer o caminho inverso (processo Bottom-up). A seguir criam-

se as regras que vão processar os enquadramentos e acrescentam-se demons e

.passagens de mensagens, quando necessários, para anexar funções e outros elementos

..de programação diretamente às partições. Finalmente, faz-se um refinamento do modelo

resultante.

Os instrumentos híbridos, geralmente baseados em LlSP ou C, são muito

poderosos na construção de modelos complexos, dinâmicos e que operam em tempo real.

Os instrumentos híbridos escritos em linguagem convencional não são tão potentes quanto

os escritos em LlSP, mas o tempo e o esforço exigidos no aprendizado são menores e,

além disso, os sistemas resultantes são mais fáceis de serem integrados com o ambiente

existente de infonnática e são=;maior rapidez.

l
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Fases de criação do modelo híbrido:

r--~ Definição do problema

I

I
i
!

I
~ .

...._....._ ...>

Definição da hierarquia
Classes

Subclasses
Indivíduos

9.3 - O PODER DE REPRESENTAÇÃO E INFERÊNCIA DO MODELO HíBRIDO

Criação de
Enquadramentos

Os instrumentos de implementação do modelo híbrido utilizam todos os modelos

para representar o conhecimento sobre um determinado domínio. Eles utilizam a lógica

para expressar os fatos sobre o domínio, a rede semântica para gerar o espaço de

Criação de regras

Refinamento
Demons

Programas
Passagem de Mensagens

solução de um problema, os contextos múltiplos para gerar os várias situações ao longo

da rede, enquadramentos para representar os objetos do domínio, regras para

direcionar o processo de inferência e limitar o espaço de busca. Eles apresentam uma

grande capacidade de inferência, permitindo utilizar a forma mais adequada de

raciocínio, monotônico ou np- .monotônico, orientado por dados ou por objetivos. Além
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disso, eles possuem editores poderosos que auxiliam no desenvolvimento da base de

conhecimento e na sua validação, possibilitando inclusive a construção e manutenção

de bancos de casos que servem de base para testes, visando o refinamento e a

validação da base de conhecimento e, inclusive, para desenvolvimento de outros

bancos de conhecimento. Enfim, poderíamos enumerar aqui todas as vantagens dos

modelos que consideramos.

·Bruce Clayton (1984) elaborou um exemplo para o tutorial do ART (Automated

Reasoning Tool), da Inference Corporation, que resume os principais conceitos do modelo

híbrido.. Esse exemplo, conhecido como "O Dilema do Fazendeiro", mostra aspectos

importantes da utilização de regras com encadeamento para a frente, rede semântica,

contextos, enquadramentos, hipóteses e tempo na modelação. Ressaltamos alguns

aspectos importantes que devem ser observados:

a) Utilização de regras independentes, que não disparam conforme o posicionamento na

base de conhecimento, mas de maneira "oportunista", devido apenas à combinação de

padrões. Elas não definem o caminho de solução do problema passo a passo, através

...de procedimentos seqüenciais, mas através da formulação de hipóteses e restrições

(parte mais difícil da solução do problema);

b) Utilização de enquadramentos para representar contextos;

c) Não é gerado todo o espaço de busca do problema. A geração de contextos é

direcionada rumo à solução e estes são retraídos quando são inválidos ou não são

mais úteis.

o "Dilema do Fazendeiro" pode ser resumido como segue: Um fazendeiro, com

uma raposa, uma cabra e um repolho, deve atravessar um rio, em uma canoa. Ele só

pode. transportar um item por vez. A raposa quer comer a cabra e esta, o repolho. O

problema tem duas soluções.

r-
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Apresentamos uma delas:

.Todos estão na margem 1.

Fazendeiro vai com a cabra para a margem 2.

Fazendeiro volta sozinho para a margem 1.

Fazendeiro leva a raposa para a margem 2.

Fazendeiro volta com a cabra para a margem 1.

Fazendelro leva o repolho para a margem 2.

Fazendeiro volta sozinho para a margem 1.

Fazendeiro leva a cabra para a margem 2.

Todos estão na margem 2.

A codificação utilizada pelo ART é baseada na linguagem LlSP. O ART utiliza

"Schema" como sinônimo para enquadramento.

A. Definições essenciais:

(defglobal ?*média*= 5)

(defgiobal ?*alta*=10)

:variável global, usada para prioridade

:variável global, usada para prioridade

As margens 1 e 2 são definidas como margens opostas, através de uma função;

"se o fazendeiro estiver na margem 1 retorna para rnarçemz e vice-versa".

(def-árt-fun oposto (?margem)
(if (equal ?margem margem-1)
lhen margem-2
else margem-1))

B. Contexto Raiz: Todos estão na margem-1.

Definição do contexto inicial. A partição "decisão" conterá os "passos seguintes

hipotéticos". Quando uma solução é encontrada, a informação dessa partição do

enquadramento representando o contexto vencedor será impressa.
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(defschema contexto-inicial

(fazendeiro margem-1)

(raposa margem-1)

(cabra matgem-1) .

(repolho margem-1)

: Nome do enquadramento

: Partição

: Partição

: Partição

: Partição

. (decisão: "Começa com todos na margem-1 j): Partição

c. Regras hipotéticas

Regra 1. Mover-sozinho (Expande novos contextos)

. (Um especialista observou que o fazendeiro só se move sozinho quando está na

margem 2).

Se o fazendeiro está na margem-2,

Supor que ele se move sozinho para a rnarçern-t.

(defrule move-sozinho

(schema ?contexto

(fazendeiro marçern-z)

Nome da regra

===>
(bind ?novo-contexto (gettemp "contexto"»

(assert

(schema ?novo-contexto

(is-a ?contexto)

. (fazendeiro margem-1)

(decisão "O fazendeiro volta para margem-1 sozinho"»»

?contexto, indica qualquer contexto que seja individualizado.

A função Gettemp vai numerando os contextos conforme eles são gerados.

8ind liga duas variáveis (neste caso, o contexto novo e o número)

ís-a (indicação de classe) possibilita herdar a localização das várias posses.

O sinal ===> corresponde a "ENTÃO".

Regra 2. Mover-junto (Expande novos contextos)

Se o fazendeiro estiver em qualquer margem com suas posses,

supor que ele pode se mover com qualquer uma de suas posses para a outra

margem.
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(defrule move-junto
(schema ?contexto

(faz~ndeiro ?margem)
(?posse & raposa I cabra I repolho ?margem»

'===>
, (bind ?outra-margem (oposto ?margem»
(bind ?novo-contexto (gettemp "contexto"»

(assert
(schema ?novo-contexto

(is-a ?contexto)
(fazendeiro ?outra-margem)
(?posse ?outra-margem)
(decisão = (string-append "O fazendeiro leva" ?posse

"para"?outra-margem"."»» )

Esta regra gera novos contextos, levando a uma expansão dos contextos para

explorar vários planos. Se o tazendeiro e todas as posses estiverem na margem 1, por

exemplo, serão gerados três novos contextos a, partir do contexto raiz, um para cada

posse.

D. Regras de restrição

As regras de restrição são definidas co~ prioridade porque uma restrição deve

.estar sempre preparada para entrar em ação e eliminar contextos proibidos.

Regra 3: Nunca deixar a raposa e a cabra juntos.

Se a cabra estiver com a raposa sem,o fazendeiro, o contexto deve ser eliminado.

(defrule raposa-come-cabra
(declare (Salience ?*média*»

(schema '?contexto
(raposa ?margem)
(cabra ?margem)
(fazendeiro -?margem»

:elimina contextos proibidos

===>
(retract (schema ?contexto)))

Regra 4: Nunca deixar a cabra e o repolho juntos.

Se a cabra estiver com o repolho sem o fazendeiro, o contexto deve ser eliminado.
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(defrule cabra-come-repolho
(declare (Salience ?*média*»

(schema ?contexto
(repolho ?margem)

(cabra ?margem)
(fazendeiro-?margem»

:elimina contextos proibidos

===>
(retract (schema ?contexto)))

"Regra 5: Regra para evitar círculo repetitivo

O fazendeiro não pode ir e voltar com a mesma posse, entrando em um círculo

repetitivo. Esta regra percebe dois contextos iguais onde um descende do outro e termina

a exploração do contexto descendente. Esta regra é definida com restrição média para

terminar ciclos repetitivos imediatamente.

(defrule caminhos-circulares

(declare (salience ?*média*»
(schema ?contexto-1

(fazendeiro ?margem-fazendeiro)

(raposa ?margem-raposa)
(cabra ?margem-cabra)

(repolho ?margem-repolho»
(schema ?contexto-2

(is-a ?contexto-1
(fazendeiro ?margem-fazendeiro)
(raposa ?margem-raposa)
(cabra ?margem-cabra)
(repolho ?margem-repolho»

: elimina contextos repetidos

===>
(retract (schema ?contexto-2)))

Regra 6. Dispara quando o resultado é encontrado.

A solução é encontrada quando o fazendeiro com todas as suas posses estão

na margem-2. Uma regra deve ser capaz de detectar esse contexto, quando ele aparecer

e mostrar a solução.

~.
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..(defrule solução-encontrada
(schema ?contexto

{fazendeiro margem-2)

(raposa margem-2)
(cabra margem-2)

(repolho marqern-zj)

: imprime solução quando encontrada

.==>
(printout t t "solução encontrada no " ?contexto t )
(for ?passos in$ (get-schema-value ?contexto ís-a) do

(printout t (get-schema-value ?passo decisão) t»
(printout t (get-schema-value ?contexto decisão) t)

(printout t "Todos estão na margem-2" t»

. Se todos estiverem na margem-2, esta regra mostra o número do contexto onde a

. solução foi encontrada. A função get-schema-value, utilizando a partição is-a, retorna uma

seqüência contendo os nomes dos esquemas ascendentes do esquema solução e

-imprime o conteúdo das partições "decisão" desses esquemas, mostrando o caminho da

. solução final.

Finalmente, há, também, uma regra que, no lnlclo da inferência, mostra um texto

de apresentação do problema.

(defrule texto
(declare (salience ?*alta»

: mostra mensagem de. abertura

===>.

"
(printout t
Um fazendeiro com uma raposa, um bode e um repolho deve atravessar

um rio em uma canoa. Ele s6 pode transportar um item de cada vez. A raposa quer

comer a cabra e esta, o repolho.
Um sistema especialista ajudará o fazendeiro a resolver este problema

9.4 - ALGUMAS DAS FUNÇÕES USADAS NO MODELO H(BRIDO

o modelo híbrido usa algumas funções especiais, além das funções encontradas

em outros modelos, para integrar os vários modelos em um único modelo, criando

mecanismos especiais de buscas e inferências para tratar o modelo resultante.
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Os instrumentos de implementação do modelo híbrido apresentam, geralmente, as

mesmas funções, com nomes e formas diferentes, variando o grau de sofisticação e a

eficiência .com que realizam a inferência e a interface com o usuário, outros sistemas e

programas -. As funções especiais apresentadas a seguir foram verificadas a partir de um

shell híbrido simples e de baixo preço (US$495), mas dotado de grande poder de

representação, Mahogany Professional [Eme90], desenvolvido pela Emerald Intelligence

de Ann Arbor, MI, USA. Elas são utilizadas no desenvolvimento do exemplo de

representação do conhecimento através do modelo híbrido. Qualquer outro instrumento

utiliza, de forma geral, as mesmas funções. O importante, portanto, é compreender os

conceitos e as ações ligadas a essas funções .

.Nos exemplos, mantivemos a ordem Objeto - Atributo (Casa Parede), apesar de a

ordem atributo objeto (parede da casa) ser usada em português, para manter a ordem

como eles são definidos e usados em regras e enquadramentos.

A) REGRAS DE CLASSE

Uma variável contida na proposição das regras pode ter diversos valores, levando

. as regras a serem individualizadas (exemplificadas) diversas vezes, tantas quantas forem

os valores que a variável possa assumir. Assim, uma única regra pode 'ser disparada

muitas vezes. Essas regras são chamadas regras de classe. A economia desta

representação é valiosa por dois motivos: o número de regras a serem escritas e

armazenadas é bem menor e, muito mais importante, o nível mais alto de forma de

representação permite uma melhor compreensão da estrutura do conhecimento.

Convém notar que esta é uma capacidade cuja utilização é possibilitada pelo

modelo híbrido, pois a regra de classe é uma combinação de enquadramentos com regras

de produção. A regra de classe. funciona porque antes houve a definição dos objetos

através de enquadramentos. Ela tem uma função semelhante à regra de banco de dados.

Apresentamos, abaixo, um exemplo do conceito e de como. opera a regra de

classe. Utilizamos a base de conhecimento que definimos para o exemplo de
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.enquadramentos, onde temos 8 atividades com dois atributos cada uma. (Cenário

.envolvido e Nível de resistência) e a regra de classe que reproduzimos abaixo:

.. REGRA 1

SE Cliente Nível de resistência é <Atividades de verão I Nível de resistência>

e Cliente Preferência por cenário é <Atividades deverão ICenário envolvido>

ENTÃO Atividade recomendada é "X"

Suponhamos que estabeleçamos na memória de trabalho que o Cliente I Nível de

resistência é alto e que sua Preferência por cenário é Colinas, e tenhamos decidido que

nossa meta pode ter mais de um valor. Então, o mecanismo de inferência individualizará a

. regra acima, substituindo <Atividades de verão I Nível de resistência> pelos oito valores

contidos no banco do conhecimento, e comparará esses valores com o valor de Cliente I

Nível de resistência contido na memória de trabalho. O mesmo processo será executado

.para <Atividades de Verão I Cenário envolvido> e Cliente I Preferência por cenário.

Quando houver uma combinação dos padrões do cliente e das atividades a regra

disparará e indicará a atividade recomendada. Do contrário o teste de combinação

resultará em "falso" e a regra não disparará. No exemplo considerado, a regra disparará

quando a comparação for feita para a atividade ciclismo e não disparará para as outras

sele atividades.

A regra de classe introduz generalidades no sistema. Variáveis que não designam

objetos ou valores particulares funcionam como "guardadoras delugar", que combinarâo

. com valores adequados e ficarão ligadas a eles. Todas as ocorrências da variável nas

regras são individualizadas quando a regra é interpretada.

B) QUALQUER (qualquer um dos valores que seguem)

Esta função é usada quando uma resposta aceitável é um item de uma lista

especifica. Ciclismo, que tem um custo médio, seria uma das atividades recomendadas
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para alguém que estivesse disposto a gastar um valor classificado, no mínimo, como

médio.

SE Atividade Custo é Qualquer (médio, alto, "muito alto")

ENTÃO Atividade recomendada é Ciclismo

C) ENTRE (qualquer valor entre dois valores limites)

Esta função define limites aceitáveis para os valores de um atributo.

SE Cliente Dinheiro disponível = entre (5000,9000)

ENTÃO Atividade indicada ICusto é médio.

D)OBJECTNAME

Esta função fornece o nome de um objeto como um valor. Pode ser usado:

Na parte SE da regra

SE Atividade recomendada é ObjectName«atividades na praia»

ENTÃO Local recomendado é Nice

Esta regra compara a atividade recomendada com as atividades de praia

constante na base de conhecimento. Quando houver combinação entre as duas

atividades, ela mostrará Nice como Local recomendado. Se houver três Atividades de

Praia, na base de conhecimento, esta regra disparará três vezes, se a meta for definida

como tendo vários valores.

Na parte ENTÃO da regra:

SE Atividade na praia I Cenário envolvido é mar

ENTÃO AtiVidad1~:~endada é ObjectName(Atividade na praia)
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,Atividade na praia, nesta regra, representa uma c/asse com uma variedade de

atividades específicas ligadas a diversos cenários de praia, definidas como membros

-dessa c/asse. Esta regra testará todos os cenários das atividades na praia e mostrará o

nome de todas aquelas Atividades na praia, cujo atributo Cenário envolvido for mar.

E)OBJECTVALUE

Esta função é usada para encontrar o valor do atributo de um determinado objeto

.e requer um objeto e um atributo como parâmetros. Estes podem ser constantes ou

referências a atributos. A recomendação deve ter um valor único.

SE Local recomendado é ObjectName(<Alpes»

e Cliente Preferência por acomodações é Luxo

ENTÃO Alojamento recomendado é

-;..ObjectValue«Local recomendado>,Hotéis de luxo)

A função ObjectValue, normalmente utilizada no lado direito da regra, determina o

valor de Local recomendado (uma das cidades dos Alpes) e,em seguida, determina os

nomes dos hotéis de luxo existentes nessa cidade.

Se quiséssemos obter diretamente o preço do hotel, poderíamos acrescentar mais

uma parte ENTÃO como segue:

ENTÃO .

e Preço recomendado é

Objectvalue(Objectvalue«Local recomendado>, Hotéis de luxo), preço)

F) SETVALUE.

Usamos esta função na parte ENTÃO da regra para estabelecer um valor quando

o nome de um objeto específico e seu atributo não são constantes, ou seja, são derivadosr- 112



durante a inferência. No exemplo acima, se quiséssemos reservar um quarto em um dos

Hotéis de luxo, definido como Hotel escolhido, esse hotel seria escolhido durante a

inferência e a seguinte regra faria a reserva do quarto e o controle de quantos quartos já

foram reservados:

SE Quarto Reserva é desejada.

ENTÃO Quarto Reserva é ObjectValue «Hotel Escolhido>, Quarto)

e "dummy" é SetValue «Hotel escolhido>, "Quartos reservados",

ObjectValue «Hotel escolhido>, "Quartos reservados") + 1

9.5 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODELO HíBRIDO

9.5.1 - VANTAGENS DO MODELO HíBRIDO

A representação baseada no modelo híbrido, podendo usar uma cornbinàção entre

. os vários modelos de representação, maximiza as vantagens de cada modelo enquanto

minimiza suas desvantagens. Além disso, a grande vantagem do modelo híbrido reside

na capacidade de utilizar enquadramentos para finalidades múltiplas, ou seja, após a

. criação dos enquadramentos para uma determinada tínaüdade, podemos usar esses

mesmos enquadramentos, com um conjunto de regras diferentes, para a consecução de

uma meta diferente.

Outro benefício desse modelo é sua capacidade de manter a informação sobre as

características do objeto e seu comportamento junto com o objeto e não espalhada pela

base de conhecimento, tomando-a, geralmente, mais simples, organizada e

compreensíveL

9.5.2 - DESVANTAGENS DO MODELO HíBRIDO

A grande desvantagem na utilização do modelo híbrido é o tempo de.

aprendizagem e o esforço, exigidos do engenheiro de conhecimento e do programador,

para se chegar a uma compreensão dos conceitos e estruturas envolvidos nesse modelo
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e, assim, conseguir um domínio satisfatório das capacidades e técnicas oferecidas pelos

instrumentos de desenvolvimento e implementação, de modo a justificar o investimento

nesses instrumentos que têm um alto custo de aquisição.

Poderíamos citar, ainda, como desvantagem a grande dificuldade de compreensão

e manutenção de sistemas complexos ou dinâmicos resultantes desse modelo, sobretudo

quando na co-existência de vários conjuntos de contextos, enquadramentos e regras.

9.6 - EXEMPLO DE REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO EM MODELO HíBRIDO

o sistema apresentado a seguir tem por finalidade realçar os conceitos básicos

para se construir um sistema especialista utilizando-se de um modelo híbrido,

concentrando-se nas maneiras como podemos representar os objetos, com seus atributos

e valores, e os relacionamentos hierárquicos e funcionais existentes entre eles, para tirar

o máximo proveito das capacidades de um instrumento híbrido de desenvolvimento e

. implementação.

o modelo contém as estruturas iniciais de um sistema que, a partir das

capacidades físicas, gostos e poder aquisitivo de uma pessoa, recomenda lugares para

viagens, atividades a desenvolver, locais de estada e preço, procurando mostrar as várias

maneiras que temos à disposição para representar esse conhecimento e realizar a

inferência.

No exemplo utilizamos o esboço de quatro hierarquias: Atividades, Locais, Estilo

de férias e Hotéis, para mostrar como organizar o conhecimento e realizar a busca dos

dados e a inferêricia.

A) r:-.TIVIDADES

A hierarquia Atividades é a mesma que utilizamos nos modelos já considerados.

As Atividades têm dois atributos: cenário envolvido e resistência física exigida, e são
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subdivididas em Atividades de Verão e de Inverno. AS Atividades de Verão apresentam

três subclasses: Atividades Culturais, Atividades ao Ar Livre e Atividades de Praia.

AtIvidade

Cenário

Cenário envolvido
ATIVIDADES

Nível de resistência---- ~
ATIVIDADES ATIVIDADES

DE DE

INVERNO VERÃo

:

Atividades Atividades Atividades
Culturais Ar Livre de Praia

i

I I I i I 1 1
Ida Teatros VIs. Museus Alpinismo Ciclismo ~noagem Pesca Subm CoI.Conchas Banho sol

Teatros Obras arte Montanhas Colinas RiOs Mar Mar Mar
Baixa Média Alta Alta Média Alta Média BaixaResistência

B) ESTILO DE FÉRIAS

A forma de férias preferida pelo cliente é, determinada pela sua tolerância a

horários e preferência por companhia de pessoas ~ acomodações. Se seu desejo por

companhia de pessoas e a tolerância por horários f~rem SIM, então a forma de, férias é
,

em grupo, do contrário é individual. Se seu gosto por acomodações for simples (quarto

padrão de um hotel) sua preferência é pelo estilo econômíco. Se desejar um conforto
:,
I

maior, como vídeo, bar ou sauna no quarto, sua preferência é pelo estilo luxuoso. Essas

preferências determinam o tipo de hotel escolhido: Hotel de luxo ou Hotel simples,

I

com

seus respectivos preços.



-C) LOCAIS

, .
·A -classe geral Locais tem como atributos Cipade Histórica e Rio para prática de

I

. .esportes, e corno subclasses, Brasil e. Exterior. t c/asse Exterior é subdividida em
. [

América, Europa etc. Em Europa foram acrescentad?s dois atributos, além dos herdados
,

da c/asse Exterior: Hotéis de luxo e Hotéis simples. Ao escolha do local recomendado pode

.rser baseada nos atributos do continente visitado, do país, das regiões ou das cidades.

A Europa tem como .subclasses os países: estes, por sua vez, representam

. .também classes, tendo as regiões como subclassesj estas também representam classes

e têm como membros, finalmente, as individualizaJões através das cidades com seus
I

hotéis e respectivos preços. !

!
,

< Cidade Histórica •

L-~-...:::::---' Rios paraespo.rt~
,

1

I

I

~....;:!O---;_I_Tem

~ns Restaurantes Regiões

. i

!
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Nice herda seus atributos de França, é uma cidade histórica e com rios para

práticas esportivas. Roma herda seus atributos. de Europa, é uma cidade histórica e sem

rios para práticas esportivas. Alpes herda os atributos da França e, por sua vez, tem um

atributo adicional que é Bons restaurantes. Courchevel e Grenoble são cidades da

região dos Alpes e não são cidades históricas. Grenoble tem bons restaurantes e rios

para práticas esportivas. Courchevel não tem bons restaurantes e nem rios para práticas

esportivas. Todas as cidades têm hotéis de luxo e hotéis simples. As formas diferentes de

hereditariedade de Roma, Nice, Courchevel e Grenoble foram definidas conforme acima

para mostrar corno procede o fluxo de hereditariedade de atributos e como podemos

. realizar a busca a partir de diferentes partes da base de conhecimento.

Cidade Nice Courchevel Grenoble Roma

Cidade Histórica Sim Não Sim Sim

Bons Restaurantes Não Sim

Rios para esportes Sim Não Sim Não

As visitas a museus e idas a teatros são definidas como Atividades Culturais.

Os melhores lugares para prática de alpinismo, ciclismo, e atividades na praia são

Courchevel, Grenoble e Nice, respectivamente. Qualquer lugar que tenha rios para

práticas de esporte é bom para canoagem. Para a realização de atividades culturais são

indicadas as cidades históricas da Europa e as cidades dos Alpes que tenham bons

restaurantes.
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A primeira pergunta que fazemos diante de tantas informações, apesar da

-símplíücação do exemplo, é por onde começar e como proceder. Se tentarmos fazer a

.-implementação primeiramente de todos osobjetos e depois de todas as regras, ou vice-

versacertamente nos perderemos no meio de um emaranhado de fatos, regras e, quase

.eorn certeza, o sistema não terá o desempenho esperado. É recomendável fazer a

..Jmplementação de maneira modular e incrementai, através de uma metodologia top-down

.oubottom-up, construindo módulos de objetos, regras e metas relacionados e indo

.adiante somente após o módulo em pauta apresentar o desempenho esperado,

fornecendo as recomendações requeridas de maneira adequada e eficiente .

.•.• REGRAS ***

BLOCO 1
. REGRA 1

SE Cliente Nível de resistência é <Atividades de verão Nível de resistência>
e Cliente Preferência por cenário é <Atividades de verão Cenário envolvido>

ENTÃO Atividade recomendada é objectname «Atividades de verão»

-REGRA 2
SE Atividade recomendada é "Visitas a museus"

e Atividade recomendada é "Ida a teatros"
ENTÃO Atividade recomendada é "Atividades culturais"

BLOCO 2

REGRA 3
SE Cliente Tolerância por horários é Muíta

e Cliente Preferência por companhia é Sim
ENTÃO Cliente Forma preferida de férias é "em Grupo"

REGRA 4
SE Cliente Tolerância por horários é Pouca

ou Cliente Preferência por companhia é Não
ENTÃO Cliente Forma preferida de férias é individual

REGRAS
SE' Cliente Exigências no quarto é qualquer ("Vídeo cassete",sauna,bar)

ENTÃO Cliente Desejo por conforto é Alto
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REGRA 6
SE Cliente Desejo por conforto é Alto

ENTÃO Cliente Preferência por acomodações é Luxo

REGRA 7
SE Cliente Exigências no quarto é "Quarto com os móveis comuns"

ENTÃO Cliente Desejo por conforto é Normal

REGRAS
SE Cliente Desejo por conforto é Normal
ENTÃO Cliente Preferência por acomodações é "Sem luxo"

BLOCO 3

REGRA 9
SE Atividade recomendada é Alpinismo
ENTÃO Local recomendado é Courchevel

REGRA 10
SE Atividade recomendada é Ciclismo
ENTÃO Local recomendado é Grenoble

REGRA 11
SE Atividade recomendada é objectname «Atividades na praia»

ENTÃO Local recomendado é Nice

REGRA 12
SE Atividade recomendada é Canoagem

e Locais ''Tem rio para prática de esportes" é Sim
ENTÃO Local recomendado é objectnamet-el.ocais>

REGRA 13
SE Atividade recomendada é "Atividades culturais"

e Alpes ''Tem bons restaurantes" é Verdadeiro
ENTÃO Local recomendado é objecínamet=Alpes>

REGRA 14
Se Atividade recomendada é objectname «Atividades culturais»

e Europa cidade histórica é Sim
ENTÃO Local recomendado é objectnamet-cêuropa>
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,=_BLOC04

REGRA 15
'SELocal recomendado é objectname «Europa»

e .Cliente Preferência por acomodações é Luxo
.ENTÃO Alojamento recomendado é"<Europa I Hotéis de luxo>

REGRA 16
SE Local recomendado éobjectnarnet-eêuropa>

e Cliente Preferência por acomodações é "Semluxo"
ENTÃO Alojamento recomendado é <Europa Hotéis Simples>

REGRA 17
SE Local recomendado é objecmamet=França>

e Cliente Preferência por acomodações é Luxo
ENTÃO Alojamento recomendado é <França Hotéis de luxo>

REGRA 18
SE Local recomendado é objectname«França»

e .Cliente Preferência por acomodações é "Sem luxo"
ENTÃO Alojamento recomendado é <França Hotéis Simples>

REGRA 19
SE Local recomendado é objectnarnet-Alpes>

e Cliente Preferência por acomodações é Luxo
ENTÃO Alojamento recomendado é <Alpes Hotéis de luxo>

REGRA 20
SE Local recomendado é objectnarnet=Alpes>

e Cliente Preferência por acomodações é "Sem luxo"
ENTÃO Alojamento recomendado "é <Alpes Hotéis Simples>

BLOCO 5
REGRA 21
SE Alojamento recomendado é objectnarnet=Hotéis de luxo»

ENTÃO Preço de estada é <Hotéis de luxo preço>

REGRA 22
SE Alojamento recomendado é objectnamet=Hotéis Simples»

ENTÃO Preço de estada é <Hotéis Simples preço>
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REGRA 23 prioridade 95 -

SE
ENTÃO Nome do cliente é <Cliente Nome>

*** OB JETOS .*.

BLOCO 1
Cliente

Nível de resistência: Alto, Baixo, Médio
[questão] - Qual é o Nível de resistência física do cliente

Preferência por cenário:mar,montanhas,rio,colinas,planície, teatro, obra de arte
[questão] - Em que tipo de ambiente o cliente deseja passar as férias?

Desejo por conforto: Alto, Normal

Exigências no quarto: bar, sauna, vídeo cassete, Quarto com móveis comuns

[questão]- Como o cliente deseja o quarto equipado?

Forma preferida de férias

Preferência por acomodações: Luxo, Sem luxo

Preferência por companhia: Sim, Não

[questão]- O cliente prefere a companhia de pessoas durante as férias?

Tolerância por horários: Muita, Pouca
[questão]- Qual o grau de Tolerância do cliente por horários?

Nome
[questão]- Qual é o nome do cliente?

Atividades
Cenário envolvido
Nível de resistência

herdado por Atividades de verão

Atividades de verão
herda de Atividades

(geral)
Cenário envolvido
Nível de resistência

Nível de resistência

herdado por
Atividades na praia
Atividades ao ar livre
Atividades culturais
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Atividades culturais
herda de Atividades de verão

.(geral)

Cenário envolvido
Nível de resistência

herdado por Ida a teatros, Visitas a museus

Atividades na praia
herda de Atividades de verão

(geral)
Cenário envolvido:

Nível de resistência

herdado por:
Pesca submarina

Banho de sol
Coleção de conchas

Atividades ao ar livre
herda de Atividades de verão

(geral)
Cenário envolvido
Nível de resistência

herdado por Alpinismo, Canoagem, Ciclismo

Ida a teatros
herda de Atividades culturais

(geral)
Cenário envolvido: teatro
Nível de resistência: Baixo

[Proteção]
.[Proteção]

Visitas a museus
herda de Atividades culturais

(geral)
Cenário envolvido: Obra de arte

Nível de resistência: Médio

[Proteção]
[Proteção]

Banho de sol
herda de Atividades na praia

(geral)
Cenário envolvido: Mar
Nível de resistência: Baixo

[Proteção]
[Proteção]
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Coleção de conchas
herda de Atividades na praia

(geral)
Cenário envolvido: Mar

Nível de resistência: Baixo

[Proteção] .

[Proteção]

Pesca submarina
herda de Atividades na praia

(geral)
Cenário envolvido: Mar
Nível de resistência: Alto

[Proteção]
[Proteção]

Alpinismo
herda de Atividades ao ar livre

(geral)
Cenário envolvido: montanhas
Nível de resistência: Alto

[Proteção]
[Proteção]

. Canoagem
herda de Atividades ao ar livre

(geral)
Cenário envolvido: Rio
Nível de resistência: Médio

[Proteção]
[Proteção]

Ciclismo
herda de Atividades ao ar livre

(geral)
Cenário envolvido: colinas, Planície [Proteção]
Nível de resistência: Alto [Proteção]

Atividade recomendada
(geral) : Atividades culturais,

Visitas a museus
Ida a teatros
Alpinismo
Ciclismo

Canoagem
Pesca submarina
Banho de sol
Coleção de conchas

123



· ,BLOCO 2

Cliente
Forma preferida de férias

,ópreferênciapor companhia: Sim, Não
[questão] - o cliente prefere a companhia de pessoas durante as férias?

Tolerância por horários: Muita, Pouca

[questão] - Qual o grau de Tolerância do cliente por horários?

.Exigências no quarto: bar, sauna, vídeo cassete, Quarto com móveis comuns

[questão] - Como o cliente deseja o quarto equipado?
~ferência por acomodações: Luxo, Sem luxo

BLOCO 3

Locais
(geral)
cidade histórica

Tem rio para prática de esportes:Sim[Proteção]
herdado por Exterior

Brasil
-herda de Locais

- (geral)

-Exterior

-herda de Locais

(geral)
cidade histórica

Tem rio para prática de esportes
herdado por Europa

-América
herdade Exterior

Europa
herda de Exterior

(geral)
cidade histórica: Sim [Proteção]
Hotéis de luxo
Hotéis Simples
Tem rio para prática de esportes:SiM[Proteção]
-herdado por França, Roma

124



Roma·

herda de Europa

(geral)
cidade histórica: Sim

Hotéis de luxo: Romahotel

Hotéis Simples: Romahotel-S

[Proteção]
[Proteção]

[Proteção]

Tem rio para prática de esportes:Não[Proteção]

França
herda de Europa

(geral)
cidade histórica:Sim

Hotéis de luxo
Hotéis Simples
Tem rio para prática de esportes:SiM[Proteção] .

[Proteção]

herdado por Alpes, Nice

Alpes
herda de França

(geral)
cidade histórica: Sim
Hotéis de luxo
Hotéis Simples
Tem rio para prática de esportes:SiM[Proteção]
Tem bons restaurantes:Verdadeiro (Atríbutopróprío)

[Proteção]

herdado por Grenoble e Courchevel

Courchevel
. herda de Alpes

(geral)
cidade histórica: Não [Proteção]

Hotéis de luxo.Courchevelhotel [Proteção]
Hotéis Simples:Courchevelhotel-S [Proteção]
Tem bons restaurantes:Não [Proteção]
Tem rio para prática de esportes:Não[Proteção}

Grenoble
herda de Alpes

(geral)
cidade histórica: Sim
Hotéis de.luxo: Grenoblehotel

[Proteção]
[Proteção]

[Proteção] {._.
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Hotéis Simples: Grenoblehotel-S [proteção]

Tem bons restaurantes: Verdadeiro [Proteção]
Tem rio para prática de esportes:SiM[Proteção]

Nice
herda de França
(geral)

cidade histórica: Sim

Hotéis de luxo: Nicehotel
Hotéis Simples: Nicehotel-S

[Proteção]
[Proteção]
[Proteção]

Tem rio para prática de esportes:SiM[Proteção]

Local recomendado
(geral)

valores automáticos:Courchevel, Grenoble, Nice, Roma

BLOCO 4
Hotéis de luxo

(geral)

preço

herdado por
Romahotel
Grenoblehotel

Nicehotel
Courchevelho!el

Hotéis Simples
(geral)

preço
herdado por.

Courchevelhotel-S

Nicehotel-S
Grenoblehotel-S
Romahotel-S

Romahotel
herda de Hotéis de luxo

(geral)

preço: = 1900 L [Proteção]
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Romahotel-S

herda de Hotéis Simples

(geral)

preço: = 500 L [Proteção]

Courchevelhotel

herda de Hotéis de luxo

(geral)

preço: = 300F [Proteção]

Courchevelhotel-S

herda de Hotéis Simples

(geral)

preço: = 150F [Proteção]

Grenoblehotel

herda de Hotéis de luxo

(geral)

preço: = 400 F .[Proteção] .

Grenoblehotel-S

herda de Hotéis Simples

(geral)

preço: = 170 F [Proteção]

Nicehotel

herda de Hotéis de luxo

(geral)

preço: = 2000 F [Proteçãoj

Nicehotel-S

herda de Hotéis Simples

(geral)

preço: = 150 F [Proteção]

Alojamento recomendado

(geral) : Romahotel Romahotel-S

Grenoblehotel Grenoblehotel-S

Nicehotel Nicehotel-S

Courchevelhotel Courchevelhotel-S
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BLOCOS

Preço de estada

(geral)

Nome do cliente

(geral)

*** METAS ***

Nome do cliente (prioridade 95)

Atividade recomendada (prioridade 90) Bloco 1

Cliente Forma preferida de férias (prioridade 88) Bloco 2

Cliente Preferência por acomodações (prioridade 85) Bloco 2

Local recomendado (prioridade 80) Bloco 3

Alojamento recomendado (prioridade 75) Bloco 4

Preço de estada (prioridade 70) Bloco 5

9.6.1- COMENTÁRIOS SOBRE CONSTRUÇÃO E SOLUÇÃO

o desenvolvimento do sistema foi feito de acordo com a sequência numérica dos

blocos de enquadramentos, regras e metas (A separação por blocos e sua numeração

foram feitas para facilitar o entendimento do processo; na realidade, só as regras têm um

número correspondente). O mecanismo de inferência segue a ordem dos blocos durante

o processamento.

A ordem da inferência é determinada pelo estabelecimento de valores de

prioridade para as metas. O sistema verifica qual meta deverá satisfazer e busca uma

solução para essa meta, escolhendo seu bloco correspondente de regras e

enquadramentos, através de um encadeamento para trás. Dentro de cada bloco estão,
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junto do objeto, as perguntas que o sistema faz ao usuário. Uma vez satisfeita essa meta,

ele se dirige ao bloco seguinte, e assim sucessivamente até chegar ao final do bloco 5.

o sistema pergunta pelo nome do cliente, antes de tudo, pois esta éa meta com

maior prioridade. Em seguida, recomenda uma atividade, estabelece a forma preferida de

férias do cliente e qual sua preferência por acomodações, recomenda um local com um

hotel e seu respectivo preço.

o estabelecimento de prioridades para as metas tem um outro efeito: as

prioridades determinam, neste nosso exemplo, a ordem em que .as metas serão

impressas.

A partir da estrutura que desenvolvemos, toma-se fácil agora ampliar as

hierarquias, desenvolvendo novos galhOS na árvore hierárquica, acrescentando mais

dados aos enquadramentos já existentes ou criando novos enquadramentos, aumentando

o número de regras para melhorar o sistema.
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10 - REDES NEURAIS

10.1 - DEFINiÇÃO

Nosso objetivo, neste capítulo, é apresentar apenas uma idéia geral das redes

neurais ecomo integrá-Ias com os sistemas especialistas. A rede neural é inspirada em

estudos da estrutura e funcionamento do cérebro humano e do sistema nervoso. Robert

Hetcht-Nielsen, criador da primeira rede neural comercial, definiu a rede neural como um

sistema de computação composto de elementos simples de processamento, altamente

interligados, que processam a informação através de uma resposta dinâmica a entradas.

Caudill, em [Cau87] e [Cau89], faz uma exposiçâo sobre os conceitos de rede

neural, cujo conteúdo resumimos a seguir. A rede neural é formada por dois elementos

fundamentais: elementos de processamento e interconexões. Os elementos de

processamento, equivalentes aos neurônios do sistema nervoso, são mecanismos

simples que recebem sinais de entrada e, baseados nessa entrada, geram um sinal de

saída (dispara) ou não. O sinal de saída de cada elemento de processamento é enviado a

muitos outros elementos de processamento e de volta a si próprio (retro-alimentação),

gerando uma rede de interconexões entre os elementos de processamento, que vai

definir a estrutura de rede neural. O resultado não é armazenado em um local específico

na memória, mas consiste no estado global da rede neural após ter alcançado uma

posição de equilíbrio. O conhecimento é mais uma função da arquitetura da rede do que

do conteúdo de um local específico.

A rede neural apresenta duas funções essenciais: função de treinamento, formada

por regras que governam as mudanças ocorridas na importância relativa das

interconexões individuais diante de uma entrada recebida, e função de transferência, que

determina seum elemento de processamento será ou não disparado.

As redes neurais tendem a agir como associadores ou classificadores de padrões, e

não sistemas que realizam operações lógicas em dados de entrada. Elas fazem um uso

eficaz da informação, porque todas as informações recebidas podem agir sobre o

problema imediatamente por causa do alto grau de paralelismo e interconexão das redes

neurais [And90].
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A rede neural não é uma forma de representação do conhecimento utilizada pelos

sistemas especialistas. Ela se constitui em uma maneira diferente de se olhar um sistema

de computação.

10.2 - CARACTERíSTICAS COMUNS DAS APLICAÇÕES ADEQUADAS A REDES
NEURAIS.

As redes neurais são adequadas para aplicações onde a tecnologia da

computação convencional é inadequada e a solução é derivada de parâmetros altamente

interdependentes ,que não têm uma, quantificação precisa, com tempo de

desenvolvimento do projeto curto, mas suficiente para treinamento da rede neural, sendo

o domínio do problema rico em dados históricos e exemplos, mesmo que o conjunto de

dados' seja incompleto, com tendência a erros [Bai90] e [Key91]. A grande importância

" das redes neurais parece estar na sua utilização para resolver problemas intratáveis por

sistemas tradicionais, incluindo reconhecimento e síntese da voz contínua,

reconhecimento de padrões, visão e automação de veículos. O papel das redes neurais é

o de parceiro dos sistemas tradicionais e dos sistemas especialistas e não uma

substituição destes [Cau87].

10.3 - OS SISTEMAS ESPECIALISTAS E AS REDES NEURAIS

Os pontos fortes e fracos dos sistemas especialistas correspondem aos pontos

fracos e fortes das redes neurais. A conclusão lógica é que a integração de ambas as

tecnologias oferece a solução ideal para o desenvolvimento e implementação de

aplicações.

Hillman [HiI90] faz uma exposição sobre os sistemas especialistas, e redes neurais

procurando mostrar como eles têm funções complementares. Os sistemas especialistas

tratam de domínios específicos. Sua implementação pode constituir-se em um longo

processo, dependendo do tamanho do domínio e da abrangência dos casos que devem

tratar. Eles se comunicam com o usuário muito eficazmente para içlentificar os dados
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necessários, para resolver um problema e para fornecer explicações sobre seu

comportamento ..

As redes neurais têm um grande poder de resposta baseado na sua capacidade

de forne-cer uma classificação geral de um conjunto de entradas. Podem aprender

rapidamente através de um grande número de casos e depois fornecer respostas

aceitáveis dentro de um nível de precisão desejado.

Também com o objetivo de mostrar a importância da integração de sistemas

especialistas com redes neurais, Gaudill [Cau90a] mostra as limitações de ambos:

Limitações dos sistemas especialistas

* Encontrar um especialista, uma pessoa com conhecimento suficiente do domínio,

capaz de articular um conjunto de regras convincente, consistente e correto que defina

uma solução .dentro de um tempo de desenvolvimento desejado.

. * o desempenho do sistema especialista terá uma queda acentuada se as situações

esperadas sofrerem um leve desvio. O desempenho cairá drasticamente se o problema

se mover para fora do domínio pré-estabelecido.

* Se o sistema fer grande ou complexo, a manutenção será um problema difícil e o

tempo de execução pode ser comprometido.

* Alguns problemas são simplesmente inacessíveis através dos sistemas especialistas .

. Limitações das redes neurais

* Um dos grandes problemas das redes neurais é sua incapacidade de justificar suas

respostas. Como seus resultados baseiam-se em reações, é impossível determinar o

caminho seguido pela inferência para chegar à solução de um problema.

* Apesar de fornecerem uma lista de pesos e atividades para toda a rede, não fornecem

informações sobre porque e como se chegou a uma conclusão. Ora, os usuários

geralmente querem saber porque o sistema àquela conclusão e, algumas
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vezes, querem aprender como o sistema toma decisões para poderem melhorar sua

própria compreensão do problema; outras vezes eles querem apenas verificar se a

máquina está trabalhando corretamente.

* As redes neurais geralmente trabalham bem quando são treinadas com um grande

suplemento de exemplos. O treinamento de uma rede com poucos exemplos corre o

risco de desenvolver uma rede que memorizou alguns exemplos limitados, podendo

fazer generalizações incorretas.

* Redes muito grandes não são viáveis com a tecnologia de hoje.

10.4 - A INTEGRAÇÃO

Uma combinação dos sistemas especialistas com as redes neurais pode ser

.construída de diversas formas; a escolha depende do problema. Geralmente, observam-

se três tipos de combinação [Cau90a] e [Hil90]:

A) Uma maneira de combinação é quebrar a aplicação em pedaços pequenos e, para

cada pedaço, aplicar o sistema mais apropriado.

B) Um segundo método é inserir uma rede neural em um sistema especialista. O sistema

especialista deve realizar três tarefas: combinar os estados de um problema com as

regras de produção, selecionar uma ou mais regras, disparar a regra e processar as

conseqüências. Ora, a combinação de padrões se constitui na excelência das redes

neurais. A conseqüência final seria que o sistema especialista seria mais rápido e

realizaria mais eficientemente a seleção e combinação de padrões. Essa aproximação

beneficiaria principalmente bases de conhecimento muito grandes, que têm diversas

regras que combinam com o estado atual ou onde a combinação das regras pode levar

muito tempo.
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Entrada de dados -----------...,

Usos dos dados para
desenvolver conclusões

Avaliação
dos

Dados

. Coleta
de

Dados

Rede Neural. Sistema
Especialista

Feedback

Sistema
Especialista L..-_-.---.--'L Saída de dados

Conclusões

Validação das conclusões
Apresentação resultados

AnãliseL..- .,.~ das

Fonte: [Hil90]

C) E se o problema for mais indicado para uso de rede neural (porque nenhum

especialista pode oferecer .um conjunto de regras satisfatório), e mesmo assim

necessitarmos de uma capacidade de explicaçâo, podemos fazer uma aproximação do

problema de duas maneiras:

a) construir uma rede neural para resolver o problema e adicionar um sistema

especialista que providencie as explicações necessárias. O sistema de explicação

não precisa ser completo ou detalhado; sua função será apenas explicar porque

uma resposta está correta e só funcionará quando o usuário exigir uma explicação.

b) utilizar uma solução encontrada pela rede neural para desenvolver um sistema

especialista. A rede neural é usada como o especialista no desenvolvimento do

sistema especialista. Esta aproximação pode ser utilizada, também, para ajudar um

especialista que está tendo problemas para expressar o método usado na solução

de problemas.

134



PARTE 111-OS INSTRUMENTOS PARA REPRESENTAÇÃO DO
CONHECIMENTO

11 - LINGUAGENS E SHELLS

Apesar de ser possível escrever um programa de computador nas linguagens mais

diversas, a Inteligência Artificial desenvolveu instrumentos próprios de desenvolvimento e

implementação de seus modelos de representação, para tratar com mais eficiência as

características especiais do processamento simbólico. Esses instrumentos podem ser

classificados em linguagens e shells.

Um modelo de representação pode ser desenvolvido, desde o seu início,

utilizando-se de uma linguagem de alto nível, geralmenteLlSP, PROLOG, C, . devido à

capacidade de flexibilidade conseguida desta forma ou, então, utilizando-se de um shell

(desenvolvido geralmente em LlSP, PROLOG, C ou outra linguagem adequada) por

motivos de rapidez e conveniência.

11.1 - AS LINGUAGENS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Rich [Ric88] apresenta as características de uma boa linguagem de programação

em geral, e de uma boa linguagem de programação em Inteligência Artificial. Uma boa

linguagem de programação deve ser capaz de descrever o problema, possibilitar sua

decomposição em partes para facilitar mudanças, apresentar estruturas de controle

flexíveis, ser eficiente na produção dos códigos e na sua execução, e facilitar uma

comunicação interativa com o sistema em desenvolvimento e implementado. Uma

linguagem em Inteligência Artificial, além dessas, deve apresentar, ainda, as seguintes

características:

• CapaCidade para manipular listas: estrutura muito usada em IA;

• Recursos de combinação de padrões, para identificar dados e/ou determinar controle;

• Recursos para dedução automática e para armazenar uma base de dados de

proposições, para fornecer suporte para a inferência dirigida por metas e/ou dados;

• Aceitar informação adicional para focalizar a inferência;
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• Capacidade de intercalar o conhecimento procedimental ou declarativo e dados mais

adequados para uma determinada tarefa.

11.1.1 - AS LINGUAGENS

A.IPL

..O IPL (Information Processing Language) foi uma das primeiras linguagens

projetadas especificamente para utilização em IA (Newell, 1960). É uma linguagem para

processamento de lista, muito próxima de uma linguagem de máquina. O programa

compara um símbolo e uma estrutura de lista em forma de árvore e verifica se o símbolo

ocorre na árvore. Não está mais em uso, pois foi substituída por linguagens de nível mais

elevado (como L1SP), que realizam a mesma função.

A título de ilustração, apresentamos um pequeno trecho de um programa em IPL

para pesquisar uma árvore:

Nome PQ Símbolo Comentários

9-3 J60 Localize a célula sequinte da árvore

70 9-1 Se não houver mais células, saia com H5-

12 HO Insira o símbolo na célula seguinte da lista

11 WO Insira o símbolo de teste

J2 Teste se os símbolos são os mesmos

70 9-2 Se iguais, saia corri H5+

Fonte: [Ric88]

B. SAIL

Sail, desenvolvida por Feldman (1969) e Swinwhart (1971), foi derivada do

ALGOL, apresentando uma memória associativa e possuindo um recurso primitivo para

multiprocessamento. Devido a sua grande semelhança com as linguagens convencionais;
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tem sido mais utilizada para solução de problemas de IA que envolvam esse tipo de

processamento.

C.PLANNER

Planner é uma linguagem construída sobre o LlSP por Hewitt (1971) para

representar o encadeamento para a frente e o encadeamento para trás. Nunca foi

implementada completamente; subconjuntos dela forneceram base para desenvolvimento

de diversos programas entre eles o SHRDLU, um programa de interpretação de

linguagem que raciocinava sobre blocos infantis coloridos desenvolvido por Winograd em

1972.

Apresentamos, em seguida, um trecho de programa do Planner, para demonstrar

que X é parte de Z. Fazemos isso ao encontrar um Y tal que X seja parte de Y e Y seja

parte de Z.

[Conseqüente
(parte $?X $?Z)

(Meta (Parte $?X $?Y»

(Meta (Parte $?Y $?Z))]

Fonte: [Ric88]

D.OPS5

OPS5 (Official Production Systems) é uma linguagem criada por Charles I. Forgy,

na Universidade de Carnegie-Mellon, no final dos anos 70, para desenvolver sistemas

baseados em regras, orientados principalmente por dados (encadeamento para a frente),

apesar de não se limitar a apenas esse tipo de encadeamento. A estrutura e o

funcionamento do OPS5 são idênticos ao modelo d~ regras de produção. O método de

resolução de conflitos dá prioridade às regras que estiverem lidando com dados mais

recentes, que contiverem um maior número de condições ou que tiverem participação

mais recente no processo de inferência. As regras começam com a letra p, as

proposições têm a estrutura objeto- atributo - valor e o sinal ===> indica a parte ENTÃO.
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Um exemplo de trechos de um programa em OPS5 é apresentado abaixo

[She90]:

(Literalize Cliente nome endereço salário propriedade)

(Literalize entrada empréstimo valor)

(p salário-alto
(nome 1\ fase Coleta)
(Cliente 1\ salário> 75000)

===>
(Write (crif) IVerificar Salário] »

(p menor que 5
(nome 1\ fase Classificação_
(Propriedade 1\ Valor <p> I\Entrada «menor) <fp> I\cinco-porcento <fp»

{(empréstimo) <Empréstimo>}

===>
(modificar <Empréstimo> I\Entrada baixa»

E. LlSP

o LlSP é a linguagem mais comum nos programas em aplicações delA. Foi

desenvolvido no final dos anos 50 (McCarthy 1960). LlSP significa LlSt Processing

Language. É uma linguagem especialmente projetada para processar expressões

simbólicas, por exemplo, sentenças em uma linguagem natural. Os programas e os dados

são representados como listas e como LlSP não faz distinção entre eles, pode usar outros

programas LlSP como dados, inserindo listas dentro de listas. Essa capacidade permite

escrever programas que podem, eles mesmos, processar e modificar outros programas

LlSP, permitindo que um sistema modifique linhas de seu próprio código, enquanto o

programa é processado.

Outras características especiais de LlSP são os meios de depuração oferecidos, a

disponibilidade de um compilador e intérprete para desenvolvimento de programa, sua

verificação e validação automática durante o processamento.
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Hoje LlSP é um nome genérico para uma família de linguagens (dialetos),

incluindo MacLlSP, FranzLlSP e INTERLlSP. Existem diversos movimentos recentes para

padronizar LlSP com objetivos comerciais. O futuro de LlSP parece estar em CLOS

(COMMON LlSP), que combina e amplia as idéias encontradas em FLAVORS e LOOPS.

Os conceitos fundamentais e a utilização de CLOS são apresentados de forma excelente

por Keene em [Kee89l

Apresentamos, em seguida, um trecho de programa retirado de Rich [Ric88] que

mostra como encontrar uma propriedade numa hierarquia É-UM:

(DE FINOPROP (OBJ PROP)
(PROG (NOOELlST)

(SETQ NOOELlST (LlST OBJ»

(RETURN (FIN01 NOOELlST PROP »»
(DE FIN01 (LST PROP)

(PROG (ANS)

(CONO «NULL LlST»
«SETQ ANS (GETPROP (CAR LST) PROP»

(RETURN ANS»
«SETQ ANS (GETPROP (CAR LlST) 'ISA»

(RETURN (FIN01 (APPENO (COR LST)ANS) PROP)))

(TRUE (RETURN (FIN01 (COR LST) PROP»))))

A função FINOPROP tem dois argumentos: um objeto e uma propriedade que

estão armazenados em uma lista, que é acessada pela função GETPROP. Quando

recebe uma entrada FINOPROP verifica se há uma propriedade associada com o objeto.

Se não houver, ele inicia uma lista de nós possíveis para busca e FIN01 busca a lista até

encontrar uma resposta ou chegar ao final dos nós.

F. PROLOG

PROLOG significa PROgramming in LOGic. É uma linguagem de programação

baseada no cálculo de predicado eé, portanto, uma linguagem lógica. Foi desenvolvida

na França em 1972, por Alain Colmerauer, na Universidade de Marselha. A estrutura de
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controle do PROLOG é baseada em deduções lógicas. Sua característica mais específica

é sua capacidade de processar relações. A partir de um dado conjunto de fatos, PROLOG

.é capaz de deduzir novos fatos. Uma das características mais importantes de PROLOG é

o estilo de programação declarativa que é usado. Um programador PROLOG descreve a

tarefa como uma seqüência de afirmações e limitações (dadas como fatos) que devem

ser satisfeitas, e o sistema toma-se capaz de responder a perguntas ou afirmações sobre

objetos e relações. Um programa em PROLOG é mais fácil de ser codificado e entendido,

e é menor que seu correspondente em LlSP.

PROLOG sempre foi muito popular na Europa e, mais recentemente, sua

utilização vem crescendo também nos USA. Uma das razões para sua recente

popularidade internacional deve-se ao fato de PROLOG ter sido escolhido como a

linguagem de programação no projeto japonês sobre computador de quinta geração, para

o "Sistema de Processador de Informação do Conhecimento", um computador projetado

especialmente para processamento simbólico.

o exemplo de um programa PROLOG é um trecho de programa retirado de

[Kle90] deixado em inglês para facilitar o entendimento do significado dos termos:

Parent(x,y)

Parent(x,y)

. Grandparent(x,y)
Ancestor(x,z)
Ancestor(x,z)
Sibling(x,y)

<--- Father(x,y).
<--- Mother(x,y).

<--- Parent(xy), Parent(y,z).
<--- Parent(x,z).

<--- Ancestor(x,y), Ancestor(y,z)
<--- Mother(m,x), Mother(m,y).

Father(f,x), Father(f,y).
Cousin(x,y) <---

Father(Albert, Jeffrey).
Mother(Alice, Jeffrey).
Father(Albert, George).
Mother(Alice, George).
Father(John, Mary).
Mother(Sue, Mary).

.Father(GeOrge, Cindy).
Mother(Mary, Cindy).
Father(George, Victor).

Parent(u,x), Parent(v,y), Sibling{u,v)
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Mother(Mary, Victor).
<=== Ancestor(x,Cindy), Sibling(x,Jeffrey)
(Encontrar um x que seja "Ancestor" de Cindy e "Sibling" de Jeffrey).

11.1.2- LINGUAGENS ORIENTADAS PARA O OBJETO

As linguagens orientadas para o objeto são mais complexas. Elas podem ser

vistas como uma categoria única de linguagens de programação ou como um subconjunto

das linguagens simbólicas. Os dois conceitos chaves da programação orientada para o

objeto são:

* A Encapsulação de procedimentos e dados em entidades chamadas objetos.

* A Hereditariedade do objeto pai para o objeto filho.

Cada objeto é um mundo em si próprio, contendo programas e dados e

interagindo com outros objetos, através da passagem de mensagens. Diferentemente da

linguagem de programação tradicional cujos comandos contêm instruções específicas

sobre como executar um comando, uma mensagem simplesmente diz ao objeto o que

deve ser feito e deixa ao objeto a tarefa de definir como fazê-lo. Isso significa que objetos

diferentes podem responder ao mesmo comando de maneiras diferentes.

Além de oferecer uma interface superior ao usuário, a programação orientada para

o objeto oferece flexibilidade e modularidade durante o desenvolvimento de um programa.

Os conceitos das linguagens orientadas para o objeto possibilitaram a criação do modelo

baseado em enquadramentos e, posteriormente, do modelo híbrido. Quando os

programadores' de LlSP desenvolvem ambientes orientados para o objeto, eles referem-

se aos objetos como enquadramentos. Os instrumentos poderosos para construção de

sistemas especialistas usam técnicas orientadas para o objeto.

Os conceitos orientados para o objeto podem também ser implementados em

linguagem convencional, como C, C++.
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A. SMALL TALK

A primeira linguagem orientada para o objeto foi Smalltalk, desenvolvida no Centro

de Pesquisa da Xerox em Paio Alto. Smalltalk tem sido usada para desenvolver sistemas

especialistas, mas foi usada inicialmente para auxiliar no desenvolvimento de ambientes

de programação adaptáveis ao usuário, envolvendo interação gráfica. Apresentamos,

abaixo, um exemplo da construção de um objeto em Smalltalk [Gup88]:

Classe Cheque

Superclasse Depósito

nome da variável de individualização Número

Métodos

Número: NumeroCheque para: QuantiaCheque em:

DataCheque II
Número <=== NúmeroCheque

Data <=== DataÇheque

Quantia <=== QuantiaCheque

De: Uma Quantia em: aData II
Self error:

"Checar se registros estão iniciados com número: para: em:"

MudançaSaldo I I to -Quantia

B. FLAVORS

Flavors incorpora os conceitos básicos da programação orientada para o objeto

em LlSP. Deriva seu nome do conceito de adicionar sabor a uma sopa. Assim como o

tempero, os atributos adicionados em um programa afetam todas as partes do programa,

ao invés de ter uma ação localizada. Permite ligar estruturas de dados e operadores e

construir caminhos bem definidos para passagem de mensagem e interfaces com o

usuário.
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o exemplo simplificado apresentado cria um objeto navio com um individuo Titanic

e calcula sua velocidade através de um método: a velocidade é a raiz quadrada da soma

dos quadrados de suas velocidades em relação a suas coordenadas [Jac90].

(defflavor (Navio)
x- posição

y- posição

x - velocidade

y - velocidade

massa)

(stq titanic
(individualiza navio

x-velocidade 3
y-velocidade 4»

(defmethod (velocidade navio)
. (Raizquadrada (+ ( 1\ x-velocidade 2)

(1\ y-velocidade 2»)))

C.KRL

KRL (Knowledge Representation Language) foi. desenvolvida a partir de

INTERLlSP por Bobrow e Winograd em 1977. Utiliza estruturas e conceitos semelhantes

aos enquadramentos, associando descrições e procedimentos diretamente. a eles e

representando o conhecimento em classes, subclasses e indivíduos, armazenando o

conhecimento em partições.

Um trecho de programa em KRL encontrado em Rich [RIC88] mostra como ele é

muito semelhante ao enquadramento:

'[Pessóa ·UNIT Básico

< SELF>
< Nome (uma cadeia) ->

< Idade (um inteiro) >
-c Domicílio {(uma cidade) São Paulo; DEFAULl}

< Endereço (um endereço) >] .
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[Viajante UNIT Especialização

< SELF (uma pessoa) >

< Idade {(XOR Criança Jovem Adulto)

Using (a idade de Pessoa This One) selecione

Which isLess than 12 Criança

Which isGreaterThan 21 Adulto

Otherwise Jovem}

[ G0043 UNIT Individual

< SELF{(uma pessoa com>

Nome = " Antonio Silva"

Idade = (which isGreaterThan 21»

(um viajante com

Idade = Adulto)]

D. LOOPS

Loops permite a combinação de padrões que interagem, fornecendo mecanismos

especiais de ativação de métodos. Essa linguàgem difere de Flavors porque permite

trabalhar com meta-classes, isto é, classes que têm outras classes como membros.

Apresentamos, abaixo, apenas a título de ilustração, um trecho de programa em

. LOOPSque coordena as atividades de elaboração de uma janela com bordas [Jac90]:

( <=== W refresh)

(Janela_com_Bordas. Refresh

[LAMBDA (self)

( <=== Super self Refresh)

( <=== (@ :bordas) Display)

self])·

11.1.3 - O FUTURO DAS LINGUAGENS SIMBÓLICAS

As linguagens de IA, normalmente LlSP ou PROLOG} são indicadas para

desenvolvimento de sistemas especialistas de grande porte ou complexos, devido aos
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recursos que oferecem, sobretudo a flexibilidade para construção de estruturas e métodos

de solução de problemas.

No entanto, deparamos com duas dificuldades em seu uso: o tempo e o esforço
.

exigidos dos programadores no treinamento, no desenvolvimento e na implementação de

sistemas, sobretudo no que se refere a compatibilidade e integração com sistemas e

hardwares já existentes. Por isso, atualmente, na maioria das vezes, o desenvolvimento é

feito em uma linguagem simbólica oushell e a implementação é feita após uma

compilação para uma linguagem convencional, geralmente C. que facilita a integração e

toma a execução do programa mais rápida e eficiente.

o interesse por LlSP está crescendo na Europa e nos Estados Unidos. sobretudo

após o sucesso do Common LlSP, que o tomou mais acessível. Esse movimento tenderá

a se acentuar a partir do momento em que novas versões se tomem mais rápidas,

facilitem a interação com linguàgens convencionais e possam ser implementadas em

PCs.

PROLOG tem se popularizado com o Turbo Prolog da Borland e o Arity Prolog da. .

Arity. PROLOG é mais fácil de se aprender e envolve menos código que Common LlSP.

Como PROLOG permite entrar com muitos fatos e relações rapidamente e, através de um

encadeamento para trás, oferece respostas, ele está mais perto dos instrumentos. para

desenvolvimento de sistemas especialistas que LlSP.

A tendência das empresas para tratar problemas cada vez mais difíceis e

complexos, incluindo componentes da linguagem natural nos sistemas, está promovendo

a utilização das linguagens de IA. A computação abrangerá, cada vez mais, tarefas que

envolvam conhecimento simbólico. Assim, a tendência a longo prazo será uma caminhada

em direção a uma das linguagens correntes de IA ou de uma nova linguagem que ofereça

as características esperadas de LlSP, PROLOG, Smalltalk, etc [Har88a].
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11.2 - O USO DE SHELLS

Os shells fornecem as estruturas básicas necessárias para o desenvolvimento

rápido de sistemas especialistas. Como contêm um mecanismo de inferência e controle,

associado a um modelo de representação do conhecimento e uma interface pré-

construída, o engenheiro do conhecimento ou usuário pode concentrar-se apenas na

representação do conhecimento ligado ao domínio tratado. O shell é semelhante às

planilhas eletrônicas onde o usuário entra com os parâmetros, dados e fórmulas e o

programa faz o resto. No caso do shell, o usuário entra com objetos, regras e fatos, e não

somente com números e fórmulas. Como a planilha eletrônica, o shell pode ser usado

para desenvolver diversas bases de conhecimento. Em seguida, pode-se ativar a base de

conhecimento apropriada para uma consulta desejada ou pode-se utilizar uma base de

conhecimento para várias finalidades, fazendo com que ela seja processada por

conjuntos diferentes de regras.

O tempo e o custo de desenvolvimento de um modelo de representação e de um

.slsterna especialista desde seu início podem não ser justificados, se existir no mercado

um instrumento que tenha embutido todas as funções de que precisamos, possibilitando

os mesmos resultados com maior facilidade e produtividade. Tudo o que precisamos

fornecer ao sistema são informações bem construídas sobre o conhecimento da área

tratada.

Se o sistema pode ser implementado usando um shell, então esta será a melhor

escolha (com exceção de shell para mainframes que são caros). Se houver necessidade

de desenvolvimento extensivo e especializado, então um ambiente de desenvolvimento

será a melhor escolha. Se se desejar um desenvolvimento especializado com um mínimo

de orçamento, então uma linguagem de IA é a melhor indicação, devendo-se, no entanto,

esperar um grande investimento em tempo de aprendizado (se este já não houver sido

feito) [Bee87].

Os benefícios principais no uso de shells incluem aumento de produtividade,

facilidade de desenvolvimento e manutenção, treinamento e suporte por parte do

representante dos direitos do shell. O uso de shell diminui os custos e o tempo de
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desenvolvimento do projeto e encoraja o uso uniforme e consistente de conceitos e

terminologia. Este último benefício é muito importante, sobretudo quando várias pessoas

estão envolvidas no desenvolvimento, implementação e uso do sistema.

A maioria dos sistemas especialistas está sendo desenvolvida em shells, por

motivos de conveniência, velocidade e custos, devido à grande capacidade de

desenvolvimento e interface oferecida pelos shells atualmente. Neste caso, deve-se

escolher entre um shell escrito em linguagem convencional ou em linguagem simbólica.

Esta escolha depende de fatores ligados à aplicação específica, tais como flexibilidade e

complexidade. Generalizando, os shells escritos em linguagem simbólica são os mais

poderosos e flexíveis, pois facilitam a adição de códigos de procedimentos ou

modificação do instrumento quando diante de dificuldades inesperadas. Os shells escritos

em linguagem convencional apresentam maior velocidade de processamento e integração

mais fácil com o ambiente.

11.2.1 - OS SHELLS EAS FASES DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
ESPECIALISTA

Podemos identificar quatro estágios no desenvolvimento de um sistema

especialista: escolha do problema, protótipo inicial, expansão do protótipo e

implementação do sistema. Cada estágio exibe características diferentes e pode

beneficiar-se de um determinado shell. Um shell que permite rápida implementação,

mesmo com capacidade limitada, pode ser excelente para um protótipo inicial, mesmo

que não suporte uma expansão posterior. Conforme se avança nos estágios de

desenvolvimento, na complexidade das aplicações, exige-se maior capacidade também

dos shells.Quando a implementação é feita em PCs, um conjunto integrado de

instrumentos pode ser a melhor opção, cada instrumento especializando-se em uma

determinada função [Cit8?].
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11.2.2- CARACTERíSTICAS IMPORTANTES EM UM SHELL

Holsapple apresenta, no capítulo 12 de seu livro "Business Expert Systems"

[HoI87], um roteiro completo para avaliação de um shell, com uma lista detalhada das

características que devem ser analisadas. Indicamos, abaixo, as características mais

gerais, encontradas também em [Hay83), [GiI86), [Bee87], [Cit8?] e [Har88a). Antes uma

recomendação: Todas as características devem ser constatadas na prática e não apenas

em informações contidas nos manuais de publicidade, para evitar o efeito "rnarketing" e

verificar se realmente o shell é adequado às finalidades pelas quais está sendo adquirido.

A. Modelos de representação do conhecimento

,A primeira consideração a ser feita sobre um shell é a verificação de qual ou quais

modelos de representação do conhecimento ele utiliza. Um shell deve, de preferência,

possibilitar a utilização de vários modelos de representação e auxiliar na utilização desses

modelos para se fazer uma representação 'adequada do conhecimento de um

determinado problema.

B. Mecanismo de inferência

É importante determinar o poder e a flexibilidade oferecidos pelo mecanismo de

inferência de um shell no uso de um modelo e do conhecimento de um domínio, tanto no

desenvolvimento de um sistema como na sua lmplernentação. É preciso, também, avaliar

as estratégias de inferência e controle que o shell utiliza, testando se a inferência é

orientada por dados e/ou objetivos, as formas de encadeamentos e buscas oferecidas,

métodos de tratamento da incerteza e do conhecimento incompleto, presença ou não de

mecanismos de manutenção da verdade etc.

C. Interface com o engenheiro de conhecimento

o shell deve guiar o engenheiro do conhecimento ao longo do processo de

desenvolvimento, ser de uso fácil e oferecer capacidades de edição que ajudem na

construção, depuração e refinamento da representação. Ele deve, também, conter

mecanismos de Verificar: automática das estruturas e relações do conhecimento, que
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chequem a consistência e a .integridade da base de conhecimento e. ofereçam

explicações das causas das falhas encontradas. Duas características importantes a serem

consideradas são a capacidade de armazenamento de casos para testes automáticos do

sistema e a.capacidade de rastreamento do processo de inferência.

o shell deve permitir que se façam modificações ou adaptações de partes do

mecanismo de inferência e se exerça uma influência dinâmica na geração de hipóteses

ou estratégias de busca como, por exemplo, a utilização de prioridades para metas,

regras ou fatos intermediários.

D. Interface com o usuário

.Uma interface ideal deve oferecer características básicas e padronizadas, que

estejam de acordo com as necessidades reais e as preferências do usuário, e permitam a

utilização dos sistemas resultantes com o mínimo esforço possível, sem exigir decisões

que necessitem de conhecimento sobre as operações internas do shell, aceitem

respostas múltiplas e incertas, e favoreçam o uso de gráficos etc.

E. Interface com outros sistemas

o shell deve possibilitar a interação e integração da base de conhecimento com

outros ambientes e sistemas, e oferecer meios de ligação com outros produtos, incluindo

banco de dados, planilhas eletrônicas, processadores de textos, de gráficos, de telas, de

relatórios etc.

F. Desempenho e produtividade

Um shell deve maximizar a produtividade do programador e o desempenho do

sistema, .sendo eficiente e possibilitando a criação de sistemas que operem dentro do

desempenho esperado e do tempo exigido. É importante lembrar que as linguagens em

que o shell é escrito influi no desempenho. Linguagens não compiladas (lISP, PROLOG .

e variantes) requerem mais memória, são mais lentas e mais flexíveis que linguagens

compiladas; e entre estas há diferenças: a linguagem em C gerará uma inferência mais.. r' .. 149 .



rápida que FORTRAN; FORTRAN manipula muito bem apenas certos tipos de dados

(números, valores I~gicos); Pascal necessita de muitas instruções para controlar a

retração e os resultados intermediários [TurB8].

G. Compatibilidade e portabilidade

Deve-se analisar a compatibilidade do shell com outros instrumentos de

desenvolvimento e avaliar sua capacidade de integração com instrumentos usados na

mesma ou em outras fases do processo. É importante verificar o grau de portabilidade

para outras linguagens ou hardwares oferecido por um shell, e como é processada a

compilação quando se introduz alguma modificação no sistema.

H. Características avançadas

Um grande número de melhoramentos está sendo atualmente pesquisado e logo

estará disponívei em instrumentos comerciais. Incluem-se aí a integração de sistemas

. especialistas, sistemas convencionais e redes neurais, utilização de algoritmos de busca e

controle mais eficientes, capacidade de processamento paralelo e distribuído, tratamento

da incerteza, utilização de vários hardwares. Esses elementos são críticos quando o

sistema especialista deve operar em tempo real, oferecendo uma recomendação precisa

e rápida.

I. Treinamento e suporte

A importância do treinamento e do suporte oferecidos cresce em proporção direta

em que os shells tornam-se melhores mas, ao mesmo tempo, mais difíceis de serem

manuseados. É importante analisar a capacidade do vendedor (isso pode ser feito através

de um levantamento de sua história e das empresas com as quais opera), a qualidade da

documentação do shell, serviços de suporte oferecidos e a disponibilidade para

consultoria.
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J. Preço

A estratégia mais indicada é escolher o instrumento mais adequado para atender

às necessidades presentes e futuras, e estar disposto a pagar o preço inicial pela

aquisição ao shell. o preço é apenas uma parcela do custo total de desenvolvimento de

qualquer sistema e o shell será usado em inúmeras aplicações. A escolha de shell

inadequado resulta em dificuldades que podem comprometer totalmente o sistema em

desenvolvimento, além de se constituir em um impedimento à disseminação de sistemas

especialistas na organização, pois o primeiro projeto geralmente é visto como uma

demonstração do potencial desses sistemas.

11.2.3-CLASSIFICAÇÃO DOS SHELLS

Os shells podem ser classificados de várias maneiras. Se nos concentramos na

capacidade de representação do conhecimento de um shell, podemos dividi-los em cinco

tipos gerais [GiI86] e [Har88a].

* Shells indutivos

* Shells para regras

* shells para contextos múltiplos

* Shells híbridos

* Shells de domínio específico.

O modelo baseado na lógica não aparece nessa classificação porque a lógica é

utilizada isoladamente em poucos sistemas, atualmente; mas, deve-se levar em conta que

ela está incorporada em todos os tipos de shells. O mesmo acontece com o modelo da

rede semântica, que está incorporado pelos shells híbridos e de contextos múltiplos; e o

modelo baseado em enquadramentos, que está incorporado pelo shell híbrido.
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A. SHELLS INDUTIVOS

Os shells indutivos geram regras a partir de exemplos ou de uma tabela de

'decisão, diretamente, determinando, assim, o comportamento do mecanismo de

inferência e das estratégias de controle. São úteis quando temos um certo número de

exemplos de um processo de análise e decisão, ou quando as regras são formadas por

um conjunto de dados organizados em atributos idênticos, com seus respectivos valores e

conclusões. Na medida em que houver maior variabilidade na forma do conhecimento ou

surgirem interdependências entre as regras, o engenheiro do conhecimento vai sentir a

necessidade de ter um controle maior sobre o sistema, o que é difícil com esse tipo de

shell.

Esses instrumentos foram criados baseados no conceito de matriz e nas

experiências conduzidas sobre o aprendizado de máquinas; são fáceis de usar, bastante

rápidos e de baixo custo.

B. SHELLS PARA REGRAS

Esses instrumentos representam o conhecimento em uma base de conhecimento

simples, através de regras. Usam regras SE-ENTÃO para representar o conhecimento.

São muito eficazes quando se quer desenvolver um sistema especialista de pequeno

porte. Eles não contêm capacidade avançada de edição ou mecanismos potentes de

inferência ou interação com sistemas externos. Contudo, quando os problemas' são

estruturados, seu desempenho pode ser igual aos instrumentos para contextos múltiplos,

que são mais sofisticados e mais caros.

Geralmente esses shells procuram apreender apenas parte da perícia de um

especialista, oferecendo recomendações específicas para lidar com problemas pequenos

mas difíceis. A grande vantagem desses instrumentos é que o usuário pode aprender a

desenvolver sistemas muito mais rapidamente, com um conhecimento mínimo sobre como '

operar um computador.
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c. SHELLS PARA CONTEXTOS MÚLTIPLOS

Os shells para contextos múltiplos, também conhecidos como shells para regras

estruturadas, permitem construir e implementar sistemas muito sofisticados. Encontramos

neles mecanismos mais sofisticados que permitem a utilização de árvores de contextos,

linguagem natural e editores mais poderosos. Além disso, facilitam a criação da interface

desejada pelo usuário. São muito úteis quando o sistema envolve um grande número de

regras e estas podem ser divididas em conjuntos, ou o próprio problema presta-se a

subdivisões.

Estes instrumentos geralmente aliam as fortes qualidades de um PC e a

capacidade de programação de um engenheiro do conhecimento, pois permitem uma

grande interação com sistemas e programas externos.

D. SHELLS HíBRIDOS

Os shells híbridos, incluindo características dos diversos modelos de

representação, são os instrumentos para desenvolvimento de sistemas especialistas

mais complexos e avançados atualmente disponíveis e serão, certamente, os

instrumentos do futuro. São muito poderosos, mas só são justificáveis se o problema for

complexo, a ponto de justificar os custos envolvidos.

Um instrumento híbrido oferece podere flexibilidade na construção dos sistemas,

no entanto, exige muita experiência de engenharia do conhecimento e programação para

se chegar a seu uso adequado e produtivo.

É importante assegurar que o vendedor do instrumento ofereça treinamento de

alta qualidade, documentação e suporte a consultas, pois o tempo e o esforço

dispendidos para aprender a utilizar esses instrumentos com eficiência são consideráveis.

Atualmente, eles estão se tomando mais fáceis de serem usados, na medida em que

surgem novas versõ~
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E. SHELLS PARA DOMíNIOS ESPECíFICOS

São desenvolvidos especialmente para implementação de sistemas especialistas

em um domínio específico. Utilizam algumas das características dos tipos de shells

considerados anteriormente, podendo, inclusive, estar classificados em um deles. A

concentração em um determinado domínio toma-os mais eficazes, pois são construídos

para atender às necessidades específicas desse domínio.

11.2.4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE PODE.R, FACILIDADE DE USO E PREÇO

Uma comparação entre o poder, a facilidade de uso e o preço oferece uma

excelente visão sobre a realidade dos shells. No estágio atual da evolução desses

instrumentos, geralmente, quanto mais evoluído o modelo de representação utilizado,

maior o poder de representação, menor a facilidade de uso e maior o preço. Geralmente,

quanto menos eveluído o modelo de representação, menor o poder de representação,

maior a facilidade de uso e menor o preço. Os instrumentos de uso fácil podem ser

utilizados eficientemente por pessoas com' conhecimentos apenas básicos de como

operar um computador, mas, conforme o poder do instrumento aumenta, ele passa a

exigir cada vez mais conhecimentos de desenvolvimento de sistemas e programação do

engenheiro do conhecimento.

PoderPoder .

Híbrido Híbrido

RegrasRegras

Indutivo Indutivo

. Facilidade de usoPreço
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PARTE IV - VALIDAÇÃO DOS MODELOS DE REPRESENTAÇÃO DO
CONHECIMENTO

12 - CRITÉRIOS PARA A VALIDAÇÃO DE UM MODELO DE
REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO

12.1- A IMPORTÂNCIA DA VALIDAÇÃO

o modelo de representação do conhecimento deve sempre passar por um

processo de validação antes de sua implementação. A validação avalia a capacidade do

modelo de produzir c~~_c!u_~õ~scorretas ou de acordo com o esperado, mede o nível de
---- -

desempenho e a precisão das' recomendações, e mostra as limitações do modelo. A
...••... - -~- - _. -

definição da validação aumenta em dificuldade, conforme aumenta a complexidade do

modelo, .ficando difícil de saber se os testes executados são uma boa medida de

avaliação do desempenho e se servem de base para uma previsão dos resultados.

A validação é realizada dentro dos vários estágios de desenvolvimento do modelo,

e tem por finalidade assegurar que o sistema está avançando rumo à realização dos

objetivos pelos quais ele está sendo criado. Os testes de validação expressam, de

maneira definitiva, o que se pode esperar de um modelo. Eles devem ser feitos em todas

-as fases existentes nos ciclos de desenvolvimento e implementação, .e devem ser

realizados todas as vezes em que a base de conhecimento é modificada.

12.2 - TIPOS DE VALIDAÇÃO

Baseado na teoria e métodos de pesquisa do comportamento descritos por

Kerlinger (1973), Klein definiu três focos principais de validação: conteúdo, metodologia

de construção e desempenho [Kle90].

A. VALIDAÇÃO DO CONTEÚDO

A validaÇão do conteúdo é a avaliação do grau de representação e adequação do

conteúdo de um modelo em relação à realidade que está sendo representada. O modelo

da representação do conhecimento deve ter uma adequação lógica, sendo capaz de fazer
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todas as distinções necessárias dentro do domínio modelado, apresentando uma

decomposição clara e consistente de seus componentes.

B. VALIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO

A validação da construção é a validação do método empregado na construção do

modelo de representação, visando assegurar que o modelo foi desenvolvido de acordo

com uma metodologia especificada e correta, não contendo erros técnicos. Deve-se,

também, validar a codificação, que deve cobrir todos os detalhes do modelo.

c. VALIDAÇÃO DO DESEMPENHO

Um modelo pode ser logicamente correto sem ser válido. A validação do

desempenho visa demonstrar que o modelo completo realiza as funções especificadas

nos requisitos de sua definição, atingindo os objetivos propostos, satisfazendo as

necessidades do usuário.

A validação do desempenho submete o modelo a testes e compara seus

resultados com critérios pré-determinados, como por exemplo:

a) Comparar uma série de recomendações feitas pelo modelo com recomendações reais;

b) Utilizar o modelo em paralelo com outros sistemas existentes e comparar os resultados.

c) Submeter o desempenho do modelo à análise de especialistas não ligados à

construção do modelo;

d) Empregar o teste de Turing, comparando os resultados do modelo em ação com os

resultados oferecidos por um especialista e analisar qual o grau de aproximação entre

o modelo e o especialista.

Ao analisar o desempenho final, as conclusões que o modelo oferece podem estar

erradas de duas formas: O modelo falha ao não aceitar conclusões que são realmente
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corretas (erros do tipo I) ou aceita conclusões que são realmente incorretas (erros do tipo

11).A ocorrência desses dois tipos de erros podem ter implicações diferentes, dependendo

dos objetivos da base de conhecimento, podendo sua ocorrência ser sem importãncia

.para o sistema ou invalidar totalmente um sistema, se sua ocorrência não for evitada

[Mar87].

12.3 - A VALIDAÇÃO DENTRO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO.

Os parâmetros de validação de um modelo dependem do estágio de

desenvolvimento em que esse modelo se encontra. O processo de validação é realizado

nos módulos do modelo, na passagem de um estágio para outro. Podemos identificar

quatro estágios principais no desenvolvimento do modelo: definição do problema,

desenvolvimento do modelo inicial, expansão e implementàção do modelo [GeiSS].

Estágio 1: Definição do modelo .

Neste estágio, após a escolha do domínio e do problema que o modelo irá tratar,

um estudo inicial deve identificar os objetos e seus atributos dentro desse domínio,

especificar as funções a serem executadas pelo modelo e determinar as necessidades de

uma base de conhecimento adequada aos requisitos do problema, oferecendo uma visão

clara do problema sob a perspectiva da engenharia do conhecimento.

Estágio 2: Desenvolvimento do modelo inicial

O modelo inicial deve demonstrar a viabilidade da aplicação, servindo de base

para uma justificação administrativa, técnica e econômica da aplicação. Neste estágio, o

modelo concentra-se na representação dos requisitos essenciais do. sistema, em termos

de capacidades exigidas do ambiente de computação, de interfaces iniciais, metas do

problema tratado, e parãmetros principais do raciocínio envolvido, dando uma noção de

como a base de conhecimento deve ser organizada.

Os especialistas estão geralmente confusos ou em dúvida sobre a habilidade do

sistema especialista para realizar a inferência. É muito importante levar o sistema a uma
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posição de fazer recomendações, tão cedo quanto possível. Isso permite mostrar como o

sistema raciocina, logo no início do projeto, o que ajudará a fazer desaparecer dúvidas

que poderiam haver sobre a capacidade do sistema. Para gerar um protótipo funcional

rapidamente, deve-se procurar escrever um conjunto inicial de objetos e regras que

funcionem, ao invés de estruturar cuidadosamente todo o conhecimento.

Estágio 3: Expansão do modelo

o modelo é expandido de forma modular e incrementai, seguindo-se um

movimento em espiral, cada vez acrescentando mais complexidade ao modelo. A

funcionalidade do modelo cresce conforme se ganha experiência com seu uso.

Definem-se, neste estágio, o número de parâmetros necessários para tratar o

domínio, a complexidade necessária na base de conhecimento, e a robustez e a

sensibilidade exigidas das conclusões. Nesta fase determinam-se quais parãmetros

precisam ser definidos e representados em detalhe, quais podem ser agrupados em

condições mais gerais, o grau de significância de um parâmetro para o sistema e o grau

de sensibilidade dos resultados diante de variações nos parâmetros da base de

.conhecimento.

No final deste estágio, o modelo deve tratar o problema em sua complexidade

total, envolvendo, inclusive, ligações com outros sistemas e banco de dados, de forma

detalhada e completa.

Estágio 4: Implementação do modelo

o modelo deve facilitar a otimização de dimensões críticas para o sistema, tal

como desempenho e uso de memória. Neste ponto, apenas as características importantes

para o usuário final são incluídas. Isto pode envolver a compilação do modelo em uma

linguagem mais rápida, para ser executado no mesmo ou em outro hardware.
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12.4 - O PROCESSO DA VALIDAÇÃO

o processo de validação envolve a execução do modelo sobre um problema, a

identificação das falhas ou limitações do modelo e uma conseqüente modificação do

modelo (objetos, regras e estratégias de controle), até se chegar a uma solução

satisfatória.

Nesse processo podemos encontrar três tipos de falhas:

a. Falhas sobre fatos. Uma proposição pode não representar corretamente um fato;

b. Falhas de inferência. Uma regra pode não representar corretamente o conhecimento

do domínio. O resultado é que são tiradas conclusões incorretas do sistema.

c. Falhàs de controle. As regras são corretas, mas tem um comportamento indesejável.

12.4.1- PASSOS PARA UMAVALlDAÇÃO

A. DEFINiÇÃO DOS CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO

Deve haver, desde o início, uma definição do domínio e dos contextos em que se

espera que o modelo tenha desempenho bom, fraco ou desconhecido; uma determinação

dos parâmetros e condições que ele conterá; e o grau de detalhe que deve ser utilizado

na base de conhecimento para representar os componentes do domínio tratado ..

Além disso, é preciso definir o grau de precisão e adequação que se exige do

modelo e de suas conclusões, para que sejam considerados aceitáveis. A precisão

medirá o grau de conformidade entre o número esperado de conclusões ou

recomendações corretas e o conseguido. A adequação medirá os parâmetros e as

condições da realidade que o modelo consegue abordar realmente.

Devem ser estabelecidos padrões claros e objetivos de medidas de desempenho,

especificados para cada estágio do desenvolvimento do modelo, antes de os testes

serem executados, para determinar a utilidade e garantir a aceitação do modelo.
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B. A VALIDAÇÃO DO MODELO DE REPRESENTAÇÃO

A validação· de um modelo exige uma verificação detalhada de suas

características. As características básicas que devem ser avaliadas em um modelo de

. representação são:

a. Capacidade de representação adequada do problema global

Um modelo de representação do conhecimento adequado deve ser capaz de

identificar, descrever e organizar os objetos e as relações de um domínio, expressando

inclusive as relações de restrições que governam o armazenamento, o acesso e o

processamento das propriedades do objeto. O modelo deve ser capaz de descrever cada

aspecto importante do domínio, de uma maneira concisa e simples, e ser adequado à

estrutura inerente desse domínio.

b. Facilidade de representação de partes do problema

O modelo de representação deve facilitar o trabalho de subdividir o conhecimento

do problema, quando a estrutura deste assim o exigir, utilizando :representações

diferentes para as diversas partes, quando necessário, facilitando a combinação entre

essas representações, no que se refere a ação, interação e integração.

c. Qualidade das estruturas básicas do modelo

As estruturas básicas do modelo devem permitir a representação do conhecimento

em vários níveis de abstração, através de um vocabulário básico, que permita uma

expressão adequada dos conceitos importantes dentro do domínio considerado e uma

compreensão fácil do conhecimento codificado. A estrutura utilizada no modelo deve ser,

de preferência, modular, para agilizar o acesso, tomando os mecanismos de busca mais

eficientes e permitindo que as atualizações sejam feitas rapidamente nas estruturas

envolvidas.
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d. Poder de inferência

o modelo resultante deve ser capaz de desempenhar eficientemente as funções

para as quais ele foi desenvolvido, satisfazendo as necessidades reais do usuário. Além

disso, o modelo deve, ainda, exibir um bom desempenho em termos de velocidade e

confiabilidade, para se constituir numa ferramenta útil de trabalho.

É necessário determinar o comportamento do mecanismo de inferência oferecido

por um modelo, verificando suas limitações, erros possíveis e seu desempenho nas

condições limites. O modelo .deve ser capaz de lidar com o tamanho da base de

conhecimento que a aplicação exige. O poder de inferência não pode degradar conforme

a base de conhecimento cresce. Quanto mais crítica uma aplicação, mais importante essa

, análise.

Sem essa verificação, o único tipo de validação possível é o teste da "caixa preta"

(submeter o modelo a um conjunto exaustivo de problemas). Apesar de isso ser uma

parte necessária, muitas vezes não será viável, ou mesmo possível, testar

exaustivamente um modelo.

É necessário saber o que o modelo faz e, igualmente importante, se o faz certo. O

, conhecimento declarativo pode ser examinado pelo significado de suas afirmações, mas

somente através do conhecimento de como o mecanismo de inferência opera poderemos

saber como o sistema funcionará.

e. A Facilidade de evolução do modelo

O modelo' de representação deve levar em consideração as maneiras como a

aplicação poderá mudar no futuro, em que direção ela poderá ser expandida, quais

capacidades adicionais poderão ser desejadas, quais funções iniciais poderão ser

modificadas ou ampliadas. O modelo deve permitir a adição de novos conhecimentos

conforme são adquiridos, integrando-os na estrutura global, sem necessidade de uma

revisão das estruturas e das relações.
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f. Qualidade do mecanismo de armazenamento

o modelo deve dispor de mecanismos que organizem e atualizem o conhecimento

automaticamente, mantendo a consistência do modelo e a expressão adequada de seus

objetos e relações, distinguindo entre conhecimento permanente (válido para qualquer

consulta) e temporário (armazenados somente durante a duração de uma consulta ou por

um certo período de tempo). A eficiência da representação manifesta-se, também, na não

necessidade de armazenar os mesmos pedaços de conhecimento em mais de um lugar.

g ..Qualidade dos mecanismos de acesso

o modelo deve permitir acesso fácil e rápido às estruturas do conhecimento e aos

seus componentes para consulta, revisão, modificação, supressão ou adição do

conhecimento durante a atualização, depuração ou processamento da base de

conhecimento.

h. Utilização de espaço e tempo

A representação não somente precisa permitir aexpressividade, mas deve

também ser eficiente em termos de quantidade de espaço requerido para codificar e

armazenar o conhecimento, e de tempo para processá-lo. O modelo deve ser capaz de

ser executado e oferecer as respostas dentro do tempo exigido pelo usuário. A meta é ter

uma formulação concisa do conhecimento, sem ter informação supérflua, e buscar a

resposta pelo caminho mais curto possível.

i. Integração com o fator humano

O modelo deve favorecer a leitura e o entendimento da base de conhecimento por

parte do usuário, que pode ter pouco conhecimento de informática, para avaliar as

conclusões oferecidas e fazer a manutenção. Se possível, o modelo deveria facilitar ao

usuário o trabalho de codificar novas informações, para manter a base de conhecimento

atualizada.
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A integração do usuário com o modelo é uma dimensão essencial na avaliação de

um modelo de representação do conhecimento. O usuário quer permanecer uma parte

integrante do processo de decisão, influindo nas estratégias de solução de problemas e

sendo, inclusive, capaz de sobrepor-se às conclusões e recomendações do modelo.

j. Aceitação e utilização

o modelo de representação deve ser percebido como necessário pelo usuário. Ele

deve ser prático e útil dentro de um ambiente de trabalho já em funcionamento, para

vencer a resistência das pessoas na sua implementação. Para ser usado, ele deve ser

atrativo e ter credibilidade.

k. Identificação da interação com sistemas externos .

.É preciso identificar quais as partes da base de conhecimento que estarão

interagindo com sistemas externos, outros programas, banco de dados, planilhas de

.cálculo, processadores de texto, processadores gráficos etc, quando e como ocorrerão as

interações .

. C. REALIZAÇÃO DE UMA VALIDAÇÃO FINAL

A validação formal final é o teste do desempenho do modelo integrado com o

ambiente onde irá funcionar, para descobrir erros que somente aparecem nesta etapa, e

verificar se o modelo atende plenamente às necessidades reais do usuário. Cada parte da

base de conhecimento pode estar individualmente correta, mas na interação algo pode

levar o sistema a desviar-se do rumo pretendido.

A determinação da precisão, adequação e confiabilidade do modelo é necessária

para estabelecer os contextos específicos nos quais o usuário pode esperar um bom

funcionamento do modelo (validação técnica e operacional), e verificar sua integração

com as estruturas administrativas e operacionais existentes.
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D. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DOCUMENTAÇÃO DA VALIDAÇÃO

Os testes de validação devem ser seguidos de uma análise e avaliação dos

resultados, verificando as implicações de cada conclusão, para uma revisão do modelo

ou para desenvolvimentos futuros. Uma análise detalhada e cuidadosa dos resultados

dos testes é a garantia de que o modelo atinge os objetivos de resolver um problema de

um domínio específico, dentro de um número de erros aceitável.

Deve-se, também, manter uma informação detalhada e atualizada sobre os

resultados dos testes de desempenho do modelo, conforme a base de conhecimento é

desenvolvida, porque interações na memória de trabalho podem causar degradações

significativas no desempenho, mesmo com apenas uma incrementação aparentemente

insignificante na complexidade da base de conhecimento.
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PARTE V - CONCLUSÕES

Os modelos de representação do conhecimento são frutos da evolução dos

conceitos de como nosso cérebro representa a realidade e raciocina sobre ela, e da

evolução dos instrumentos que buscam implementar esses modelos em computação.

Cada passo desse processo foi dado com base nos modelos anteriores. Desta forma, os

modelos resultantes são interdependentes e complementares, e muitos de seus

formalismos podem ser mapeados entre si, permitindo que um mesmo problema possa

ser representado através de vários modelos. No entanto, o modelo escolhido pode

influenciar significativamente a eficiência com o que o conhecimento será armazenado,

processado e atualizado.

Cada modelo de representação tem relevância dentro de uma determinada

situação. A escolha depende da estrutura do domínio, do tipo de conhecimento

envolvido, e de como ele será usado e com que finalidade: Assim, para representar o

conhecimento adequadamente, precisamos caracterizá-lo estrutural e funcionalmente.

Para isso é fundamental examinar a representação natural do conhecimento de um

problema e escolher um modelo de representação que seja adequado à estrutura natural

desse problema.

A qualidade de um modelo de representação do conhecimento é determinada pelo

conhecimento que ele contém e não pela complexidade de sua estrutura. Sua utilidade é

determinada por sua capacidade de apreensão dos componentes essenciais do

problema, de forma a permitir sua solução, atingindo os objetivos propostos dentro do

tempo desejado.

Conforme passamos de problemas simples para problemas mais complexos, o

conhecimento do domínio torna-se cada vez mais complexo e dinâmico, o mesmo

acontecendo com o processo de tratamento do problema. Os modelos de representação,

e os instrumentos de implementação destes, seguem um movimento de direção

semelhante, partindo da lógica até chegar ao modelo híbrido, apresentando cada vez

mais um maior poder de representação e de inferência, e maior flexibilidade no

desenvolvimento da base de conhecimento. O sistema de Atividades, utilizado em nossos
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exemplos, pode ser implementado em regras, em seus estágios iniciais. Mas conforme

sua complexidade aumenta, devem-se utilizar modelos mais poderosos em representação

e· inferência. Ele pode ser implementado através de contextos múltiplos, apesar de a

diversidade de contextos gerar problemas, conforme o sistema aumentar, devido ao alto

grau de expansão dos estados intermediários. Sua forma mais apropriada de

implementação é através do modelo híbrido, facilitando a compreensão, a inferência, a

expansão e a manutenção.

o instrumento de desenvolvimento e implementação dos modelos de

representação pode ser uma linguagem ou um shell. Em qualquer caso, é preciso

certificar-se de que ele é realmente adequado ao problema, isto é, se fornece todas as

. funCionalidades necessárias e os modelos de representação apropriados à aplicação.

Esse instrumento deve, ainda, ser adequado ao ambiente de desenvolvimento e

apresentar a capacidade de ser bem integrado com o ambiente de implementação. Um

modelo deve ser julgado pela sua capacidade de resolver um problema, e não pelas

.técnicas que ele inclui.

A decisão de investir em um shell deve levar em consideração três coisas:

a) a natureza do problema;

b) a capacidade oferecida pelo instrumento;

c) a capacidade do pessoal que irá trabalhar com esse shell.

A análise de um modelo de representação contido em um shell adquirido, ou em

um modelo desenvolvido desde o início, deve levar em consideração alguns pontos

essenciais, que definem o poder, a flexibilidade e a utilidade do modelo:

*

o elemento central de inferência: guiado por dados ou guiado por objetivos;

O método utilizado para fazer a representação dos processos;

A forma de representar os dados: regras, objetos;

A linguagem de origem do produto (simbólica ou convencionai).

*

*

*

Um shell reflete uma filosofia de como trabalhar com o conhecimento e uma

metodologia própria de desenvolvimento e implementação de sistemas. Ele se constitui,
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na verdade, em um paradiqma de tomada de decisão. Assim, ao adquirirmos um shell,
\

estamos adquirindo uma estratégia de como usar o conhecimento para resolver um

problema e um meio de implementá-Ia.

Embora os instrumentos híbridos e de contextos múltiplos sejam os mais

completos, isso não significa que devem ser aplicados a todas as formas de

conhecimento. Se tivermos um problema específico que não exija uma grande

capacidade do instrumento de implementação, devemos considerar a utilização de um

instrumento baseado em regras, ou mesmo um instrumento de contextos múltiplos ou

híbrido mais simples. Seu preço é consideravelmente menor e a aprendizagem de seu

manuseio é mais fácil. Os instrumentos híbridos e de contextos múltiplos mais

desenvolvidos são mais indicados se tivermos um problema que seja complexo, elou terá

um crescimento grande no tamanho, elou sofrerá muitas mudanças, elou exigirá tomadas

de decisões dinâmicas em tempo,real, com raciocínio não monotônico.

Se tivermos um instrumento que se adeqüe ao nosso problema, ou estivermos

diante de um problema bem definido, não haverá necessidade de nos preocuparmos com

a linguagem em que o shell é escrito. É importante, porém, sabermos qual linguagem foi

usada para o desenvolvimento do shell, quando o problema exigir flexibilidade, devido a

uma representação do conhecimento de forma complexa ou devido a uma possível

necessidade de modificar o instrumento para incorporar uma técnica mais sofisticada de

inferência. Neste caso, é preferível um instrumento codificado em linguagem de IA.

Apesar do número crescente de sucessos, os instrumentos de implementação de

sistemas especialistas devem tomar-se, ainda, uma parte natural no uso do computador.

Da mesma forma como aconteceu com os processadores de textos, planilhas e bancos

de dados, os shells somente terão uma difusão ampla quando não exigirem um

engenheiro de conhecimento bem treinado para o desenvolvimento das aplicações,

permitindo uma integração direta do usuário no processo. Isso está acontecendo à

medida em que estão sendo integrados, cada vez mais, no mesmo instrumento o poder

de inferência e a facilidade ~so. O instrumento de desenvolvimento e implementação
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do futuro reunirá em si a facilidade de uso de um instrumento indutivo e orientado para o

objeto e a capacidade de um instrumento híbrido.

As empresas devem iniciar, o quanto antes, uma utilização planejada desta nova

tecnologia, estimulando sua disseminação e uso em aplicações, para colocarem-se em

posição de explorá-Ia estratégica e eficientemente, e de tirar vantagens dos

desenvolvimentos futuros de softwares. Trata-se, na verdade, mais de uma questão de

educação, difusão e assimilação de uma nova cultura e mentalidade no uso do

computador, através de uma nova filosofia de programação e implementação de

sistemas. As empresas que não compreenderem a importância dessa transição encontrar-

se-ão em crescente desvantagem devido ao tempo de aprendizagem exigido para a

. assimilação desta nova tecnologia. Uma administração conservadora decide investir em

novas tecnologias apenas após ver sua utilização em aplicações rentáveis e seguras . O

preço desta postura de segurança é conhecida: ser seguidor e nunca líder. Também em

informática, aqueles que esperam que o futuro aconteça, para tomar uma decisão segura,

viverão sempre, inevitavelmente, no passado.

Atualmente, os esforços de pesquisa e desenvolvimento estão concentrados na

utilização de sistemas especialistas e redes neurais em aplicações críticas de tempo real,

sobretudo na área financeira, em administração de investimentos, de portfólio e. de

crédito. A orientação a ser seguida nos próximos anos aponta para a busca de uma

integração entre sistemas especialistas e redes neurais. A bibliografia sobre redes

neurais tem sido enriquecida por publicações crescentes de livros e revistas

especializadas, desenvolvendo conceitos e relatando aplicações. Já podemos encontrar

no mercado instrumentos excelentes que integram as duas tecnologias permitindo

aplicações complexas e dinâmicas.
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ANEXO 1 : LISTA DOS SHELLS COMERCIALIZADOS

A seguir. apresentamos uma lista de shells para .desenvolvimento e

. implementação de sistemas especialistas. Esta lista. compilada a partir de informações

reunidas até dezembro de 1992. não abrange certamente todos os shells

comercializados. pois cada vez mais rapidamente mais produtos novos ou atualizados são

lançados. mas contempla os principais shells utilizados no momento [Gil86]. [Tur88].

[Har88a]. [Enr91] e [Sha92].

A ordem seguida na apresentação de cada shell será:

Nome do Shell

Empresa de desenvolvimento

Algumas características

Hardware usado

Preço

1. SHELLS PARA SISTEMAS BASEADOS EM REGRAS

1.1 BASEADOS EM REGRAS - PEQUENO PORTE

CA-DB:ExpertlVAX

(Computer Associates)

Facilita a integração de sistemas baseados no conhecimento com aplicações

comerciais existentes e processamento de banco de dados.

CA-DB:ExpertlVoice

(Computer Associates)

Oferece acesso e resposta através de voz para praticamente qualquer aplicação,

transformando o telefone em terminal interativo de fácil uso.

VAXVMS5.2

Crystal

(Intelligent Environments Ltd.)

Instrumento de desenvolvimento integrado a banco de dados. planilhas e gráficos.

IBM PCs e compatíveis (DOS); OS/2 $995 -1.995
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CxPERT
(Software Plus)
Integra sistema especialista e hipertexto em C. A compilação final gera código

executável que não requer royalties ou licenças para utilização. Oferece uma versão não-

DOS com um compilador C.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $ 795

Base não-DOS $4,000

Eclipse 3.1
(The Haley Enterprise)
Apresenta um mecanismo baseado no algoritmo Rete que mantém as regras

definidas pelo usuário em tempo real, conforme os fatos são afirmados ou retraídos.

Compila as regras e faz sua verificação.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $129

Windows $199

ENTRYPAQ PROFESSIONAL 3.0

(Albathion Software)
Integra três conceitos de programação: orientação para objeto, regras e multimídia,

suportando encadeamento para a frente, para trás' e gráficos. Vem acompanhado com o

livro "Desenvolvendo Expert System", formando um pacote de treinamento.

Windows e Macintosh $149.95

Versão para treinamento $ 79.95

EST
(Mind Path Technologies)

Acessa Lotus 123.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $495

Expert Edge
(Helix Expert Systems Ud.)
Acessa Lotus 123, dBASE e Multiplan.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $795

Exsys EL

(Exsys Inc)
Um instrumento introdutório que oferece um ambiente completo para

desenvolvimento de sistemas especialistas baseados em regras.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $175
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HyperBase Developer

(Cogent Software)

Combina hipertexto, gráficos e regras para desenvolver aplicações.

IBM PCs e compatíveis (DOS) $249

ínstant Expert

(Human Intellect Systems)

IBM PCs e compatíveis (DOS), MAC $70-100

Instant Expert+

(Human Intellect Systems)

IBM PCs e compatíveis (DOS), MAC $498

Intelligent Developer

(Hyperpress Publishing Corp.)

Acessa Hypercard e hipertexto.

MAC $295·

KnowledgePro

(Knowledge Garden Inc.)
Combina sistemas especialistas e técnicas de hipertexto. Pode ler arquivos

externos,. chamar programas externos e acessar rotinas escritas em outras linguagens.

Possibilita o uso de som, vídeo, caneta e apresenta funções de DOE e DLL.

IBM PCs e compatíveis (DOS) $495

Windows $695

MacSmarts Professional

(Cognition Technology)

Acessa hyperCard, hipertexto, SuperCard, Excel.

MAC $195-495

Micro Expert

(McGraw Hill Book Co.)

IBM PCs e compatíveis (DOS), Apple $55-65

PC Expert Professional

(Software Artistry)

IBM PCs e compatíveis (DOS) $495
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Personal Consultant Easy

(Texas Instrument)
Acessa dBASE, Lotus 123.
IBM PCs e compatíveis (DOS), $495

Personal HyperBase
(Cogent Software)
Combina hipertexto, gráficos e regras em ambiente de hipertexto.

IBM PCs e compatíveis (DOS) $99

Procedure Consultant (Árvore de decisão)

(Texas Instrument)
Acessa somente arquivos DOS.
IBM PCs e compatíveis (DOS), PS/2,Explorer ou MicroExplorer

$495

RuleTalk
(Interdata Development Group)
Instrumento que apresenta características de Prolog e opera em ambiente

Windows. Permite uma compilação incrementai e apresenta uma interface gráfica.

Windows $395

. Symbologic Adept

(Symbologic Corp.)
Apresenta excelente interface gráfica.

Windows $695

1.2 BASEADOS EM REGRAS - MÉDIO PARA GRANDE PORTE

Entreprise Expert
(Cullinet Software)
Acessa DBMS, IDMS, VISAM, IMS DB2, ORACLE, RDB,RMS,ENTERPRISE OB.

IBM Mainframes (OSV2, MV2, MVS/XA, MVS/SP,DOS-VSE PRVM/CMS)
VAXNMS (CICS,IDMS/DC, VCF, (cobol) $19,000-60,000

Exsys Professional
(Exsys Inc.)
Capacidade de validação, tabelas, interface gráfica adaptável, hipertexto.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $175 (versão introdutória)

IBM PCs e compatíveis (DOS) e OS/2 $995 para cima
VMS, UNIX $2,500 para cima
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K-Base Corporate

(Ginesys Corp.)
Instrumento de desenvolvimento com capacidade avançada de linguagem natural.

Oferece uma interface sofisticada através de janelas múltiplas definidas pelo usuário. A

generalização de regras facilita definição de funções pelo usuário e simplifica ~

manutenção.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $1.495

K-Base Builder

(Ginesys Corp.)
Apresenta capacidade avançada de linguagem natural e possibilita um uso

eficiente de fatores de certeza.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $795

Level5 Object
(Information Builders Inc.)
Permite implementação de aplicações sofisticadas. integrando muitos programas e

bancos de dados comerciais. Para PC, acessa dBASE 11 e lll; para MAC+ acessa
HyperCard, Excel; para Mainframe, acessa Focus, DB2, SQUDS; para VAX acessa

Focus, Rdb, RS1, RMS-CDD.
IBM PCs e compatíveis, PS/2 (DOS)

MAC+
VAX (VMS)
IBM mainframes (VM/CMS,MVS)

$ 685 - 3.000
$ 685 - 3,000
$ 1,200- 58,400

$48,000 para cima

. RT/Expert 3.0
(Integrated Systems Inc.)
Um instrumento completo de desenvolvimento de sistemas de tempo real. A

simulação e geração de códigos aceleram o desenvolvimento e implementação em tempo

real através de regras.
UNIX, VMS,Sun $5,000 para cima

XI Plus
(Inference Corp.)
Acessa dBASE e Orac\e.
IBM e compatíveis(DOS),
VAX workstations (microProlog/Assembler)

$ 1,995
$17,000

r"
173



1.3 BASEADOS EM REGRAS - MAINFRAME

TOP ONE (Transaction Oriented Prolog)

(Telecomputing)

Acessa SQUOS,082, OU1.

Mainframe (MVSIXA, CICS, OOSNSE) $145,000

2. SHELLS PARA SISTEMAS BASEADOS EM REGRAS - INDUÇÃO

2.1 INDUÇÃO - PEQUENO PORTE

Acquire
(Acquired Intelligence Inc.)
Um sistema de aquisição do conhecimento. Cria uma base de conhecimento para

ser aplicada diretamente a casos.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $995

Auto-Intelligence

(IntelligenceWare Inc.)
Instrumento que deduz a estrutura geral de um problema, gera regras e

desenvolve a aplicação, a partir de informações recebidas incrementalmente do usuário.
$490

First-class
(1ST-CLASS Expert Systems Inc.)
Pode ser integrado no ambiente comercial geral e .usado para desenvolver

aplicações para treinamento, suporte ao usuário, monitorização, diagnóstico e helpdesks.
Acessa Lotus 1-2-3, dBASE 111, hipertexto e arquivos ASCII.

Versão de desenvolvimento

OS/2 e DOS
VAXVMS

$ 995
$2,495
$2,500-45,000

Information Oiscovery Systems (IOIS)
(IntelligenceWare Inc.)
Examina um banco de dados através de algoritmos de análise, forma hipóteses

sobre informações relevantes, testa-as para gerar regras e modifica as hipóteses até
chegar a padrões e regras importantes. Os resultados são mostrados graficamente.

Windows $1,900
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K-Base Educator

(Ginesys Corp.)

Um instrumento de desenvolvimento para uso educacional. Vem com um tutorial

. para treinamento. Apresenta capacidade avançada de linguagem natural e

implementação completa de fator de certeza.

IBM PCs e compatíveis (DOS) $49.95

LogicTree

(CAM Software Inc.)

Um instrumento que permite a aquisição, mesmo por não programadores, do

conhecimento ligado ao processo de tomada de decisão. Baseado mais em árvores de

. decisão que em regras. $495

Procedure Consultant

(Texas Instrument)

Acessa somente arquivos DOS.

IBM PCs e compatíveis, MAC, PS/2 $495

Sophos Object

(Cognisys Consultant Inc.)

Combina aquisição do conhecimento e geração de regras em uma única operação.

Compatível com LeveiS Object. Apresenta uma validação contínua do processo.

Windows $545

SuperExpert

(Softsync Inc.)

IBM PCs e compatíveis (DOS), MAC, PS/2 $199.95

VP Expert (Indução e regras simples)

(Paperback Software)

Apresenta mecanismo de inferência com encadeamento para trás e para a frente,

com fator de certeza, objetos gráficos dinâmicos, hipertextos. Acessa dBASE e Lotus.

Sua grande vantagem é a alta capacidade de processamento e o preço baixo.

IBM PCs e compatíveis (DOS) $199.95

2.2 INDUÇÃO - MÉDIO PARA GRANDE PORTE

CBR (Case-Based Reasoning) Express

(Inference Corp.)
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o usuário desenvolve bases de conhecimento através da manutenção de um

"banco de casos" que contém exemplos de problemas que foram resolvidos com sucesso.

Este instrumento procura casos similares no passado e aplica as soluções para os

problemas novos.
Windows $ 4,995

Versão completa

MVS

$ 9,995
$50,000

K-Induction
(Ginesys Corp.)
Instrumento de gerenciamento, que combina as vantagens de sistemas de redes

neurais e sistemas baseados em regras. Gera um conjunto de regras baseado em uma

tabela de decisão que deve, em seguida, ser processado pelo K-base.

IBM PCs e compatíveis (DOS) $1,295

ReMind
(Cognitive Systems Inc.)
Instrumento de desenvolv.imento baseado em exemplos. Pode representar casos

complexos e indexá-los automaticamente, utilizando técnicas indutivas de aprendizagem

. de máquina. $3,000

RuleMaster
(Radian Corp)
IBM PCs e compatíveis (DOS), VAX e UNIX $7,500 - 28,000

TIMM
(General Research)
IBM PCs e compatíveis (DOS), VAX, UNIX e IBM Mainframes (MVSNM, VMS).

$1,900 - 19,000

3. SHELLS PARA SISTEMAS BASEADOS EM CONTEXTOS MÚLTIPLOS -

(REGRAS ESTRUTURADAS)

3.1 CONTEXTOS MÚLTIPLOS - DE MÉDIO PARA GRANDE PORTE

Exsys Professional

(Exsys)
Oferece objetos, tabelas, capacidade do quadro negro, interface para várias

linguagens, hipertexto e interface gráfica adaptável ao usuário. Acessá dBASE 111e Lotus

1-2-3.
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IBM PCs e compatíveis, ou OS/2

VMSeUNIX

$ 995 para cima

$2,500 para cima.

Guru 3.0
(MDBS Inc.)
Um ambiente de programação de alta produtividade, que integra uma variedade

de instrumentos de processamento de informação em um único instrumento. O pacote
inclui um RDBMS, gráficos comerciais, processador de texto, gerador de relatórios,

capacidades de comunicação e uma interface em linguagem natural.
Há também uma versão chamada GURU SOLVEUR, para sistemas especialistas

ligados a diagnósticos. Ele elimina a necessidade do engenheiro do conhecimento, pois o

especialista dá entrada à informação e o instrumento desenvolve o sistema.

IBM PCs e compatíveis (DOS) e OS/2 $ 7,000

Redes de PCs

VAXNMS

$15,000
$ 9,900

Guru solveur
IBM PCs e compatíveis (DOS) e OS/2

Redes dePCs

·$4,995
$9,250

KES 11/ KES/ VE
(Software A&E,Prime Comp.Unisys, Control Data)
É um shell poderoso que suporta o rápido desenvolvimento de um protótipo e sua

implementação. Oferece dois tipos de mecanismos de inferência: Regras de produção e
hipóteses. É escrito em C e inclui um modelo. de dados orientado para o objeto,
encadeamento para a frente e para trás, mecanismos de manutenção da verdade, de

justificações e explicações. Acessa dBASE e Oracle.
IBM PCs e compatíveis (MS-DOS), Estações de trabalho, Minis e Mainframes

(NOSNE, MVSrrSO, CICS,IMS e VM/CMS) $4,000 - 60,000

Personal Consultant Plus

(Texas Instrument)
Acessa dBASE, Lotus 1-2-3. Oferece interface para Cobol, Pascal, C

IBM PCs e compatíveis (DOS), PS/2, Explorer $2,950

TIRS(The Integrated Reasoning Shell)

(IBM Corp.)
Oferece mecanismos de diagnósticos para uma depuração interativa, utilizando o

algoritmo Rete e interface gráfica, facilitando a análise e testes das aplicações. As
aplicações são desenvolvidas em OS/2 e implementadas em servidores ou estações de

trabalho.
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OS/2 $8,190

Xpert Rule
.(Attar Software)
Utiliza indução, árvore de decisão gráfica, encadeamentos para a frente e para

trás. Pode gerar toda uma aplicação, como código em linguagens de alto nível para incluir

regras, mecanismo de inferência e linhas de raciocínio, com opções para COBOl, Pascal,

C, RPG/400, DataFlex e Mantis.
DOS. $950 - $28,800

3.2. CONTEXTOS MÚLTIPLOS - EM MAINFRAME

Expert System Environment (ESE)

(IBM)
Acessa DB2, SQUDS, VSAM
Opera em Mainfraimes (MVSIXA,MVS/TSO,VM/CMS,MVS/CICS,MVSIIMS)

$23,410-60,440

4. SISTEMAS OPS

4.1 OPS DE PEQUENO PORTE

ExperCommon OPS5

(Expertelligence)
.MAC (exige ExperCommonLisp) $625

OPS-2000
(intellipro)
Acessa dBASE e lotus 1-2-3. Opera em MS-DOS

$45-295

Sienna OPS5 2.5
(Inference Engine Technologies)
Instrumento completo de desenvolvimento e implementação. Inclui um compilador.

Opera co~ C da Microsoft e Borland.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $ 795
OS/2 $1,295
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4.2 OPS DE MÉDIO PORTE

CLIPS
(Cosmic)

IBM PCs e compatíveis, MAC, VAX, Sun, Apollo, HP9000,CRAY

$312
OPS5E

(8all Systems Engineering Division)
Symbolics 3600, TI Explorer $3,000-10,000

OPS/83

(Production Systems Technologies Inc.)

Instrumento baseado em regras, escrito em C. Utiliza uma sintaxe procedimental
tipo PASCAL. Acessa d8ASE 111

IBM PCs e compatíveis (DOS),
UNIX

$1,900- 25,000
$6,000

VAXOPS5 (3.0)
(Digital Equipment Corp.)
Acessa RDB.

VAX, MicroVAX (VMS) $6,000-28,000

4.3 OPS EM MAINFRAME

Knowledge Tool (OPS)
(IBM)

Acessa DB2, 0/1, VSAM, SOLOS.
IBM mainfraimes $950,000

5 SISTEMAS BASEADOS NO MODELO HíBRIDO

5.1 MODELO HíBRIDO DE PEQUENO PORTE

Action!
(Expertelligence)

Um sistema de desenvolvimento orientado para o objeto, com interface gráfica
interativa com o usuário..

Macintoshes com Procyon Common LlSP
Macintoshes com TI Explorer
OS/2 com SmalltalkIV PM

$ 795

$1,995
$ 395
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Arity E.E.Dve Package

(Arity Corp.)
Oferece duas maneiras de representar o conhecimento: uma taxonomia de

enquadramentos e um sistema baseado em regras, que trabalham integrados com um
conjunto de recursos que controlam a interface com o usuário. A taxonomia, oferecendo

suporte para hierarquia múltipla, é gerada automaticamente a partir de descrições de

conceitos individuais e pode ser usada sem auxílio do sistema baseado em regras. Utiliza

fatores de certeza.
IBM PCs e compatíveis (DOS)

OS/2

$295

$495

Expert Advisor
(Software Artistry Inc.)
Instrumento baseado em hipermídia para automatizar funções de gerenciamento.

Inclui as funções básicas de helpdesks. Acessa Lotus 1-2-3, dBASE 11.
$45,000

Flex
(Programming Logic Associates Ltd)

IBM PCs e compatíveis (DOS)

MAC (Multi Finder)

$295
$495

KDS 3.8
(KDS Corp.)
Pode produzir automaticamente mais ou menos 24000 regras a partir de 4096

casos. Usa uma arquitetura baseada em enquadramentos, com a técnica do quadro
negro"orientada para o objeto, e tem uma grande capacidade matemática. Apresenta uma
versão com as mesmas capacidades que interage com o usuário através de um telefone.
O usuário responde apertando teclas de um telefone apropriado .. Acessa Lotus e dBASE.

. IBM PCs e compatíveis (DOS) $970-1,495

KDSNOX3.8
(KDS Corp.)
Apresenta todas as características do KDS 3.8 mais a capacidade de conversar

com o usuário através de um telefone comum. O usuário pode responder utilizando os

botões de um telefone de toques.
IBM PCs e compatíveis $15,000

KnowledgeWorks
(Harlequin Inc.)
Instrumento desenvolvido com base em Lisp, orientado para o objeto, contendo

encadeamento para a frente e para trás, Permite interface com C, C++, FORTRAN e SOL.
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Plataformas múltiplas $2,500

Level5 Object
(Information Builders)
Instrumento de desenvolvimento que inclui objetos, regras, demons, combinação

de padrões e gerenciamento de banco de dados. Possui parte da engenharia do

conhecimento embutida, permitindo a construção quase que automática da base de

conhecimento.
Windows $995

M.4

(Cimflex Technowledge Corp.)
Instrumento que inclui programação orientada para o objeto, interfaces com

VisualBasic. Apresenta capacidades de DOE e OLL com Windows.

DOS, Windows $995

Mahogany Professional

(Emerald Intelligence)
Acessa Lótus, dBASE 111, HyperCard.

MAC $495

Mentor for Windows
(Icarus Corp.)
Instrumento que utiliza objetos e regras, encadeamentos para a frente e para trás,

fatores de certeza, algoritmos e linguagens procedimentais. Inclui um compilador da base

de conhecimento e interface com dBASE e Lotus 1-2-3.

Windows $1,795

Nexus
(Human Intellect Systems)

Acessa dBASE.
IBM PCs e compatíveis (DOS) e MAC (Modula 11) $698

Pecos
(lIog Inc)
Instrumento de programação orientada para o objeto e baseada em restrições.

Possibilita o uso de hierarquias em classes e a definição genérica de restrições com
utilização da propagação das restrições para reduzir tempo de execução. Pode ser

integrado com "Masai", um ambiente gráfico para entrada de dados.
Preço Consultar
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Smeci

(lIog Inc.)
Instrumento ~ue combina representação e inferência orientadas para o objeto,

utilizando programação declarativa e procedimental, métodos e demons. Apresenta uma

representação em redes semânticas, integrada com C e C++.
Preço Consultar

5.2 MODELO HíBRIDO DE MÉDIO PARA GRANDE PORTE

Activation Framework
(fhe Real-Time Intelligent Systems Corp.)
Instrumento para desenvolvimento em tempo real. Integra objetos em gráficos e

utiliza passagem de mensagem. Dispõe de versões para processamentos integrados e

paralelos. Integra testes de verificação e validação Compila regras para C ou Ada, e

integra objetos em gráficos.
Linguagem C em DOS

UNIX

$ 7,500

-$12,500

AOS - Aion Development System

(AI Corp/Aion)
Indicado para desenvolvimento e manutenção de aplicações de lógica intensiva

como configuração, monitorização, diagnose, apoio a decisões e serviços. Interativo com

aplicações existentes, bancos de dados e linguagens. Acessa DU1, DB2, SQUDS,

QSAM, VSAM.
IBM PCs e compatíveis (MS-DOS)

Mainframes IBM

$ 7,000
$70,000-97,500

ART (Automated Reasoning Tool)

(Inference Corp)
Oferece um ambiente de desenvolvimento integrado baseado em LlSP. Permite

acesso a cinco tecnologias do conhecimento: programação procedimental, programação
orientada para o objeto, raciocínio baseado em regras, raciocínio hipotético com

administração de consistência e raciocínio baseado em exemplos.
IBM PCs e compatíveis (DOS), Windows $ 8,000
OS/2 $ 10,000

UNIX

MVS

$ 12,000
$150,000
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Eloquent

(Eloquent Systems Corp)
TI-Explorer com co-processador, MAC com Explorer $50,000-150,000

GoldWorks 111

(Gold HiII Inc.)
Instrumento de desenvolvimento e implementação para aplicações complexas. Dá

suporte a enquadramentos, regras, programação orientada para objetos, encadeamento
para a frente e para trás. Oferece suporte para Windows, instrumentos gráficos, interface

externa com C, Lotus 1-2-3, dBASE 111 e aplicações externas. Oferece, ainda, acesso

completo ao Golden Common LlSP.
IBM PCs e compatíveis, PS/2s; Compaq 386

Macintoshes
Sun Workstations

$7,900

$4,900
$9,900

Joshua
(Symbolics)
Desenvolvido em LlSP.

Symbolics $10,000

KBMS
(AI Corp/Aion)
Sistema integrado a ambientes de hardware e software existentes, oferecendo

mecanismo de inferência com encadeamento para trás e para a frente, raciocínio por
hipóteses, programação orientada para o objeto. A utilização da linguagem natural agiliza
o tempo de desenvolvimento e a interface .gráfica com o usuário simplifica a

implementação das aplicações.
IBM PCs e compatíveis $ 5,000
OS/2 $ 7,500

MVSeVM $90,000-160,000

Kappa-PO
(Intellicorp)
Instrumento de desenvolvimento e implementação em PCs,' combinando quatro

tecnologias: programação orientada para o objeto, inferência baseada em regras com alto
desempenho, gráficos e ligações dinâmicas com outras aplicações e bancos de dados.

Escrito em C e projetado para uma arquitetura aberta.

Windows $3,500
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Knowledge Craft

(Camegie Group)
Instrumento de desenvolvimento completo. Especialmente adequado para

aplicações tais como planejamento, projeto e configuração, que utilizam informações

complexas processadas de maneira direta e consistente.

VAXstation, DECstation e Sun workstations

Knowledge Engineering Environment (KEE)

(Intellicorp)
Ambiente de desenvolvimento completo, dá suporte à programação orientada para

o objeto, inferência baseada em regras, apresentando características especiais como
Sistema de Manutenção da Verdade, instrumentos gráficos e outros instrumentos de

suporte.
Sun-4, HP 9000/300 e 9000/400 $30,000

Kool4WD
(Bull/Cediag)
Utiliza objetos e regras e pode ser. compilado em C. Inclui um ambiente de

desenvolvimento gráfico. $20,000

Laser
(Bell Atlantic Software Systems)
Ambiente desenvolvido em C, apresentando a representação do conhecimento

.oríentada para o objeto e um mecanismo de simulação.

DEC e Sun workstations $6,000 - 25,000

.Mercury KBE
(Artifidallntelligence Technologies)
Instrumento de programação orientada para o objeto. Apresenta uma interface

SQL para bancos de dados relacionais, um ambiente de desenvolvimento altamente
interativo, programação baseada em regras de alto desempenho e capacidade de

gerenciamento e apresentação, que incluem a geração automática da interface com o

usuário em uma aplicação.
Acessa RDB, Sybase, Oracle, DB2, RMS

UNIX, VAX $21,000

Nexpert Object 2.0
(Neuron Data)
Escrito em C, apresenta uma interface gráfica e uma arquitetura aberta. Essas

características o tomam integrável com softwares convencionais, linguagens de

programação, banco de dados e aplicações. \ -ri
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IBM PCs e compatíveis e Macintoshes

VAXeUNIX

$ 5,000

$12,000

ProKappa

(Intellicorp)
Um instrumento de desenvolvimento com alto desempenho em sistemas para

tempo real, utiliza um ambiente orientado para o objeto. Este produto implementa

aplicações grandes e complexas em linguagem C. As aplicações resultantes são de fácil

manutenção, integradas em um ambiente C/UNIX.
.Sun-3, Sun-4, SparcStation e HP 9000/300 e 9000/400 $14,450

6· SHELLS CONCENTRADOS EM ÁREAS ESPECíFICAS

AIM Problem solver
(Abtech Corp.)
Instrumento de aquisição de conhecimento numérico, que automaticamente

modela parâmetros como julgamentos de especialistas, custos, probabilidades, lógica

nebulosa, preços, sensores e um conjunto de controles de um banco de dados de
exemplos. Não gera regras, mas um modelo funcional que pode ser utilizado para
gerenciar incerteza e manipular conhecimento numérico. Os modelos são gerados como

sub-rotinas C que podem ser integrados com aplicações convencionais e sistemas

especialistas.
DOS e Macintosh $1,495

CAIS
(Rosh intelligent Systems Inc.)
Diagnóstico para técnicos de prestação de serviços

UNIX $100,000-200,000

Charme
(Bull/Cediag)
Um ambiente de programação baseado em restrições para otimizar soluções e

facilitar a integração entre aplicações existentes.

DOS e UNIX $2,000-34,000

Cogensys Judgement Software

(Cogensys Corp.)
Desenvolvimento de aplicações financeiras.
IBM PCs e compatíveis $200,000
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CommonKnowledge
(Wang Laboratories)
É um instrumento para desenvolvimento de aplicações de" apoio à decisão ou

solução de problemas. Usa um método de conversação para aquisição do conhecimento,

que permite que usuários com pouca" experiência criem aplicações complexas. As
aplicações podem ser integradas com arquivos DOS, imagens e documentos oriundos de

processadores. de textos.

Computer-Aided Intelligent Service (CAIS)

(Rosh Intelligent Systems)
É uma rede baseada em sistema especialista, para prestação de serviços e

manutenção, envolvendo alta tecnologia. Permite às empresas que se dedicam a esse

ramo de atividade colocar em computador a perícia para diagnosticar problemas.

UNIX

bCLASS
(CAM Software Inc.)
Instrumento de desenvolvimento para aplicações em indústrias, incluindo

mecanismos de pontos de controle e decisão, manipulação de variáveis, cálculos e

acessos a subsistemas.

UNIX $5,000-49,000

Demos
(Lumina Decision Systems Inc.)
Instrumento de Apoio à Decisão. Utiliza diagramas hierárquicos e estatística para

representar interação entre as variáveis.

Macintosh
Versão completa

$1,195

$5,595

Diagnostic Reasoning Template

(Coherent Thought)
Diagnoseem equipamentos
IBM PCs e estações de trabalho, Mainframe(MVS/XAfTSO, CICS)

$19,000-100,000

Diagnostic Advisor
(Emerald Intelligence)
Ajuda diagnosticar problemas em produtos, máquinas e" equipamentos nas

fábricas.
Windows $500-1,000
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DXpress
(Knowledge Industries)
Ambiente para desenvolvimento de sistemas especialistas baseados em

probabilidades. Combina julgamentos, estatísticas e casos. Apresenta urna interface

gráfica.
Macintosh $60,000

Expert Controller

(Umecorp)
Automação da programação do controle de processos.

IBM PCs e compatíveis (DOS) $10,000

Expert Oiagnostic Environment (EOEN)

(BuIIlCediag)
Apresenta métodos de representação do conhecimento e uma biblioteca de

módulos que permite ao especialista a estruturação de suas capacidades através de

métodos de programação e heurísticas.

Exsys
(Jordan-Webb info Systems)
Define, desenvolve e testa rapidamente modelos de dados e protótipos de

sistemas de informação. O sistema emprega uma interface com o usuário, utilizando
linguagem natural em uma base de conhecimento referente a. requisitos de análise,

. projetos de banco de dados e processos, testes' do sistema, documentação, e
administração de dados. Assiste o usuário na definição e ná análise dos requisitos do

sistema e verifica a consistência e a integridade da base de conhecimento especificada

no modelo.
VIV<fVMS $7,500

Flexis ToolSet
(Savoir Systems Group)
Realiza um controle de produção.
Sun 3 e 4, Sparcstation, Xerox 1185e 1186 $35,000

G2 Real-Time Expert System 3.0

(Gensym Corp.)
Ambiente para desenvolvimento e implementação de aplicações em tempo real,

orientadas para o objeto, com interface gráfica. Permite rápida prototipação, facilitando

criação de regras e procedimentos e integra com uma grande variedade de hardwares e

softwares.
UNIX workstations $18,000 - 42,000
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G2 Diagnostic Assistant

(Gensym Corp.)
Instrumento de desenvolvimento e implementação orientado para objetos, com

interface gráfica. Voltado para desenvolvimento de sistemas especialistas para

diagósticos "on-line". $16,000

Generic Blackboard Framework (GBB)

(Blackboard Techonology Group Inc)
Uma extensão do quadro negro baseado em Lisp. Integra em tempo real várias

tecnologias de banco de dados, compiladores, linguagens de representação,

controladores e gráficos
Preço para várias plataformas $5,000 - 27,000

Genesis V
(Help/Systems Inc.)
Interação com bancos de dados relacionais

System/83 $14,950

GEST (Generic Expert System Tool)
(Georgia Technology Research Institute)
VAX.,SUM Micro, Symbolics, Explorer $15,000-45,000

Helpdesk Expert Automation Tool 2.0 (HEAT)

(Bendata Management Systems)
Um instrumento para redes em PCs, para gerenciamento de problemas e

assistência a especialistas, com interface para mainframes. $3,995

I-CAT
(Automated Reasoning Corp.) .
Teste e diagnóstico em equipamentos elétricos
IBM PCs e compatíveis, MAC li, Apollo, Unix, Sun, DexVAX

$10,000

ICAD
(ICAD Inc.) .
Automação de projetos de Engenharia.
Sun 4/110,4/260, Sparcstation, TI Explorer, Apple MicroExplorer

$40,000-95,000
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Idea3.0
(AI Squared)
Sistema especialista baseado no modelo usado para criar aplicações de

diagnóstico e solução de problemas. Incorpora capacidade gráfica de alta resolução,
hipertexto, integração com sistemas de informação. Orientado para empresas prestadoras
de serviços. Pode criar aplicações para eletrônica, computação, aeronáutica,

equipamentos médicos, diagnose e consertos de equipamentos automotivos.

DOS $24,950

IE:Expert
(lnformation Engineering-systems corp.)
Implementa uma metodologia para uma engenharia da informação, para construir

modelos de dados normalizados, eliminando inconsistências e desenvolvendo projetos de
sistemas. O produto apresenta uma interface do usuário orientada para o objeto,
desenvolvimento do modelo baseado. em textos "on-line", atualização automática de

mapas de dados e gráficos e capacidade de análise do modelo.
Windows $17,500

IMKA Technology
(Camegie Group)
Provê as empresas. com o poder 'e a flexibilidade para desenvolver aplicações

baseadas no conhecimento, para apoio à decisão, facilmente integradas nos ambientes

de computação existentes.
DECstation, VAXstations, SparcStations, e PCs OS\2.

INDUCPRL 1.1
(Oxko Corp.)
Instrumento de indução que usa o algoritmo 103 e lê uma tabela de dados,

gerando regras de produção na linguagem de regras de produção utilizada pelos shells

Level5 ou Level5 Object.
IBM PCs ou compatíveis (P/LeveI5) . $ 95
Windows (P/LeveI50bject) $195

Intellect
(AICORP)
Sistema em linguagem natural que permite ao executivo acessar e analisar dados

complexos da empresa em inglês corrente, As aplicações construídas com Intellect

incluem Sistemas de Informação ao Executivo.
IBM $65,000 para cima
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Intelligen
(CIMTelligence Corp.)
Gera.planos de processamentos.
Digital VAC 2000 ou superior $35,000

Intelligent Link Monitor
(Covia Technologies)
Instrumento de monitorização para fins gerais, para identificar mensagens em

redes. Permite utilização de hipertextos e resoluções de situações escolhidas pelo

usuário.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $20,000

ISIM (Intelligent Simulation)
(Artificiallntelligence Technologies)
Simulador de processos dinâmicos para projetos e modelação interativa de

processos químicos ou similares.

VMEe UNIX

Keystone
(Technology Applications Inc.)
Desenvolvido em Golden Cornrnon Lisp

IBM PCs e compatíveis (DOS) $4,000

Knowledge Analysis Tool
(Computer-Aided KE Systems)
Instrumento de aquisição do conhecimento gráfico baseado em princípios de

- diagramas e fluxos. Provê relatórios detalhados baseados no conhecimento e dá suporte

à geração de código de shells populares.
IBM PCs e compatíveis e Macintoshes $595

Knowledge-CAIS
(Rosh Intelligent Systems)
Um ambiente de aquisição de conhecimento que permite a especialistas .de

produtos colocar em computador a perícia sobre diagnósticos. Uma interface gráfica
permite uma descrição rápida da estrutura física do produto, relações funcionais, testes

disponíveis e procedimentos para solução do problemas.

UNIX
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Knowledge Quest
(Computer-Aided KE Systems)
Instrumento de aquisição de conhecimento gráfico baseado em árvores de

decisão, que provê relatórios detalhados baseados no conhecimento e dá suporte à

.geração de código de shells populares.
IBM PCs e compatíveis e Macintoshes $295

Knowledge Seeker 2.1
(FirstMark Technologies)
Desenvolvido como um pacote para análise de banco de dados. Ele examina um

banco de dados ou relatório, procurando relações significativas entre os campos,
desenvolvendo modelos de decisão que são úteis para a compreensão e o
direcionamento de decisões que afetam negócios e pesquisas. Mostra os modelos multi-

dimensionais no formato de uma árvore de decisão ou como um conjunto de regras.

IBM PCs e compatíveis (DOS) $495

Knowledge Shaper

(Perceptics)
Instrumento de projeto e desenvolvimento que gera automaticamente código fonte

em C e Ada para implementação de sistemas de tomada de decisão.

VAXNMS, Sun workstation, Macintoshes $4,995

KnowledgeShop
(Decision Support Software)
Instrumento para desenvolver e implementar sistemas especialistas em C·ou C++,

em ambiente gráfico. $495

M/Power
(Mitech Corp.)
Instrumento que integra planejamento, controle, produção e negócios em

processamentos contínuos ou em lotes em plantas industriais. Possibilita aplicações que

gerenciam alarmes, energia, ambiente administrativo e soluções ótimas.
$15,000 - 100,000

Mahogany HelpOesk
(Emerald Intelligence)
Utilizado na automação de escritórios e para suporte técnico.
Windows $500-1,000
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Maingen 1.1
(Oxko Corp.)
Um gerador de protótipo para manutenção. Faz perguntas sobre um problema de

. manutenção em alguma área e, a partir da entrevista automática com o usuário, gera

código em linguagem de regras de produção.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $195

Operations Planner

(Camegie Group)
Cria e compara alternativas de processos de produção

IBM PCs e compatíveis (DOS) $39,000

PC-DX

(Knowledge Industries)
Instrumento que raciocina sobre a certeza em redes, gerando uma lista de falhas,

com respectivas explicações, dentro de uma classificação probabilística e recomenda a
execução de um teste ou a coleta de novas informações, baseado em uma análise de

custo/benefício.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $100 - 800

ProGenisis
(Quantum inKNOvVvations)
Interação com bancos de dados relacionais SQL.

IBM PCs e compatíveis (DOS) $895-4,995

Rocky 2.3
(Expe~ Edge Corp.)
Instrumento para uso industrial. Possibilita monitorização de máquinas, diagnóstico

de problemas, controle de fábricas, interpretação de alarmes e treinamento. Apresenta

capacidades gráficas, OlE, DOE e DlL. Opera em Windows.

RTworks
(Talarian Corp.)
Um conjunto de instrumentos para aquisição, análise, distribuição e

processamento de dados em tempo real. Arquitetura baseada no modelo cliente/servidor:
uma aplicação é composta de vários módulos que executam várias funções ao longo de

uma rede de estações de trabalho. $35,000

Service Maintenance Planner
(Camegie Group)
Desenvolve planos e programas de serviço e manutenção.
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Sun-4, TI Explorer, Symbolics $295,000

TestBench
(Texas InstrumentlCamegie Group)
Shell para gerenciamento de conhecimento no desenvolvimento e implementação

de sistemas de diagnóstico de problemas, de assistência técnica e de aplicações de
suporte. Usa Estações de trabalho Sun como plataforma de desenvolvimento e IBM PCs
DOS para implementação dos sistemas. $35,000-40,000

Text Categorization Shell
(Camegie Group)
Instrumento para trabalhar automaticamente com textos "on-Iine". Dá suporte a

uma variedade de requisitos no processamento de texto, incluindo fluxo de textos (como

correio eletrônico), pesquisa em banco de dados de textos e indexação de grandes textos

estruturados, como o utilizado na manutenção de manuais.

Opera em MicroVAX.

You/2
(National AI Lab Inc.)
Instrumento gráfico de apoio à decisão. oferece uma linguagem de programação

visual na forma de árvore de decisão. Inclui multimídia.
IBM PCs e compatíveis (DOS) $795
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