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Resumo: Trata da questão das tendências da evolução da
tecnologia dos Sistemas Especialistas (SE). Discute a
situação atual desta tecnologia apresentando motivos para a
disseminação limitada desta tecnologia nas organizações.
Discute as tendências da tecnologia da informação que
deverão influenciar a tecnologia dos SE. Aborda a
disponibilidade futura dos SE, sua integração a novos
sistemas de informação e sua difusão seletiva nas
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RESUMO

Este estudo exploratório teve como objetivo principal a

determinação das principais tendências de evolução da

tecnologia dos Sistemas Especialistas.

Para se determinar as tendências evolutivas examinou-se o

passado recente e a situação atual desta tecnologia dentro

de um contexto emrpresarial.

Como esta tecnologia não é uma tecnologia isolada, mas

bastante ligada a tecnologia dos sistemas de informação,

procurou-se examinar algumas das grandes tendênc ias dest a

última. com ênfase no inter-relacionamento de ambas.
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ABSTRACT

This explorator~ stud~ had as the main purpose to determine

the main evolutionar~ trends of Expert S~stems technolog~.

In order to determine these evolutionar~ trends, the recent

past and the current situation of this technolog~ were
examlned within the business environment.

Insofar as this t ecbno loss is not isolated, but it is linked

to the í n Po rma t í on s~stems t echn o loss , an examination was

attempted of some af the broad trends of the latter, with an
emphasis on the interrelationship between the two.
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CAPÍTULO I

INTRODUC~O

o objetivo deste capítulo é precisar qual será o objeto da

dissertação, dando ao leitor uma idéia não só do assunto a

ser abordado, como também das grandes questões que serão

detalhadas ao longo do texto.

Neste capítulo procura-se também destacar a importância e a

relevância do tema e mostrar que longe de haver um consenso

sobre o assunto, há muitas dúvidas e questionamentos sobre

como o tema deve ser entendido e sobre quais poderiam ser

suas possíveis evoluções.

i.
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1.1 O OBJETO DA DISSERTAC~O

o objeto da disserta~ão são os Sistemas Especialistas (SE)

com ênfase em aplicações administrativo-comerciais. Não
foram considerados .out ros aspectos da Inteligência

Artificial tais como robótica, sistemas de visão e sistemas
de linguagem natural.

Ao consultarmos as várias publica~ões sobre o assunto,

percebemos que há várias visões sobre esta tecnologia, que

muitas vezes chegam a ser antagônicas em determinados

aspectos. Estas visões fizeram com que tivessemos uma s~rie
de questões a respeito deste assunto. Estas questões
poderiam ser resumidas em cinco grandes indagações:

G) Por que as previsões otimistas da d~cada passada sobre
esta tecnolo~ia não se realizaram?

~l Como as organizações interagiram com esta tecnologia?

3. Como a tecnologia de SE deve ser entendida?

'4) Como a tecnologia de SE se insere no contexto das
'J !(

Itecnologias de informação? ;

(~ Quais são as tendências evolutivas desta tecnologia?'---

'. ,



Este estudo procurou responder a estas questões.

1.2 POR QUE ESTUDAR SISTEMAS ESPECIALISTAS?

Sistemas Especialistas são indiscutivelmente um tema atual,

apesar da discussão sobre eles datar desde a década de

cinquenta. Os SE também se constituem no único ramo da área

de Inteligência Artificial(IA) que teve expressão

comercial. Isto explica o motivo por que muitos artigos por

nós consultados e citados neste trabalho se referem

lndistintamente a IA e SE, considerando-os como sinônimos.

Conforme observa Martin1, embora os SE não tenham sido

adotados comercialmente em larga escala, eles são capazes de

adicionar grande habilidade às aplicações ligadas à solução

de problemas nos negócios. Eles permitem aprimorar a

habilidade dos gerentes de administrar os recursos de

conhecimento corporativos permitindo capturar e a lav an car

este conhecimento nas funções de negócio que res i s t f ram a

automação através de meios convencionais.

i MARTIW, Tholl1asJ .. Expert S~stells Struggle for COll1mercial Success. Sf'ECTRUM Inforllation S~steRls and
Technolo9ie·~ - Applications, Ilecislon Resources , Inc., Harch, 1.988. p.p. 1.-1.5,1.-1.6.
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Martin ainda ressalta que estes sistemas não foram feitos

para substituir os especialistas, mas para completar seu

conhecimento especializado. Além disso, os SE mantêm o

conhecimento do especialista mesmo após a sua partida. Esta

característica constitui-se num patrimônio valioso, uma vez

as companhias gastam grandes somas de dinheiro para atrair

indivíduos com conhecimento especializado e os SE ajudam a

manter este investimento.

Andrew Kupfer'"" r e s ume bem a situação atual: "Após vários

anos de es +o r cos maI og rados, as empresas est ão ut i 1 i z an do

SE."

"Algumas empresas como a American Express estão real izando

grandes investimentos de tempo e dinheiro em sistemas de

grande porte. Outras, como a Ou Pont, estão desenvolvendo

centenas de sistemas baratos para resolver pequenos

problemas. Outras ainda, incluindo a General Motors e a

Ford, estão considerando SE uma tecnologia estratégica.

Todas acreditam que a tecnologia pode melhorar a velocidade

e a qualidade de trabalhos que não fOl-am atingidos pela

automação."

Em um outro F r i e d I a·nd :;, observa: "O uso da

inteligência artificial é agora um imperativo estratégico."

2 KUF'fER, Andrew. Now, l ive experts ora a nopp~ dísk . Fortune, October 12, 1987. p.47.

3 FRIEDLÁND, Jonathan. lhe Expert S~stems revolut íon. lnstitutional Investor , Jul~ 1988. p.76.
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Para Luconi"" "a importância real dos SE reside na habilidade

destes sistemas em aproveitar e fazer uso de nosso recurso

mais escasso: o talento e a experiªncia de membros chave da

organização. Existem benefícios consideráveis em extrair a

experiªncia do especialista e torná-la disponível para

aqueles na organização que conhecem menos sobre o assunto em

questão."

Cabe ainda aqui destacar um trecho do relatório da Datapro

Research Corp.!'!::"A principal vantagem da tecnologia dos SE

e a c aeac idade de aument ar a produt ividade dos empregados
pela solução de uma ordem totalmente nova de problemas e, ao

fazª-lo, cria novas oportunidades para economia

consideráveis de recursos. Existem informações de que os

cust os de desenvo 1viment o e manut encio de ap 1 icações foram

reduzidos qu at r o vezes em c ert as áreas de ap 1 icações. AI ém

disso, os SE estabelecem uma cons í st ênc í a uniforme para o

método de solução de problemas e determinação de fatos. Tais

economias colocam o usuário em uma melhor posição

competitiva e reduzem o tempo necessário para treinar novos

especialistas."

" lUCONl, Fred l.i I'iALONE, Thamas W. e SCOTT MORTON, Michael S .. Expert S~stems: The Next Challenge
for Kanagers. Sloan l'íanagelllent Review, SUllmer 19B6. p.11.

5 DATAF'RORESEARCHCORF'.. Uma introdução a inteligência ar ti Iíctal.
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1.3 POR QUE UMA DISCUSSÃO CRÍTICA?

Embora a maIorIa maciça dos artigos por nós consultados até

o mom~nto indiqu~m que os SE são uma t~cnologia disponível

que irá revolucionar o uso do computador em vários campos,

entre e les o de negócios, en con t ramo s algumas opiniões que
indicam uma direção contrária.

Pe re í ra« observa que: "O sucesso dos principais SE fez com

que algumas pessoas pensassem em utilizá-los de maneira mais
ampla. A popularização dos SE, porém, ~sbarrou em uma
d í f acu ldad e : eles e ram programas a nc r í ve lmen t e c omp lexo s .

Conforme ob servou Durant, os SE que r ea lmen t e funcionaram
foram desenvolvidos por equipes de programadores brilhantes.
Afinal, que capitalista aceitaria, movido por espírito

comercial, bancar o projeto de um SE se lhe d i ssessem que
seria . .necessarlO contratar programador~s do nív~l d~

Lederberg, Simon, Sussman, St a lIman e Lenat ? Pr ova ve lmen t ~

que se desc ob r isse um modo de desen vo 1vê-lo em um t emp o

r,
I

\/
Í';, \

) l,,
t)

nenhum. Para que os SE se tornass~m viáveis, era nec~ssário

razoável ~ com uma equ i pe de sen t e normal. Ln Pe ldzmen t e ,
nunca se conseguiu um método geral para criar SE."

6 PEREIRA, Antônio da Costa. A falsa popularidade dos expert sssteas . [lataneNs, 10 de outubro de 1988
- p.23.



Pe r r on e" alerta-nos para outros pontos a considerar: "O

ponto (chave) de tudo isto é que enquanto existem muitas

dicussões sobre o que podem ou não ser desenvolvidos pelos

pesquisadores usando o estado-da-arte dos SE, os sistemas

atuais com todas as suas características aquém do ideal,

ainda são capazes de fornecer tremendos resultados no

ambiente pragmático do mundo dos negócios. Particularmente

quando estes sistemas são desenvolvidos por uma pequena

quantla em dinheiro, que combinando hardware e software

custa menos que US$ 2.000. Isto contrasta com as ferramentas

para o desenvolvimento de SE que rodam em máquinas LISP

dedicadas, as quais podem facilmente exceder US$ 100.000 em

custos de software e hardware".

Mai s ad i ant e o aut or prossegue: "O aument o das vendas de

PROLOG, LISP e máquinas LISP, reflete mais a ignorância

geral do que são os SE e Inteligência Artificial do que a

superioridade desta tecnologia. Trata-se de uma tentativa de

comprar a 'mágica da I.A. '"

Outros pontos a considerar são citados por AndrenQ:

'i f'ERRONE,Jdfre~. rlo~m from the c louds: notes on "exper t s~stells, Ilicrocollputers, and operat ions
research". Computers & Operations Research, Vo1.13, No. 2/3, pp. 323-324, 1986.

ti AHDRENJr., John H.. Surviving an expert s!jstell. Inst itut ional Invester , Decellber 1987, pp.45-46.
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1. Para se criar um SE, necessita-se antes de tudo de um
especialista. No entanto, o que ocorre é que para vários
problemas necessita-se de múltiplos especialistas, o que
sugere múltiplos SE. Assim, é razoavel supor que estes
múltiplos sistemas devem trabalhar num todo coeso. Como
resolver?

2. O segundo ponto a considerar diz respeito aos viéses dos
especialistas. Como que se deve evitar a

institucionalização destes viéses ?

3. Um estudo recente da Coopers & L~brand mostrou que só ex

das companhias de seguro estão ~~ando SE, enquanto que 22X

têm projetos de pesquisa e desenvolvimento. Isto sugere a
seguinte pergunta a ser feita: são os SE realmente melhores,
ou o mesmo "if-then-else" com uma embalagem mais atraente?

Mais a frente o Andren9 conclui: "O Sistema Especialista
apresenta-nos dois desafios. O primeiro é tirar vantagem de
toda esta tecnologia enquanto conserva os usuários
envolvidos e confortáveis, seguros no conhecimento que seus
investimentos neste esforço vale a pena. O segundo desafio é

mais importante ainda: estar certo de que não estamos
fazendo a mesma coisa me Ihor, mas est amos fazendo me 1hores
coisas".

9 ANDREN, op. cit., p.46.

8



1.4 A ESTRUTURA DA DISSERTACIO

Procurou-se organizar a disserta~ão em mais cinco capítulos.

o Capítulo 11, Sistemas Especialistas, tem como objetivo
fornecer ao leitor elem~ntos suficientes para qu~ ele possa
compreender o que é um Sist ema Espec ia1ista e qua is devem
ser os principais aspectos a serem considerados ao se lidar
com esta tecnologia. Os SE fazem parte de uma linha maior de
pesquisa conhecida como Inteligência Artificial.

Assim, para que o leitor possa situar os SE dentro desta
área maior, est e capítulo com~.;a.apresentando um panorama
histórico da Inteligência Artificial procurando expor
algumas das idéias mestras que explicam o tipo de abordagem
dado por esta linha de pesquisa. Em seguida, caracteriza-se
o que se entende por um Sistema Especialista, mostrando qual
e a sua estrutura básica e discorrendo brevemente sobre cada
um de seus principais componentes.

O Capítulo 111, A Situa.;ão Atual dos Sistemas Especialistas,
tem como objetivo dar ao leitor
"status quo" da tecnologia dos SE.
questões 1. e 2. do item 1.1.

uma visão panorâmica
Nele são respondidas

do
as

9



Ele se inicia com uma breve descri~ão sobre o que aconteceu

Com as previsões feitas em meados da década passada, que

eram exageramente otimistas, tentando analisá-las sob a
ótica atual.

Em seguida são discutidas algumas questões tecnológicas que

começaram a ser resolvidas e que permitiram uma difusão
limitada desta tecnologia nas organiza~ões.

Discute-se também dois paradigmas que tentam explicar o que
deve ser considerado pelas empresas para aplicar a

tecnologia dos SE com sucesso.

No Capítulo IV, Algumas Tendências da Tecnologia da

Informação, dicute-se quais serão algumas das grandes

tendências e no desenvolvimento da Tecnologia da Informação.

o enfoque da discussão restringe-se aos aspectos que
julgamos relevantes para podermos concluir se a evolu~ão da
tecnologia da informação irá apoiar ou não. e em que medida,
a evolução da tecnologia dos SE.

o Capítulo V, Tendências dos Sistemas Especialistas. procura

responder as questões 3.,4. e 5. do item 1.1. O capítulo se

inicia com a discussão de como algumas questões de natureza

10



tecnológica ainda exercerão um papel
difusão dos SE.

preponderante na

São discutidas também algumas tendências evolutivas da
tecnologia dos SE, com ênfase na forma como as empresas irão
explorar esta tecnologia. Discute-se também alguns segmentos
onde os fornecedores desta tecnologia irão concentrar seus
esforços.

o capitulo conclui com a discussão de alguns obstáculos que
ainda limitam a difusão desta tecnologia.

o capítulo VI, Conclusão, procura apresentar uma síntese das
principais conclusões e tenta extrair algumas li,ões do
estudo realizado.

11



CAPÍTULO 11

SISTEMAS ESPECIALISTAS

o objetivo deste capítulo é fornecer ao leitor elementos

suficientes para que ele possa compreender o que é um

Sistema Especialista e quais devem ser os principais

aspectos a serem considerados ao se lidar com esta

tecnologia.

Pelo fato dos SE fazerem parte de uma linha maior de

pesquisa conhecida como Inteligência Artificial, julgamos

oportuno apresentar um panorama histcirico da IA procurando

expor algumas das idéias mestras que explicam o tipo de

abordagem dado por esta linha de pesquisa.

H:~



No capítulo ~ discutido o que se entende por um SE, qual ~ a

sua estrutura básica e quais são seus principais
componentes.

11.1 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - BREVE HISTóRICO

o panorama histórico descrito a seguir foi baseado na obra
de Harmon t .

o término da I I Guerra Mundial marcou o início do
desenvolvimento do computador. Dois grupos de cientistas de
nacionalidades distintas, americanos e ingleses, estavam
trabalhando com este intuito. Cada grupo queria uma máquina
eletrônica que pudesse ser guiada por um programa armazenado
e que fosse capaz de executar computaç;ões numéricas
complexas.

Os ingleses, liderados por Alan Turing, defendiam a linha de

pesquisa na qual as lnstruç;ões dadas a tal máquina deveriam

ser baseadas em operadores lógicos, como "and", "o r " e

"not". Segundo Turing, os operadores numéricos necessários
para os cálculos aritméticos poderiam ser construídos
i HARIíON, Paul e KING, David. EXP€'rt S~stells: Artificial Intel l isence in Business , John Wile~ & Sons,
1995. Cap.i



através dos operadores lógicos. Turing ia mais além,

a firmando que os prog ramas baseados em operadores 1Óg ic os

seriam capazes de manipular qualquer tipo de material

sImbólico com que se quisesse trabalhar, incluindo as

declarações da linguagem comum.

Os americanos acreditando que uma máquina do tipo proposto

pelos ingleses seria cara para construir, decidiram contra o

uso de operadores lógicos e escolheram o uso de operadores

numéricos, tais como "+", e li> ...

Esta decis~o, também seguida posteriormente pelos ingleses,

resu 1tou em grandes comput adores que eram essenc ia 1ment e

máquinas de calcular muito rápidas. Apesar dos computadores

terem sido construidos como processadores numéricos, um

pequeno grupo de cientistas da computaç~o continuou na linha

de pesqUIsa 1 igada a habilidade dos computadores de

manipular símbolos n~o numéricos.

Os símbolos n~o numéricos podem representar conceitos e

idéIas que os seres humanos podem interpretar ao invés de um

conjunto de letras sem sentido. Assim, alguns programas de

IA poderiam entender frases do tipo "Todos os cachorros s~o

mamíferos" e "máquinas de escrever s~o geralmente

encontradas em mesas". O mesmo programa que entendesse as

frases acima, pelo fato lidar com conceitos simbólicos e
/

idéias, consideraria a frase "Mesas s~o encontradas em i,'

14



máquinas de escrever", embora gramaticalmente correta,
desprovida de sentido.

Ao mesmo tempo, psicólogos interessados na capacidade de
resolução de problemas pelo homem, trabalhavam no
desenvolvimento de programas de computador que simulassem
esta capacidade.

Com o passar dos anos, os pesquisadores ligados com o

processamento simbólico e com a resolução de problemas
formaram um

computação,
sub-campo

chamado
interdisciplinar

Inteligência
da ciência

Artificial.
da
.D5

pesguisadores de IA estão ligados com os desenvolvimentos de

sistemas que prodUzem rpslIltados CJIIP normalmpntp são
associados com a inteligência humana.

Cerca de vinte anos atrás um certo número de empresas pensou

que uma part e dessa pes qu isa poder ia ser ap rove itada no
campo dos negócios.

Várias companhias format-am grupos de IA para desenvolver
aplicações práticas. Estes esforços falharam porque os

programas de IA custavam muito para serem desenvolvidos,
eram muito vagarosos e não produziam resultados
emlnentemente práticos. Os programas de IA eram muito

complexos para rodar nos computadores que existiam naquela
epoca. Entretanto, os pesquisadores de IA cont inuaram a



trabalhar-

teóricos.
nas universidades e realizaram progressos

Enquanto isso, o desenvolvimento da tecnologia eletrãnica

resultou em gerações de computadores mais rápidos, mais

poderosos e relativamente mais baratos. A Inteligência

Artificial ressurgiu dos laboratórios e se combinou com a

tecnologia da informação existente, resultando na tecnologia

de I.A ..

A Figura 2.1, apresentada em Harmon~ dá uma breve visão dos

desenvolvimentos chave em IA.

Um marco que e considerado fundamental foi o seminário de

Dartmouth de 1956, organizado por John McCarth~, que cunhou

o termo "Inteligência Artificial". McCarth~ inventou também

a linguagem de processamento de listas (LISP), no final da

década de cinquenta. Contudo, sem interesses industriais ou

comerciais envolvidos, poucas aplicações práticas surgiram

na década de cinquenta, fazendo com que a ênfase se

concentrasse sobre a pesquisa de IA básica.

2 HARMOI'l, op. cit ., P.4



PERfoDO
• Antes da 11 Guerra

EVENTOS CHAVES

• Os anos pós-Guerra.
1945-1954

Fase Pr4§-IA

• Lo'gic:aFormal
• Psic:ologia Cognitiva
.Desenvolvimento dos
c:omputadores
• H. Simon, 'Administrative
Behavior'
• N. Wiener, 'Cybernetic:s'
• A.M.Turi ng, 'Computer
Mac:hinery and Intelligenc:e'

• Os anos de formaç~o.
1955-196C>

A iniciaç~o da pesquisa em
IA

• Disponibilidade c:resc:entede
c:omputadores
• Information Proc:essing
Language I (IPL-I)
• Seminario de Dartmounth sobre
IA 1956
• General Problem Solver (GPS)
• Psic:ologia do proc:essamento da
informaç~o

• Os anos de desenvolvimento
e redirec:ionamento.

1961-1970

A busca de solucionadores
gerais de problemas

• A. Newell e H. Simon, 'Human
Problem Solving'
• LISP
• Heuristic:a
• Robo'\::ic:a
• Programas de xadrez
• DENDRAL (Stanford)

• Os anos de espec:ializaç~o
e suc:esso. 1971-198C>.

o descobrimento de sistemas
baseados em conhecimento

II~ • A c:orrida para
r'Pl i caçeJes, 1981-

Competiç~o Internacional e
Empreendimentos Comerciais

• MYCIN (Stanford)
• HEARSAY 11 (Carnegie-Mellon)
• MACSYMA (MIT)
• Engenharia do Conhec:imento
• EMYCIN (Stanford)
• PROLOG
• Herbert Simon - Prêmio NobelI. PROSPECTOR (SRI)
• Projeto Japonês de Quinta
Geraç~o
• E. Feigenbaum e P. Mc:Corduc:k,
'A Quinta Gera;~o'
• U.S. 's Mic:roelec:tronic:s&
Computer Tec:hnology Corpo (MCC)
• INTELLECT (A.I.C. )
• Varios Empreendimentos
c:orporativos de empresas de IA

Figura 2.1 - Uma vis~o dos eventos c:haves na história da
Inteligênc:ia Artific:ial
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Uma linha de pesquisa seguida na década de sessenta era a de

que um solucionador único de problemas de finalidade geral

poderia resolver todos os problemas de IA se possuísse

capacidades de inferência suficientemente poderosas. Esta

linha de pesquisa contrasta com o pensamento atual de que IA

necessita de menos inferência e mais conhpcjmpnto já A"P a

força reside no conhecimento.

Os anos sessenta caracterizaram-se pela ênfase na

heurística. A abordagem dominante foi a da teoria geral para

a solução de problemas.

O General Problem Solver (GPS) foi um exemplo típico deste

esforço. Tratava-se de um programa para administrar buscas

gerals e que foi utilizado para resolver problemas de lógica

elementar, xadrez e álgebra colegial, bem como para

responder pergun tas. O GPS não faz ia re ferênc ia espec ífica

ao assunto do problema. O
. .usuarlO tinha que definir o

ambiente da tarefa em termos dos objetos e dos operadores a

serem aplicados aos objetos.

Nesta mesma epoca, início da década de sessenta, o Dendral

f01 projetado por Lederberg, Buchanan e Feigenbaum. O

Dendral era um programa de computador que inferia a

estrutura molecular através da interpretação de dados

espectográficos. de massa utilizando técnicas de pesquisas

:i.B



exaustivas e convencionais e regras heurísticas para a

escolha de estruturas possíveis de avaliação. Foi uma das

primeiras tentativas de aplicação de técnicas de IA a

problemas reais com a construção do primeiro banco de
conhecimentos de amplo domínio.

Um corpo de conhecimento foi-se acumulando. Como
consequência a especialização começou a surgir. De meados da

década de sessenta até meados da década de setentam o
trabalho de Inteligência Artificial começou a ser sub-
dividido em três áreas de pesquisa relativamente
independentes.

Em Rauch-Hindin~d encontramos uma descrição sumária destas

três áreas: Sistemas de Processamento de Linguagem Natural,

Sistemas de Percepção para v í.s ão , Fala e Tato e Sistemas
Especialistas (ou Baseados em Conhecimento).

Os Sistemas de Processamento de Linguagem Natural abrangem
programas que entendem a Iinguagem natural do usuário, tal

como o port usu ê s . O obj et ivo dest es programas é fornec er

meios de comunicação com os computadores fáceis de aprender,

uma vez que eles eliminam a necessidade de dominar uma

linguagem computacional que geralmente e formal e com uma

sintaxe bastante diferente da linguagem do dia a dia.
3 RAUCH-HINDIH, Wend~ B.i Artificial lntelligence in Business, Science and Industr~. Prentice-Hall,
i986.



Os Sistemas de Linguagem Natural mais populares e de

aplicatão mais imediata são aqueles que atuam como interface

com os bancos de dados. Estes Sistemas permitem aos usuários

interrogarem as bases de dados em uma linguagem coloquial,

ao i nvés de Iinguagens forma is de consu 1ta . Os Si st emas

podem determinar ambiguidades resolvê-las de váriase

mane iras. Ass im, in +or mac ões dos bancos de dados tornam-se

acess íve is aos usuár ios de d iversas áreas sem que est es

dominem uma linguagem específica de consulta.

A segunda área de pesquisa em IA são os Sistemas de

Perceptão para Visão, Fala e Tato. Os Sistemas de Visão, por

exemplo, podem interpretar cenas visuais e fazer inferências

sobre a qualidade (não quebrado ou torto) ou orientação

física de algum objeto que está passando sob a câmera de

televisão. Os estãopesquisadores desenvolvendo estes

Sistemas para auxiliarem os robãs em seus deslocamentos em

um determinado ambiente.

A terceira área de pesquisa são os Sistemas Especialistas,

objeto de nosso estudo, e que será detalhado logo adiante.

Para Harmon4 o ponto alto da década de setenta foi a

reeren t ac ão do conhecimento. O autor cita como exemplo o

4 HARMON, op. cit ..
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M~cin, um Sistema Especialista para o diagnóstico de
infecções no sangue e recomendação da terapia apropriada,
desenvolvido por Shortlife, da Universidade de Stanford,
como um exemplo representativo deste esforço. Cita também um
outro Sistema Especialista para auxiliar um geólogo na
procura de depósitos de minérios, o Prospector, desenvolvido
entre outros por Duda e Hart no Stanford Research Institute.

Estes Sistemas são considerados representantes do estilo de
construção dos sistemas de IA do final da década de setenta,
P01S eles possuem uma representação de conhecimento bem
simples, um mecanismo de inferência separado e uma forma de
tornar o produto resultante transparente e mais fácil de

construir



11.2 SISTEMAS ESPECIALISTAS

Segundo Luconi et alii~ Sistemas Especialistas são programas

de computadores que usam raciocínio simbólico especializado~

para resolver problemas.

Da definl,ão acima surgem três aspectos fundamentais para a
compreensão dos SE:

(1) os SE trabalham com conhecimento especializado
sobre uma determinada área (como análise geológica ou

de sistemas de ao invés de
conhecimentos de finalidade geral que poderiam ser
aplicáveis a quaisquer tipos de problemas;

(2 ) os SE trabalham com raciocínio simbólico <e
frequentemente qualitativo) ao invés de efetuarem somente
cálculos numéricos; e

(3) os SE tem um nível de competência superior aos
indivíduos não especialistas naquela área.

5 LUCONI, Fred L.; HALONE, Thomas W. e SCOTT HORTON, Hichael S .. [xpert S~stels: The Next Challenge
tor nanagers. Sloan Hanagement Review, Sumlller1986. p.4.

6 são conceitos e idéias dentro de UI domínio restrito do conhecimento que podei ser manipuladas
dentro do SE..

''''''-\c. c.



É claro que os SE podem incluir estensos cálculos numéricos.

No entanto, um programa de computador que utiliza somente

técnicas numéricas (como por exemplo um programa de

aplicação de pesquisa operacional), não seria denominado de

Sistema Especialista. Os tipos de raciocínio simbólico não

numérico que os SE usam incluem regras qualitativas sobre

fatores causais.

Como observam os autores, uma das mais importantes

diferenças entre Sistemas Especialistas e as aplica,ões

tradicionais em computa,ão é o uso pelo primeiro de

raciocínio heurístico. As aplica,ões tradicionais empregam

algoritmos, isto e, regras precisas que, quando seguidas,

levam a conclusões precisas e corretas. Por exemplo, o

salário de um empregado num sistema de folha de pagamento é

calculado de acordo com um conjunto preciso de regras. Os

SE, em contraste, frequentemente lidam com problemas que são

complexos demais para

estratégia adotada para

serem resolvidos perfeitamente; a

que eles possam resolver este tipo

de problema consiste no uso de técnicas heurísticas, que

fornecem respostas boas, mas não necessariamente ótimas.

É claro que todos os programas de computador são algoritmos,

na medida em que eles fornecem um conjunto específico de

instruções que o computador irá executar. Entretanto, os

programas

conjunto

heurísticos geralmente pesquisam através do

de alternativas utilizando regras que são



"empíricas" ao invés de so luc êes técnicas garantidas. Por
exemplo, um programa pode considerar vários tipos de
forma~ões geológicas antes de decidir qual tipo explica

melhor os dados observados em um det~rminado caso.

Neste ponto poderia ocorrer ao leitor uma série de dúvidas

com rela~~o a defini~~o apresentada. Muitos modelos de

pesquisa operacional incorporam regras heurísticas, embora

n~o seJam considerados SE. A defini~~o discutida acima deve

ser entendida mais como uma defini~~o operacional, que dê
uma idéia do que seja um SE, do que uma defini~~o formal.

No meu en tender a grande d iferen~ a dos SE em re 1ac ão aos

demais softwares é que o primeiro trata o conhecimento como

algo a parte dentro do sistema, enquanto que nos demais

casos o conhecimento acaba se perdendo no meio das linhas de

cOdigo. o fato de tratarmos o conhecimento como algo

separado do resto gera várias consequências importantes que

ser~o discutidas ao longo do trabalho.

Outros autores têm visões semelhantes. Para Martin7 ,um

Sistema Especialista é um programa de software que

representa o conhecimento especializado de um determinado
domínlo, a configuraç:~o de computadores ou o

planejamento financeiro de uma empresa. Os SE possuem uma
í tiARTW, Ihoaas J .. EKp€rt S'lStus Struqq l€ for COI!I1€rciaJ SUCCfSS. Sf'ECTRUH Iníoreat ion S~st€ms and
l€chnologi€'~ - Applications, Decision Resources, Inc., líarch, 1988. p.1-15.
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arquitetura tal que permite ao sistema acessar o

conhecimento especializado, chegar a determinadas

conclusões, e apresentar a explicação de como ele chegou a

estas conclusões.

Marwaha e Firth~ destacam os aspectos chaves da tecno16gia.

No entender dos autores, um dos aspectos chaves seria o

conjunto de t~cnicas e procedimentos próprios para extrair o

conhecimento do especialista. Um segundo aspecto chave seria

o conjunto de especificações para representar o conhecimento

de modo que ele possa ser inspecionado, modificado e

atualizado facilmente mesmo após o sistema ter sido

entregue. Desta forma, uma das diferenças mais

s í sn í f a cat í va s entre sistemas convencionais e SE, ponderam

os autores, seria a capacidade deste último em representar

explicitamente o conhecimento e o mecanismo de tomada de

decisão em cima deste conhecimento, em uma local à parte

dentro do SE, denominado de base de conhecimento.

B MARWAHA, Sa~afjit e FIRTH, Louise. Gettinq Smartef about Expgrt S~steFs. Best 's RevieN
f'ropert!j/Casualt!l lnsur ance Edition, Volume 91 No. 8, December 1990. P.1. 'J

·.•·tr.:·C..J



11.3 COHPONENTES DE UH SISTEHA ESPECIALISTA

Para Lu con i et a 1i i.•·• é import ant e ent ender os component es

de um SE típico. para entender como estes últimos diferem

das ae l í cac õe s tradicionais de comp ut ac ão . A Figura 2.2

mostra a arquitetura típica de um SE conforme entendimento

do autor.

A Interface com o usuário permite ao SE se comunicar com um

usuário humano. Um SE típico também tem (1) uma base de

conhecimento de fatos e regras ligadas ao problemas e (2) um

conJunto de métodos de raciocínio - um "motor de inferência"

- que interage com a informação na base de conhecimento para

resolver o problema.

Como estes dois componentes são separados. é muito mais

fácil alterar o sistema a medida em que o problema muda ou

torn a-se ma 1s c 1aro. Novas reg ras podem ser ad ic ion adas a

base de conhecimento de tal maneira que todos os fatos

antigos. bem como os métodos de raciocínio ainda podem ser

usados.

s' LUCONl. op . cít . pp.4-6.
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1. A base de conhecimento

Os pesquisadores de Inteligência Atificial desenvolveram

varlas técnicas de representaç:ão de conhecimento objetivando

tornar flexível a manipulação do conhecimento para vários

tipos diferentes de problemas.

Na opinião dos autores, usar estas técnicas para estruturar

um corpo de conhecimento é ainda considerada uma arte, que e

praticada por um grupo emergente de profissionais

denominados de engenheiros do conhecimento. Estes

~rofissionais são semelhantes aos analistas de sistemas de

aplicações de processamento de dados. Eles trabalham com os

especlalistas e extraem os conhecimentos relevantes para o

sistema e os estruturam numa forma que possa ser codificada

em um programa de computador. Três das mais importantes

técnicas para codificar este conhecimento são: a) regras de

produção, b) redes semânticas, e c) "frames".

a) Regras de Produção

As regras de produção são particularmente úteis ao se
construir sistemas baseados em métodos heurísticos. Elas são

regras expressas na fbrma 'se - então' e são frequentemente

usadas para representar as consequências empíricas de uma

"-I



dada condição ou ação que deve ser tomada em uma dada
situação.

Por exemplo, um sistema de diagnóstico médico pode ter uma
regra como:

Se (1) O paciente tem febre, e

(2) O paciente está com o nariz escorrendo,

Então: É bastante provável que o paciente esteja gripado.

Um s i st ema de configuração de computador poderia ter uma
regra do tipo:

Se (1) Se há um acionador de disco desconectado e,

(2) Existe um contralador livre,

Então: Designe o acionador de disco ao controlador.

b) Redes Semânticas

Um outro formalismo utilizado para representar certos tipos
de conheCImentos e denominado de redes semânticas. Em

Phelpsi0 encontramos uma descrição e exemplos de redes

semântIcas.

10 PHElPS, R. I .. Artificial Intelligence - An Overview of Sililarities with O. R .. J. Opl. Res. Soc.,
Vo1. 37 I no. 1, PP 13-20 I i986.
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Uma rede e formada de nós que consistem de conceitos,

objetos e características, e de arcos que denotam

relacionamentos entre os nós. Um exemplo desta rede é

mostrada na Figura 2.3

c) "Frames"

As "Frames" permitem juntar em um único lugar diferentes

tlPOS de informaç:ão sobre um objeto. A Figura 2.4 mostra

como várias dimensões (como comprimento, largura, e

características de potência) que descrevem componentes

elétricos podem ser representados como diferentes

características de uma "Frame" sobre componentes elétricos.

As "Frames" apresentam usualmente apresentam características

como valores "default"u, e procedimentos associados. Por

exemplo, se o valor "default" para a voltagem do componente

elétrico e 110 volts, então o sistema irá inferir que um

novo componente elétrico requer 110 volts a menos que uma

informaç:ão em contrário seja fornecida. Um exemplo de

procedimento associado é aquele no qual o volume de um

componente e atual í zad o automat icamente quando quer que o

comprimento, a largura ou a altura deste mesmo componente

sejam alterados.

11 € o valor assumido inicialmente e que será utilizado no processamento, a lenos que seja alterado
pelo usuário.

.-,c'c:. 7



IUSUARIO J

INTERFACE COM USUARIO

MOTOR DE BASE DE
INFERÊNCIA CONHECIMENTO

- MtTODOS DE - FATOS
RACIOclNIO - REGRAS

Figura 2.2 - Arquitetura de um Sistema Especialista

tem tem
sangue frio .--------- PEI XE_________ nadadei ras

. te~
escamas

PEIXE DOURADO

vive em

pequenoanimal de estimaç~o ,agua fria

Figura 2.3 - Exemplo de rede sem~ntica
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As três técnicas de representação de conhecimento

apresentadas as regras de produção, rêdes semânt í cas e

"Frames" têm considerável alcance para permitir

representar o conhecimento de uma maneira tal que ele possa

ser manipulado pelo motor de inferência para produzir

respostas inteligíveis ~s quest5es fornecidas.

2. Motor de lnferência~~

o motor de inferência contém alguns métodos de raciocínio

que podem ser usados pelos especialistas para resolver

problemas. Como o motor de inferência ~ separado da base de

conhecimento, cada um destes elementos podem ser modificados

lndependentemente um do outro.

D01S métodos de raciocínio que são sempre empregados com as

regras de produção são: enc adeament o para frent e (" forward

chalnlng") e encadeamento para trás ("backward chaining").

, .

12 tradu.ção do inglês de "lnferenc€ Engine"



a) Encadeamento para Frente

Para exemplificar o encadeamento para frente irá-se
considerar o conjunto de regras de produ~ão para um sistema

especialista de planejamento de finan~as pessoais mostrado
na Figura 2.5.

Considerar-se-á um cliente cuja idade é menor que 45 anos,

com lnvestimentos em poupan~a maiores que $ 1.000.000,00 e

com baIxa toleráncia ao risco. Com o encadeamento para

frente, pesquIsando uma regra de cada vez, o sistema pode

lnferlr que os investimentos mais apropriados ao cliente são

certificados de depósitos bancário Obviament e, se a base
de conhecimento fosse maior, poderiam ser consideradas
mUltas outras recomenda~ões de investimentos.

b) Enacadeamento para Trás

Para exemplificar o encadeamento para trás a questão que se

coloca é saber se os investimentos no mercado de a~ões são

apropriados para um cliente em particular, não interessando
considerar outros investimentos no momento.

o SE pode usar exatamente a mesma base de regras para
responder esta questão específica de uma maneira mais

\
\



eficiente através do encadeamento para trás aplicada sobre a

base de regras, conforme mostra a Figura 2.6.

Com o encadeamento para trás, o sistema inicia com um

ob aet i vo (exemplo: a recomendação ao cliente de investir em

acõe s ) e pergunt a em cada etapa quais são as cond iç: ões

necessárias para atingir este objetivo.

No exemplo, para concluir que o cliente necessita investir

no mercado de ações, parte-se da terceira regra que estipula

quais são as condições necessárias para se atingir este

objetivo (uma diversificação de investimentos é indicada e a

tolerância ao risco é alta) . Para concluir que uma

dlverslficação de investimentos é indicada, deve ser

encontrada uma outra regra e então verificar se as suas

condições são satisfeitas (a primeira regra satisfaz estas

c on d i c õe s ) .

Portanto, o objetivo inicial foi atingido, ou seja,

conseguiu-se det erminar o perfi I do cIiente para o quaI os

investimentos no mercado de ações são apropriados .

.....) \..., ")
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COMPONENTE ELÉTRICO

Parte No.
Comprimento
Largura
Altura
Volume
Voltagem

Figura 2.4 - Exemp Lo de "Frame"

ENCADEAMENTO PARA FRENTE

Se ( 1) idade menor que 45 anos e, j
(2) investimentos em poupança maiores que :$ 1.000.000,00-,

Ent~o: uma diversificaç~o de investimentos é indicada. ~

Se (1) uma diversificaç~o de investimentos é indicada e
(2) a tolerância ao risco é baixa, ====1l

Ent~o: recomende investimento em CDS. ~

Se : (1) uma diversificaç~o de investimentos é indicada e,
(2) a tolerância ao risco é alta,

Ent~o: recomende investimento em açbes.

Figura 2.5 - Exemplo de encadeamento para frente

ENCADEAMENTO PARA TRAs

Se

Entlko:

Ent~o:

Se

Se (1) uma diversificaç~o de investimentos é indicada e~ I I
(2) a tolerância ao risco é alta,

Entlko: recomende investimento em açbes.

Figura 2.6 - Exemplo de encadeamento para trás



11.4 FERRAMENTAS PARA CONSTRUC~O DE SISTEMAS ESPECIALISTAS

Em Chorafas~~ encontramos uma des~riç~o das ferramentas

existentes para a construç~o de SE. De um modo geral,

eXlstem duas grandes altermativas para se construir SE: usar

uma linguagem de programaç~o ou usar um "shell".

1. Linguagens de Programa~ão

Existem duas linguagens normalmente utilizadas para
representação e manipulação de conhecimento: LISP e PROLOG.

A linguagem LISP - List Processing Language - foi concebida

por John McCarth~ e vem sendo utilizada por mais de trinta

anos em pesquisas de Inteligência Artificial. Embora ela

seja bem aceita na comunidade acadêmica por fornecer um meio

de manlPulaç~o da base de conhecimento bastante eficaz,
faltam-lhe características administrativas.

Uma outra característica da linguagem LISP é o alto consumo

de recurso computacional (hardware) exigido para rodá-la.
Frequentemente é necessário uma máquina dedicada para que se

possa utilizá-la eficientemente.

13 CHORAFAS,[liiiitris N.. Si st eaas Especialistas, Aplica,"es Comerciais. Editora KcGratl Hi ll , 198B.



Pelas razões e~postas acima, esta linguagem não teve sucesso

comercial.

o PROLOG Programing in Logic foi desenvolvido

inicialmente em 1972 na Universidade de Marseilles. É uma

llngUagem de programação que implementa uma versão

simplificada do cálculo de predicados.

o PROLOG goza de maior popularidade que o LISP. tendo seu

uso se difundido principalmente na Europa e na Ásia (devido

ao fato dos japoneses a terem escolhido como linguagem de

seus computadores de quinta geração).

2. "Shells"

Um "shell" é um ambiente de programação. No caso de SE. o

"shell" inclui uma ser r e de componentes que o usuário pode

usar na construção de um Sistema Especialista e é

essencialmente uma ferramenta de prot6tipo&~.

Os "shells" dos SE somente não possuem a base de

conheclmento, possuindo as demais características de um

Sistema Especialista, tais como:

14 uma ferramenta de protótipo permite, dentro de certas lilitações, lostrar ao usuário do sistela
qual será seu aspecto +ínal e como ele irá funcionar.



- mecanismo de inferincia;

- acesso à base de dados;

- interfaces de diálogo de linguagem natural;

- interfaces para chamada de subrotina;

- facilidades de e~plicação.

Para o "shell" tornar-se um SE de fato, o conhecimento do

domínio do especialista deve ser acrescentado ao sistema
pelo engenheiro do conhecimento.

Or r s í na lme n t e , os "shells" foram desenvolvidos a partir de
SE particulares removendo-se as respectivas bases de
conheclmento.

Um e~emplo bastante difundido na literatura sobre o assunto

e o desenvolvimento do EM~cin (Empt~ M~cin) a partir do

M~cln, um Sistema Especialista desenvolvido na Universidade

de Stanford em meados dos anos setenta para diagnósticos de
lnfecç5es no sangue.



11.5 LINGUAGENS DE PROGRAHAC~O·X "SHELLS"

Não existem critérios definidos para se saber quando se deve

utilizar um "shell" ou uma linguagem de programaç:ão.

Normalmente uma linguagem de programaç:ão é utilizada quando

se deseja uma boa performance com flexibilidade.

Já os "shells" são utilizados quando se está mais

interessado em se ter uma produtividade maior do que se

teria utilizando linguagens de programaç:ão.



CAPÍTULO 111

A SITUAC~O ATUAL DOS SISTEMAS ESPECIALISTAS

o objetivo deste capítulo é dar ao leitor uma visão

panorâmica do "status quo" da tecnologia dos Sistemas

Especialistas. Esta visão panorâmica irá abordar três pontos

principais:

. As previsões de meados da década passada subestimaram

o tempo e os esforç:os necessários para a disseminação da
tecnologia de SE nas organizaç:ões.

Algumas questões tecnológicas que não estavam bem

resolvidas começ:aram a ser resolvidas e vários programas de

SE conduzidos principalmente por equipes de elementQs
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internos ~s organiza~5es come~aram a apresentar resultados
concretos.

As empresas que aplicaram a tecnologia de SE com
sucesso reconheceram estágios distintos de familiaridade com
esta tecnologia e avaliaram bem as dimens5es de complexidade
do conhecimento do especialista envolvido e do
relacionamento desta tecnologia com a tecnologia da
informação.

111.1 ~ DISSEMINAC~O LIMITADA DOS SE NAS ORGANIZAC5ES

111.1.1 AS QUEST5ES TECNOLóGICAS

Alguns autoresi,Q cons ideram 1983 o ano de introduc ão da
tecnologia de SE nos Estados Unidos. Por volta de 1985-86 a
comunidade de científica e alguns empresários americanos
estavam bastante otimistas quanto ao futuro de.sta
i WIIG, Karl. harket Trends in Artificial Intelligence in lhe United States and Japan, pp 169-180 in
ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Towards Practical Application, edited b~ Bernold, Thomas and Albers. Gunter,
Elsevier Science Publishers S.V. (North-Holland), 1985. pp. 172.

, AICorp. 's Harris on Artificial lntelligence: Integration With Existing S~ste.s is ke~. Datamation-
harch 15,1990. pp. 41.
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tecnologia. Para constatar este otimismo basta consultar
algumas pub 1a cacõe s acadêmicas e de negóc ios que trat aram
deste assunto naquela época.

Algumas delas são inclusive citadas no Capítulo I. As
previsões para a difusão da tecnologia de SE, como não
poderiam deixar de ser, refletiam o otimismo da época.
Entretanto, o que ocorreu foi que essas previsões
subestimaram o tempo e os esforços necessários para
disseminação da tecnologia de SE nas organizações.

Algumas das principais razões que limitaram a velocidade da
difusão da tecnologia dos SE foram questões de natureza
tecnológica que não estavam bem resolvidas, tais como a
inconveniência das ferramentas existentes, a dificuldade de
integração dos SE com os sistemas existentes e a maneira
inapropriada como a tecnologia foi tirada do ambiente
acadêmico.

Marwaha e Firth~ comentam sobre os dois primeiros itens.

3 MARWAHA, Salarjit e FIRTH, louise._Getting S.arter about EKPert S~ste.s. Sest's Review
Propert~/Casualt~ Insurance Edition, Volume 91 No. 8, December 1990. PP. 2
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1. As ferramentas eKistentes na década passada eram
inconvenientes

Esses autores ressaltam que as primeiras ferramentas de
desenvolvimento de sistemas especialistas (conhecidas como
"shells") foram construídas em IISP, uma linguagem própria
para programação simbólica. Esta linguagem apresentava a
flexibilidade e as características necessárias para a

constru~ão das ferramentas para desenvolvimento de Sistemas
Especialistas. No entanto, observam os autores, naquela
época (meados da década de setenta) o hardware convencional
não era apropriado para rodar esta linguagem.
Consequentemente os programas eram vagarosos e ineficientes
em plataformas convencionais. Foi desenvolvido um hardware
ded icado, denominado de máquina IISP, para permi tir que os
programas desenvolvidos em LISP rodassem mais

eficientemente.

As máquinas LISP apresentavam dois grandes inconvenientes. O
primeiro inconveniente decorria do fato de se utilizar
hardware dedicado. Assim, quando não estava processando
algum SE, a máquina ficava sub-utilizada pois, sendo
dedicada, a máquina só processava os sistemas escritos em
IISP, o que não era o caso dos sistemas tradicionais. O
segundo inconveniente era o preç:o, geralmente da ordem de
centenas de mi 1hares de dólares. Do ponto de vista
empresarial não era interessante investir tanto dinheiro em
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um equipamento que ficava sub-utilizado grande parte do
tempo.

2. A integra~ão com as aplica~ões existentes era uma questão
em aberto

Sobre este item os autores comentam que era muito difícil
interfacear com os banco de dados existentes. Os problemas
iam desde as conexões físicas entre diferentes máquinas até
a lógica necessária para compatibilizar formatos de dados
diferentes. As soluções encontradas eram custosas por
natureza, envolvendo hardware dedicado com grande quantidade
de software customizado. Em algumas aplica~ões o software de
comun í cacão era muito maior que todo o código do Sistema
Especialista.

3. A maneira como a tecnologia foi tirada do ambiente
acadêmico foi inapropriada

Harris4 é especialmente enfático neste ponto. Na sua
op in í ão , a maneira como a tecnologia de SE foi tirada do
ambiente acadêmico para o comercial não foi apropriada. A
tecnologia de SE foi apresentada como uma tecnologia
distinta que não se integrava com o restante das tecnologias
existentes.

"

4 HARRIS, op. cit.,_PP. 41-42.
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HarrisS ainda comenta que ainda e~iste bastante trabalho a
ser feito até que certos resultados das pesquisas acadêmicas

estejam disponíveis na forma que eles possam ser aplicados

rotineiramente no ambiente comercial.

111.1.2 AS APLICACõES DA TECNOLOGIA

Marwaha e Firth~ observam que, pelas razões acima e~postas,

os primeiros SE eram aplicaç:ões isoladas e não integradas

com os demais sistemas ex í st ent es . Isto contribuia, muitas

vezes, para que o usuário criasse restistência ao uso do SE.

Para os autores, um usuário que necessit asse consu 1tar uma

outra aplicaç:ão para poder obter os dados de entrada que um

SE pede, ou, num caso análogo, que tivesse que responder a

questões cuja resposta soubesse estar num determinado banco

de dados, poderia não estar disposto a usar o SE com

frequência em virtude do trabalho adicional de fornecer ele
próprio estes dados. Assim, concluem os autores, não é de se

estranhar que uma aplicaç:ão de SE, embora prometendo muitos
benefícios potenciais, fosse deixada de lado.

5 HARRIS, cp. cit., p.42.
6 MARWAHA op. cit., p. 2.
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Hais ~ frente, os autores assinalam que, possivelmente
devido a estas questões técnicas, a maior parte das
primeiras aplicações ou eram de escopo 1imitado ou
construídas como complemento dos sistemas existentes'. As
primeiras aplicações tendiam a cair em duas classes.

1. Sistemas que auxiliavam, mas nio substituiam totalmente,
especialistas com bases de conhecimento específicas

Um caso amplamente divulgado na literaturall•9 de um SE deste
tipo é o do American Express Assistant ou AHEX Assistant.

o AHEX Assistant foi um SE desenvolvido internamente pela
American Express com os seguintes objetivos:

a) legitimar a validade de um cartão de um associado e
autorizar a quantia pedida como crédito da compra
rapidamente;

7 HARWAHA op. cit., p. 2.

S HERTZ, David B. The Expert Executive. Using AI and Expert S~stels for FinanciaI Hanagelent,
t1arketing, F'roduction, and Strateg~. John Wile~ & Sons. 1988. pp. 123-125.

9 FEIGENBAUt1 et alIi. The Rise 01 the Expert COIPan~. Tiles-Books, a division of RandOl House, Inc.,
Wew York, 198B. pp. 92-99.
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b) minimizar as perdas de crédito e fraude através da
an~lise de padr5es de compras, endereços, perguntas a serem
feitas ao associado, e outros tipos de análises;

c) ser capaz de descrever para o operador do sistema
<também um autorizador) o que está sendo feito;

d ) incorporar novas pol íticas de concessão de crédito
rap idament e (cada vez que é detectado um novo método de
fraude, é incorporado rapidamente ao sist ema o modo de :::-,

'"

evitá-lo) .

Este sistema demorou vários anos para ser desenvolvido e
inclui quase 2.000 regras que foram construídas a partir de
po Iit a cas de conc essão de créd ito utiIizadas no passado e
algumas políticas desenvolvidas especialmente para serem
incorporadas ao sistema.

Operacionalmente o sistema funciona da seguinte maneira:

a) um associado quer pagar determinada compra numa loja
com o cartão de crédito da AMEX.

b ) como os cart ões da AMEX não possuem limite de
crédito pré-definidos, o lojista liga para um autorizador de
crédito.
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c) o autorizador utiliza o sistema que tem uma série de
dados históricos do associado, tais como: padrões de compra,
valores médios das compras, frequência das compras, e assim
por diante. Além disso, se for o caso, o sistema sugere ao
operador uma série de perguntas a serem feitas com o
objetivo de se certificar que se trata de um cartão legítimo

e não de um cartão furtado. O sistema aceita ou rejeita o
pedido. Caso o operador julgue necessdrio, ele pede ao
sistema que explicite seu processo de decisão. A partir da
análise deste processo o operador pode fazer indaga~ões
adicionais. Todo este processo foi concebido para não levar
mais do que alguns minutos.

2. Sistemas para automatizar uma atividade antes realizada
por uma pessoa utilizando conhecimento previamente compilado

Estes sistemas tinham como objetivo automatizar as
at ividades que poder iam ser feitas ut i1izando conhec iment o
previamente come í lado em um manual ou mesmo em um 1ivro
texto. Um exemplo típico destes sistemas são os sistemas de
pon t uac â o para efeito de concessão de crédito que algumas
empresas ut i1a zam . Trat a-se de uma série de pergunt as que
são feitas ao cliente e, conforme a resposta, são atribuidos
determinados números de pontos. Tanto as perguntas, quanto a
pontua~ão das respostas encontram-se previamente compiladas
em um Manual de Concessão de Crédito.
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Embora estas aplica~ões sejam tratáveis pelos meios

convenc iona i s , os SE foram ut i I i zados pr inc ipa Iment e para

-dar uma flexibilidade adicional na implementa~ão. Devido à

sua arquitetura básica (motor de inferência e base de

conhecimento) os SE facilitam a c cn s t r uc âo e a manutenção

dos sistemas do tipo descrito acima. De uma maneira

simplificada, basta transcrever o conteúdo do manual para a

base de conhec imento, deixando o sistema se encarregar do

restante.

Um outro tipo de abordagem, que teve resultados limitados,

foi a tentativa de cemer c í a l í zac ão de SE genéricos para

resolver determinados tipos de problemas. Por exemplo, os SE

genéricos para análise de carta de crédito não tiveram a

rec ep t ividade esperada devido as part icul aridades com que

cada banco efetua a análise do documento.

Marwaha e Firth1e citam o caso das empresas que se

propuseram a vender SE genéricos de seguros. Elas não

obtiveram a aceitaç:ão desejada pois os 'pacotes' de SE eram

muito genériCOS para serem ut i I izados por estas empresas.

Para que um SE seja de utilidade, ele precisa incorporar as

particularidades e forma de fazer negócio da empresa, e não

da média do ramo de negócio. Na opinião dos autores, ao

invés de um sistema genérico, seria muito melhor usar as

i0 FEIGENBAUM et alli, op. cit.,p.ê.
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ferramentas de um SE para alavanc sr o conhecimento e a
experiência próprios da companhia.

Esta opinião também é compartilhada por Ha rr í s!", para quem
ter-se-ia ido muito mais longe em termos do ciclo de
adapta~ão do que foram até o momento, caso se tivesse
investido na constru~ão de ferramentas que trabalhassem com
bancos de dados, sistemas operacionais de mainframes e
redes.

111.2 A SITUAC~O ATUAL DA TECNOLOGIA E DAS APLICACõES

Ao analisarmos a s í t uac ão atual da tecnologia veremos que
a19umas das quest ões come caram a ser resol vidas, o que fez
com que vários programas de SE desenvolvidos por equipes
internas a varias organiza~ões come~assem a apresentar
resultados concretos.

111.2.1 A SlTUAÇ~O ATUAL DA TECNOLOGIA

1i HARRIS, op. cit., p.42.
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Para Martin e ZickefooseiR a tecnologia de IA não se

encontra mais na fase de Pesquisa e Desenvolvimento. Para os

autores, já existe um conjunto padrão de abordagens que pode

ser aplicado em uma variedade de ramos de negócios,

incluindo o ramo financeiro, para os quais esta tecnologia é

bastante adequada.

Marwaha e Firthi2 também são de opinião que atualmente a

tecnologia que apoia os Sistemas Especialistas evoluiu para

um ponto aonde algumas das restrições enfrentadas pelos

pioneiros não constituem mais empecilhos. Eles destacam

dois pontos principais:

a maior parte dos "shells" de desenvolvimento de SE rodam

em hardware convencional, sendo que parte destes "shells"

rodam sobre mais de uma plataforma; e

além de apresentarem inúmeras funcionalidades que as
primeiras ferramentas não apresentavam, estas ferramentas já

trazem algumas características embutidas que tornam um pouco

mais fácil a interface com os bancos de dados existentes e

com outras aplicações.

l~ MARTIW, Thomas J. and ZICKEFOOSE, HaT~ Beth. Expert S~stems in the FinanciaI Services Industr~.
SPECTRUH lnfonation S!lstems Industr!l - Applicationsj Decision Resources, Inc.j Februar!l1989. pp 2-1.

i3 KARWAHA op. cit.,p.3.
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Os autores apresentam também uma lista de nove "shells" de

SE que rodam em hardware convencional. Todos rodam em

ambiente de microcomputador <DOS e OS/2), sete deles em

mainframe IBM e cinco deles em DEC/VAX. Todos sem exceção

geram algum tipo de acesso aos bancos de dados.

Listas deste tipo, relacionando "shells" com plataformas

sobre as quais eles rodam e qual tipo de integração com os

sistemas ou bancos de dados existentes que eles

proporcionam, encont ram-se em vários art igos. Apenas para

citar mais dois, relacionamos Stires'" e Computerworldi!5.

Neles também pudemos constatar que a grande maioria dos

produtos roda sobre um ou mais hardwares convencionais e que

a grande maioria apresenta algum tipo de interface com os

softwares convencionais.

O fato dos "shells" rodarem sobre hardware convencional e

das ferramentas de desenvolvimento terem sido bastante

melhoradas, traz uma série de consequências. Duas delas são

apresent adas por St i resu, e a t erc ei r a por Marwaha e f i rt h" .

14 STIRE5, Charles. Expert 5~stels for Chelical Process Controlo SPECTRUM Chelical Industr~; Decision
ResQurces, Inc.; Jul~ 29, 1991. PP. 19-10.

15 Expert ssstess shells. COllputerworld, Novellber 23, 1987, pps 513-516.

16 STIRES, Charles E .. Winning Strategies for Expert S~ste.s Vendors in the Discrete Kanufacturuing
Sect or . SF'ECTRUM Inloreat icn S~stel!s Industr~; Deeision Resources, Ine.; August 1991. PP. 8.

17 MARWAHA· op. cit., p.4.
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1. O tempo de desenvolvimento de um SE declinou à medida que

as ferramentas de desenvolvimento melhoraram

Enquanto em 1975 um SE de 500 regras necessitava de 20

pessoas-ano para ser implementado, em 1985 este tempo

reduziu-se para quase 4 pessoas-ano e em 1990 para pouco

menos de 2 pessoas-ano. Em outras palavras, baseando-nos nos

dados apresentados por Stires, podemos afirmar que em quinze

anos a produtividade aumentou quase 10 vezes,

declinio médio de 15Y. ao ano.

com um

2. O custo de implementa~io de um SE declinou à medida que

os pre~os acompanharam a tendencia geral da tecnologia de

informa~io, caindo de 16X a 22X ao ano para um mesmo nível

de funcionalidade.

Em 1985, um SE incluindo o hardware de finalidade específica

e o software custava aproximadamente US$ 200.000. Em 1990, a

capacidade equivalente implementada numa esta~ão de trabalho

com hardware padrão custava aproximadamente US$ 62.500.

Stires espera que por volta de 1995, os pre~os caiam ainda
mais, para cerca de US$ 21.000. Decorre daí que os custos de

hardware computacional caíram a ponto de ser economicamente

vantajoso fornecer tecnologia baseada em SE para várias

aplica~ões práticas.
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3. Tornou-se desnecessário t reinar uma equipe em hardNare
especializado.

Pelo fato do hardware empregado não ser mais de finalidade

específica, passou a ser desnecessário treinar elementos da
equipe que somente sabiam lidar com este tipo de
equ a pamen t c . Passou a ser factível empregar elementos da

organização que lidavam com a tecnologia da informação mais

tradicional. Desta forma, é bastante cabível a afirmação de

Wiig18 que chama a atenção para o fato de que as equipes de

desenvolvimento de aplicaç:5es são formadas através de

treinamento de pessoas não ligadas exclusivamente a IA.

Concluindo, podemos dizer que a diminuiç:ão da barreira

tecnológica teve um efeito positivo sobre muitas das
dificuldades iniciais enfrentadas pelos pioneiros' . A

diminuição da barreira tecnológica, consequência, entre

outros fatores, da crescente sofisticaç:ão dos SE baseados em

computadores pessoais disponíveis a baixo custo e da queda

do tempo de desenvolvimento destes sistemas, ajudou a dar

maior credibilidade à tecnologia de SE e contribuiu para a
que sua taxa de difusão nas organizaç5es aumentasse.

i8 WIIG, op. cit., p.i7i.
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111.2.2 SITUACaO ATUAL DAS APLICACõES DA TECNOLOGIA DE SE

Com a solução de algumas questões tecnológicas vimos que a

tecnologia de SE começou a ganhar credibilidade. Na visão de

Martini9, uma vez que melhores interfaces tornaram a

tecnologia muito mais amigável e os usuários tornaram-se

mais educados em relação aos possíveis usos da tecnologia,

estes deixaram de perguntar o que a tecnologia de IA pode

fazer em geral, e agora querem saber como os SE podem

resolver um determinado problema.

Esta mudança de atitude fez com que se iniciassem vários

programas de SE conduzidos por equipes de desenvolvimento

internas ~s várias empresas.

Muitos destes programas começaram a apresentar resultados

concretos. Para se constatar a validade desta afirmaç:ão,

basta fazermos um levantamento no 'Business Periodical

Index' do que existe publicado sobre SE. Entre 1984 a 1988,
a maloria dos artigos estavam relacionados abaixo da entrada

Sistemas Especialistas. A partir de 1989 e, principalmente

após 1990, a maioria dos artigos sobre SE passou a aparecer
como uma sub-entrada de uma entrada principal, geralmente um

ramo de negócio (por exemplo bancos, seguros, petróleo,
i9 MARlIN, lhomas J .. Expert S~stels Struggle for Co••ercial Success. SPECTRUM Inforlation S~stels
and Iechncloaies - Âpplications, Decision Resources, Inc., March, 1988. pp. 1-19·.
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etc.). No que se refere à temática dos artigos relacionados,
pudemos constatar que uma grande parte, notadamente os
publicados em anos recentes, referia-se à descri~ão de casos
de SE desenvolvidos e implementados na orsan í zacõee . Isto
contrasta bastante com à temática dos artigos publicados
entre 1984-1988, onde normalmente abordava-se mais
tecnologia como um todo, e não aplicaç:ões específicas desta
tecnologia nos vários ramos de negócio.

Isto, no nosso entender, é um grande indicador de que os SE

estão deixando de ser considerados como uma tecnologia
totalmente à parte e estão começ:ando a se incorporar nos
vários ramos de negócio.

o setor aonde houve o maior crescimento das atividades
internas foi o setor financeiro. Para Gadenne e

Br aun s cb v í a'" .e bastante óbvio que o crescimento das

at ividades internas de SE se tenha dado nos setores de
seguro, bancário e nos outros prestadores de serviços
financeiros. Nestes setores bastante competitivos, os SE são
vistos como meios de diferenciaç:ão e como formas de ganhar
vantagem competitiva. Para os autores, o setor financeiro
tem razões estratégicas para integrar tecnolgia de IA nas
suas operaç:ões, uma vez que se t r at a de um setor

20 GAIIEHHE, Francois G. and BRAUHSCHVIG, David G. Be~ond the "AI Winter":Integration as the First
Step to hanaging Knowledge. ; Sf'ECTRUI'IInfonat ion S~stelS Industr~ - Produds and Technologies;
Decision Resources, Inc.; June 1987. pp. 5-6.



extremamente competitivo, é intensivo em trabalho e em
conhecimento e muito desse conhecimento e trabalho não podem
ser automatizados por sistemas convencionais.

Um exemplo de aplicação ao ramo bancário é descrito em
Mart inR' Martin nos diz que os banqueiros sempre tiveram
problemas em combinar os detalhes dos vários serviços que
oferecem com as necessidades de seus c1ientes. Por out ro
lado. os bancos estão se tornando cada vez mais competitivos
e cada vez mais oferecendo serviços mais diversificados.
Assim, cada serviço varia tremendamente em termos de suas
características e na forma de sua utilização.

Para Martin, os SE auxiliam os gerentes a passar pela
crescente complexidade do setor bancário. Eles auxiliam
também os clientes a adequarem seus objetivos específicos
com os investimentos mais apropriados às suas necessidades.
Como os SE podem ter uma grande quantidade de conhecimentos
de diversas áreas, ao combinar o conhecimento de um grande
número de especialistas, os SE incluem muito mais
conhecimento que qualquer especialista humano e podem
realizar um trabalho mais abrangente.

Um outro exemplo de aplicação no ramo de seguros é
encontrado em Marwaha e Firth~. Segundo os autores, muitas
21 KAR1IN. op. cit., p.t-16.

22 HARWAHA, op. cit., p.1.
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empresas de seguros tinham dificuldades em autómatizar

atividades como definição do valor do prªmio da apólice de

seguro e em determinar o valor a ser pago em caso de

sinistro, uma vez que estas atividades aparentemente não

possuem algoritmos e envolvem julgamentos. Através do uso da

tecnologia de SE, estas empresas procuravam identificar,

documentar, atualizar e automatizar o conhecimento baseado
na experiência de um especialista.

Concluindo, podemos dizer que os programas internos
desenvolvidos nas organizações contribuiu para a percepção

na comunidade empresarial de que os SE têm potencial para

uso nos negócios. Existem setores, como o financeiro, que

são mais apropriados para a aplicação desta tecnologia.
Entretanto, por se tratar de uma tecnologia bastante
específica, ela deve ser empregada cuidadosamente e

diferentemente do processamento de dados tradicional.

c:' "y
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111.3 A TECNOLOGIA NO AMBIENTE EMPRESARIAL

A segui r serão apresent ados dois paradigmas que procuram
identificar algumas características das empresas que
aplicaram a tecnologia de SE com sucesso. Em seguida
procura-se relacioná-los.

111.3.1 OS TRÊS ESTÁGIOS DE FAMILIARIDADE COM A TECNOLOGIA

Marw aha e Firth112 afirmam que asem presas que aPIicaram a
tecnologia de IA com sucesso aparentemente reconheceram,
implicitamente ou explicitamente, três estágios distintos de

familiaridade com a tecnologia: experimentação,
racionallzação e exploração.

1. Fase de experimentaç:ão

Na fase de experimentação, a tecnologia está em busca de
aplicações. são desenvolvidos protótipos com o objetivo de
demonstrar a factibilidade da tecnologia. Há pouco controle
ou estrutura organizacional sobre o desenvolvimento do

23 hARWAHA, op. cit., pp. 2-3.



protótipo, e frequentemente não há mais que algumas pessoas
são envolvidas.

Com rela~ão ao que ocorre nesta fase, Firdman~ observa que
muitas empresas não tem inten~ão de usar sua primeira
ap 1acacão (mesmo no caso dest a ser bem suced ida, o que
raramente ocorre) como um sistema de produção. As empresas
vêem o primeiro aplicativo mais como um meio para se
conhecer uma nova tecnologia e para treinar algumas pessoas.
Somente se espera algo mais concreto no segundo ou terceiro
projeto.

2. Fase de racionalização

Na fase de racionalização, os conhecimentos adquiridos
anteriormente são usados para desenvolver procedimentos
organizacionais, padrões e justificativas de custo para as
novas aplicações. Mais pessoas são envol vidas com o

desenvolvimento do SE e treinadas em engenharia do
conhecimento. As aplicações possuem um escopo mais
abrangent e e comecam a ser integradas com os sist emas
(tradicionais) existentes.

J

24 FIR[ll'iAt~,Henr~ Er ic . Expert s s~stells: Are ~ou alread!j behind? COllputerworld, April 18, 1988, pps
99.

'---



3. Fase de eKPlora~ão

Na fase de eKPloração, já eKiste uma infra-estrutura
organizacional para identificar, avaliar, definir e

construir aplicações. As aplicações de IA têm suporte
técnico para o desenvolvimento e para constru~ão de
interfaces e empregam um número significativo de engenheiros
do conhecimento conforme o tamanho da organização. As
aplicações são mais integradas com as aplicações eKistentes
e, em alguns casos, com outras tecnologias avançadas. As
responsab i1idades para aliment ar as bases de conhec iment o
são bem definidas.

e interessant e observar aqu i que mui tas empresas passaram
por esta fase, o que talvez justificasse as eKpectativas
otimistas da década passada. No entanto, somente algumas
conseguiram resultados concretos. Thomas Kehler, presidente
da 'Intellicorp', a maior e uma das mais antigas empresas de
IA, chega a afirmarR5 que "o mercado para os sistemas
especialistas originalmente era constituido pelas grandes
empresas com grandes orçamentos realizando grandes esforços
exploratórios."

Marhawa e FirthR6 concluem que algumas empresas não tiraram
proveito dos benefícios dos SE devido à maneira pela qual os
25 KOZLOV, Alex. Rethinking Artificial Intelligence. High Technolog~ Business I "a~ 1988. pps 23-24.

26 KARWAHA, op. cit., p.3.
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primeiros sistemas foram desenvolvidos. Ou seja, algumas

empresas tentaram pular a fase de experimentação indo rápido

demais para a fase d~ exploração. ~ altamente improvável que

uma empresa seja capaz de explorar a t ec no los í a de SE se.>m
e.>xperime.>ntação e.> racionalização. Embora e.>ste.>se.>stágios

possam ser ace.>le.>rados, uma exploração be.>msuce.>dida re.>que.>ra

internalização do processo para evitar os erros do passado.

111.3.2 AS DUAS DIMENSõES DE COMPLEXIDADE DA TECNOLOGIA

Me !::I e.>r aprese.>ntaram um paradigma para

administração de projetos e.>nvolve.>ndoSE, e.>laborado a partir

da análise de casos de aplicação be.>msucedidos da tecnologia

de SE. Os autore.>s identificaram duas dime.>nsõe.>s de.>

complexidade que são mais re.>le.>vante.>spara as e.>xigências de.>

desenvolvimento de um SE: coms lex í dade do conhecime.>nto e

comple.>xidade da tecnologia.

1. Complexidade do conhecimento

27 tlEYER, harc H. and CURLEY, Kath1een F.. Expert S~stelDs success tlodelsi Datamation - September 1,
1989, pps 35-38.
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Nos SE, a comp 1ex í dade do conhec iment o a ser incorporado
pode ser ava 1iada pelo número de campos de espec ia 1idade
distintos alémenvolvidos. o sistemas complexos
necessitarem da contribuição dos especialistas nos vários
campos, necessitam da participação dos engenheiros
conhecimento níveldevem um altopossuirque
familiaridade com os assuntos tratados, com o objetivo de
construirem efetivamente a base de conhecimento.

2. Complexidade da tecnologia

Os fatores que afetam a complexidade da tecnologia a ser
empregada incluem a diversidade do hardware e dos sistemas
operacionais bancos de dados,empregados, acesso aos
conectividade em rede e o nível de integração exigido.
Obviamente, quanto maior a complexidade tecnológica, maior
deverá ser a experiência e a competência da equipe que irá
materializar o projeto.

Com base em seus estudos, os autores chegaram em quat ro
tipos de aplicação SE, conforme mostra a Figura 3.1. Na
Figura, para cada tipo, estão descritas as características
principais de cada grupo.

A conclusão mais importante do trabalho de Me~er e Curle~ é

que o melhor método para se organizar um projeto de SE
depende inteiramente do tipo de aplicação escolhido.
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+A COMPLEXIDADE DO CONHECIMENTO

11
Intensivo em Conhecimento

• Incorpora o conhecimento de
tomadores de decis~o
experientes
• Requer um ambiente
computacional simples
• Auxilia a tomada de decis~o
de grupos especificos

I
Produtividade Pessoal

• Baixa complexidade do
conhecimento empregado e
tecnologia simples
• Aumenta a qualidade de
tomada de decis~o e a
produtividade

IV
Impacto Estratégico

• Alto nivel de complexidade
nos dominios do conhecimento e
da tecnologia
• Alto nivel de integraç~o dos
sistemas
• Podem sugerir alternativas
que necessitam ser exploradas
através de teste de hipo~ese

111
Intensiva em Tecnologia

BAIXA ALTA
B

• Complexidade limitada do
conhecimento empregado mas
tecnologia computacional
avançada.
• Objetiva produtividade
organizacional, tratamento de
altos volumes e custos baixos

COMPLEXIDADE DA TECNOLOGIA

Figura 3.1 - Tipos de Aplicaç~o de SE
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111.3.3 RELACIONANDO OS PARADIGMAS

Na nossa opinião, os paradigmas mostrados acima se
completam. A fase da experimenta~ão, aonde a tecnologia está

em busca de aplica~ões,

protótipos construídos

explica a razão do grande número de

com o objetivo de demonstrar a

factibi1idade da tecnologia. Uma vez que nesta fase, muito

provavelmente, os recursos destinados ao desenvolvimento dos

SE eram escassos (analistas e equipamentos), quando

comparados aos recursos destinados ao desenvolvimento de uma

aplicação tradicional, podemos conjecturar que a maioria dos

sistemas construídos caíssem na categoria de Sistemas de

Produtividade Pessoal. Isto ajudaria a explicar a razão pela

qual a maior parte das primeiras aplica~ões resultaram em
sistemas isolados, de escopo limitado, ou fossem construídas

como complemento dos sistemas existentes.

Na fase de racionalização, as aplicações possuem um escopo

mais abrangente e começam a ser integradas com os demais

sistemas existentes na organização. Nesta fase já se dispõe

de recursos para que sistemas mais complexos possam ser

resolvidos. Os sistemas construídos nesta fase tendem a ser

sistemas intensivos em conhecimento ou intensivos em
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tecnologia. Estamos baseando esta afirmaç:ão na conjectura de
que como, na fase de racionalização os recursos para
desenvolvimento de SE começam a ser organizados, o

responsável por estes recursos procurará minimizar a

complexidade do sistema a ser desenvolvido através da
simplificaç:ão de uma das duas variáveis cruciais: tecnologia
ou conhecimento.

Na fase de exploração, já existe uma infra-estrutura
organizacional para construir os SE. Na nossa opinião,
soment e ao est ar nest a fase .e que as empresas deveriam
começar a desenvolver sistemas de impacto estratégico. A
razão pela qual afirmamos isto é que os sistemas deste
último grupo para serem desenvolvidos envolvem uma
mobilização grande de recursos, além de envolverem um alto
nível de complexidade nos domínios do conhecimento e da
tecnologia. Desta forma, somente com uma infra-estrutura
existente que sistemas deste porte poderão ser
desenvolvidos.
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CAPÍTULO IV

TENDÊNCIAS DA TECNOLOGIA DE INFORHAC~O

O objetivo deste capítulo é o de discutir algumas tendências

no desenvolvimento da tecnologia da informa~ão. Trata-se de

um capítulo de apoio, baseado no trabalho de Weizer et

alii~, para alguns pontos que serão discutidos no capítulo

seguinte.

o enfoque da discussão restringe-se aos aspectos que

julgamos relevantes para podermos concluir se a evolu~ão da

tecnologia da informa~ão irá apoiar ou não, e em que medida,~
~

i WEIZER. Norman et alii. The Arthur D. little foreeast on inforlation teehnolog~ and produetiyit~:
laking the integrated enterprise ~ork. John Wile~ & Sons. Inc .• 1991.
pp. 17-39; 81-152.
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a evolu~ão da tecnologia dos Sistemas Especialistas. Os
principais pontos a serem discutidos são:

. As empresas irão substituir grande parte dos sistemas

de computador que rodam em "mainframe" por sistemas menores,
descentralizados e com fun,ões distribuídas.

A arquitetura computacional resultante destes
sistemas menores terá papeis bem definidos para os

"mainframes", computadores departamentais e estações de
trabalho.

A questão da rn t es rac ão dos vários componetes da

tecnologia da informaç:ão será uma das principais questões a
ser resolvida.

IV.! DIMINUICÃO DO TAMANHO DOS SISTEMAS ("DOWNSIZING")

Existem três fatores básicos que estão fazendo com que as

empresas subst ituam os sistemas em "mainframe" por sistemas

em equipamentos de menor porte: a complexidade operacional

do ambiente "ma í n F'rame ? , a relação pre~o/performance dos

"mainframes" quando comparados com equipamentos de menor
porte e a aceitação de equipamentos de menor porte.
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1. A complexidade operacional

o ambiente "mainframe" está se tornando muito pesado para
certas aplica~ões serem efetivas no ambiente de negócios dos
tempos atuais, que ~ extremamente dinimico.

Este tipo de ambiente, por ser complexo e de difícil
administra~ão, exige que a equipe de sistemas de informação
da empresa dedique grande parte de seu tempo atendendo a uma
s~rie de controles e procedimentos burocráticos.

Um segundo aspecto que consome tempo dos analistas é a
manutenção dos sistemas existentes. A maioria das
organizações possui sistemas antigos, que muitas vezes não
foram desenvol vidos da manei ra mais adequada e que para
continuarem operacionais exigem uma s~rie de manutenções.

Assim, ao rnvés dos analistas estarem atendendo os pedidos
para desenvolvimento de novos sistemas e melhorias das
aplica~ões existentes, estes dedicam a maior parte de seu
tempo para fazer com que os sistemas atuais continuem.

r:" -,

funcionando e para se adequarem as exigências do ambiente
"mainframe".
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2. A rela~ão pre~o/performance

Durant e a década passada, a re lação preço/performance dos

mic roprocessadores teve um dec resc imen to exponenc ia l. Ist o

fez com que os minicomputadores e alguns computad~res

pessoais existentes atualmente tenham uma performance

equivalente a de um "mainframe" de aproximadamente dez anos
atrá.s.

Weizer et alli apresentamQ uma série de dados sobre a

evo luc ão da capaciadade de processamento e de memória e

sobre o custo unitá.rio de ambas. Estes dados mostram que ao

mesmo tempo que a capacidade de processamento e a capacidade

de memória devem aumentar, o custo por unidade de

processamento e por unidade de memória devem cair. Assim,

concluem os autores, a relação preço/performance deve

continuar caindo.

Dest a forma, a desvan tagem da re 1a~ão preç o/per formanc e dos

"mainframes" em re lac ão aos computadores de menor porte,

acaba encorajando a implementação de novas aplicações em

minicomputadores e redes de computadores pessoais.

, WEIZER, op. cit.,pp. 8i-97.

,-'
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3, A aceita~ão de equipamentos de menor porte
\.,

J '.

( '{

Os problemas do ambiente "mainframe" também acabam
impactando os usu~rios, Estes ficam na dependencia' dos
ana 1 istas para desenvo I ver qua I quer tipo de sistema, AI ém
disso, os usu~rios são obrigados a sujeitar-se aos hor~ribs
de processamento de seus sistemas, raramente conseguem
relatórios particulares que lhes ajudem resolver um prob~ema
específico e quando são considerados um centro de custo
pagam um pre~o muito alto decorrente dos altos custos de se
manter uma estrutura onerosa para o "mainframe",

Como os equipamentos de menor porte existentes atualmente
apresentam muitas vezes a performance igual a do
"mainframe", e evitam os problemas acima, os usuar t os estão
optando pelos primeiros, A aceita~ão por parte dos usuários
da redes locais e a adoção de esta~ões de trabalho de alta
ve 1oc idade também acabam sendo uma forç:a condut ora nest e
processo de "downsizing",

Como consequência do processo de "downsizing", as grandes
empresas irão distribuir a computaç:ão centralizada em
"mainframe" em vários sub-centros, dividindo a carga de
trabalho entre eles, Muitos aplicativos serão construídos
para permitir o processamento cooperativo (aonde vários
computadores separados geograficamente são responsáveis pelo
processamento da aplicação),
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Esta distribuição de funções irá permitir um processamento

mais rápido da informação, além de minimizar o investimento

em hardware ao tirar vantagem do poder computacional mais

barato proporcionado pelas estações de trabalho.

A distribuição de funções acabará afetando a arquitetura do

sistema computacional, fazendo com que o hardware reflita

esta descentralização. A parte responsável pela interface

deverá, na maioria dos casos, ser implantada para rodar numa

estação de trabalho. A parte ligada aos dados locais irá

rodar em servidores locais ou sistemas departamentais

deixando para o "mainframe" o processamento pesado ligado

aos dados corporativos.

IV.2 A ARQUITETURA DESCENTRALIZADA

Com base na d i se ussão que foi fe i ta, os aut ores propõem
.'

papéis bem definidos para os "mainframes", os computadores )

departamentais e as estações de trabalho.
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1. "Mainframes"

Em meados da déc ada de novent a os "mai nframes" irão servi r

principalmente como um repositório de documentos e

informações a nível corporativo. Embora algumas pessoas

denominem este papel de "servidor de banco de dados", ele

não reflete todo o papel do "mainframe". A maioria das

tarefas de processamento "batch" e recuperação da informação

também serão executadas ainda pelo grande sistema central.

2. Computadores Departamentais

As m~quinas departamentais serão geralmente minicomputadores

que possu irão a c apac idade de processament o de pequenos

"main frames". Eles deverão ser capazes de atender toda a

necessidade de processamento de um departamento tendo pouca

ou, dependendo do caso até nenhuma, necessidade de

comunicaç:ão com o "mainframe".

3. Esta,ões de Trabalho

Ao c cn t rar í o dos computadores pessoais da década passada,
que geralmente operavam como m~quinas isoladas interligando-

se com outras m~quinas somente para troca de mensagens, o

computador desta década de ver á evoluir para se tornar uma

interface entre o usu~rio e uma rede de recursos

disponíveis, com as comunicações e o processamento
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cooperativo sendo feitos de maneira automática e
transparente.

Sobre este aspecto Harris~ observa que, em muitos casos, os

computadores pessoais estão se tornando o ambiente preferido

de desenvolvimento e estão caminhando para tornar-se o
ambiente preferido de distribuiç:ão e recepç:ão de
informaç:ões. Isto devi do a sua capac idade de erocessament o

que permite um interfaceamento com o usuário muito mais
versátil do que as arquiteturas tradicionais com
"mainframes" centralizados e terminais não-inteligentes (sem

capacidade de processamento local).

Um outro aspecto que deve ser levado em conta para que os

srst ema s possam ser úteis e bem aproveitados pelo usuário

médio sem uma cultura computacional mais profunda, são as

chamadas interfaces gráficas para o usuário. ("graphical
user interface", ou GUI).

Seu principal propósito é tornar a máquina mais facilmente
operável pelo usuário leigo, uma vez que a interface gráfica

facilita a utilização do computador, pois apresenta um modo

comum e intuitivo para que o usuário tenha acesso a todas as
aplicações que rodam no computador.

3 AICorp.·s Harris on Artificial Intelligence: Integration With Existing S~ste.s is Ke~. Datalation-
March 15.1990. pp. 44.
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IV.3 A QUESTÃO DA INTEGRACÃO

A questão da integração surgiu como consequência da

maturação separada dos vários componentes de um sistema de

informação telecomunicações, redes locais, soft ware e

hardware. Estes componentes maturaram separadamente à medida

em que eles foram sendo empregados em funções isoladas nas

empresas. No final da década passada, estes componentes

começaram a ser reunidos em uma família física. O que resta

ainda a ser feito nesta década é a parte mais sofisticada:

integrar os componentes logicamente de modo que eles

trabalhem como uma unidade.

o aspecto da integração foi discutido também por Ha rr í s",

para quem a questão da integração com os sistemas existentes

e o principal obstáculo enfrentado pela tecnologia da

informação como um todo. Na sua opinião, as ferramentas

básicas para comunicação e para redes de computadores não se

encontram

diferentes

ainda no estágio onde pode-se conectar

exemplo,

os

eqUipamentos entre si, por os

computadores pessoais com o "mainframe", e assegurar que

ambos tenham acesso aos dados do outro de uma maneira

transparente.

4 HARRIS, op. cit., p.44
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Para resol ver a quest ão da integraç:ão, a infra-est rut ura
geral dos sistemas de informaç:ão deverá necessariamente
tornar-se mais complexa. Será esta infra-estrutura que fará
todo o trabalho de conectividade entre os diferentes
equlpamentos.

Como consequência desta integraç:ão, as empresas terão uma
arquitetura do tipo descentralizada, conforme discutido no
item IV.2, ao invés da arquitetura existente hoje, que é do
tipo centralizada em equipamentos "mainframe".
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CAPÍTULO V

TENDÊNCIAS DOS SISTEMAS ESPECIALISTAS

O objetivo deste capítulo é o de discutir quais serão as

grapndes tendências no desenvolvimento da tecnologia dos

Sistemas Especialistas. As grandes tendências a serem
discutidas são:

A resolução apropriada de algumas questões,

principalmente de natureza tecnológica, ainda exercerão um

papel preponderante na difusão da tecnologia dos SE.
. ~)

Uma vez resolvidas estas questões, os SE se tornarão

uma tecnologia disponível para integrar-se como parte de
novos sistemas de informação.
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· Os esfor~os das empresas serão no sentido de e~plorar

a tecnologia dos SE de forma cautelosa, o que fará com que
as aplica~ões de SE não se espalhem, inicialmente,
os ramos de negócio.

em todos

Os fornecedores irão concentrar seus esfor~os em

certos segmentos de mercado da tecnologia de SE, embora

ainda existam alguns obstáculos que limitam o crescimento
destes segmentos.

V.i GRANDES QUESTõES A SEREM RESOLVIDAS

V.l.l. QUESTõES TECNOLóGICAS

Conforme foi visto no Capítulo 111 a tecnologia de
rn+o rmac ão que apo í a os SE evoluiu para um estágio aonde

muitas das restri~ões enfrentadas há dez anos atrás não são
mais empecilhos ao desenvolvimento de novos sistemas.
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Entretantc1 ainda restam algumas quest5es tecnológicas a

serem resolvidas. Martin~ classifica estas quest5es em

quatro grandes grupos;

Aumento da capacidade e velocidade computacional;

Integração com os sistemas existentes;

Facilidades cada vez maiores de uso para usuários; e

Facilidade cada vez maior de desenvolvimento.

1. Aumento da capacidade e velocidade computacional

A medida que os SE vão se tornando cada vez mais complexos,

esta complexidade acaba se refletindo no tamanho de sua base

de conhecimento.

Quanto maior a base de conhecimento maior a necessidade de

capacidade computacional, isto é, maiores recursos

armazenamento que possibilitem representar toda a base de

conhecimento e maior capacidade de processamento da CPU

sobre esta base de conhecimento.

Além disto, todo o processamento necessário deve ser feito

num tempo que seja adequado para o usuário. Isto acaba por

exigir do computador maiores velocidades de processamento.
i MARlI", Thomas J .. Expert S~stems Struggle for COlsereial Suceess. SPECTRUH Inforlation S~ste.s and
Technologies - Applications, Decision Resourees, Inc., Mareh, 19BB. P.1-20.
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A Figura 5.1 extraída de MartinQ procura ilustrar o inter-

relacionamento existente entre capacidade computacional e

complexidade das aplicações de SE. A capacidade

computacional está representada pela memória do computador,

expressa em kilob~tes (k) e megab~tes (mb), e velocidade em

Milhões de Instruç:ões Por Segundo (MIPS). As retas

representam a evolução da capacidade computacional no tempo.

A reta superior representa a evoluç:ão do hardware de

finalidade específica para SE, por exemplo as máquinas LISP.

A reta do meio representa as estações de trabalho, que

básicamente são microcomputadores com grande capacidade

computacional. A reta inferior representa a evolução dos

computadores pessoais.

As curvas representam a evolução da capacidade computacional

exiglda por aplicaç:ões de SE de diferentes graus de

complexidade. A figura mostra, por exemplo, que inicialmente

as aplicações de complexidade m~dia que exigiam hardware de

finalidade específica passaram a poder ser processadas em

estaç:ões de trabalho.

, hARTIW, op, cit., p.1-22.
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Por outro lado, MartinQ observa que ainda existem casos em

que é necessário utilizar hardware de finalidade específica

para a construção de aplicações multiusuárias complexas. Ele

cita como exemplo o caso de um sistema de planejamento

financeiro de atéatender 200 usuárioscapaz

simultaneamente.

No Capítulo IV, vimos que a tendência mostrada na Figura 5.1

no que se re fere ao aument o de capac idade comput ac iona 1 ao

longo do tempo para determinada classe de máquinas deve se

manter. Assim, uma das c onc í cõe s para que os SE possam ser

amplamente implementados, é que o hardware tenha um custo

apropriado para este aumento de capacidade.

Martin4 ainda observa uma segunda condiç:ão. É que o

hardware utilizado para processar as aplicações de SE possa

ser usado funções estealémoutras de apoiarpara

processamento, isto por que se o hardware for de finalidade

específica poderá ser difícil, ou mesmo impossível,

integração com o hardware de finalidade geral. Caso o

hardware utilizado para processar as aplicações de SE seja

de finalidade geral, o custo associado ao processamento da

3 MARTIN, op, cit., p.i-2i.

4 M~RTIN, op, cit .• p.í-20.
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a"'l í c ac ãc 'r ••. Cal, pois o mesmo hardware pode ser usado para
processar outras aplicações existentes na empresa.

Um terceiro aspecto a ser observado, também comentado em

Martin~ refere-se à exploração, pelas aplicações de SE, das

novas técnicas de processamento que se tornarem disponíveis

(por exemplo, processamento paralelo). Não temos dados mais

cone ret os para podermos ava 1iar qua 1 será o impac to dest as

novas técnicas. No caso do processamento paralelo, em

particular, podemos apenas especular que o impacto sobre os

SE será positivo, uma vez que a capacidade de processamento

deverá sofrer um grande aumento. O fato do processamento ser

paralelo significa que num mesmo instante de tempo vários

processadores (e portanto, maior capacidade computacional)

estão trabalhando na resolução de um determinado problema.

2. Integração com os sistemas existentes

Larr~ R. Harris, fundador e presidente da AICorp. e autor do

livro 'Artificial Intelligence Enters the Marketplace',

definiu bem o problema da integra~ão dos SE com os sistemas

existentes"; : "A questão da integra~ão com os sistemas

existentes e o principal obstáculo hoje. As ferramentas

5 MAR1IN,op, cit., p.i-19.

6 AICorp. 's Harris on Artificial Intel lisence: Iatesr at íon With Existing S~stns is K€~. Ilahllation-
t'iarch i5,1990. P. 44.



básicas para comun í cacão e redes de computadores não se

encontram ainda no estágio onde pode-se conectar PC's com o

mainframe e assegurar acesso aos dados de uma maneira
transparente. A integraç:ão com os sistemas existentes,

part icu 1arment e os que usam bancos de dados corporat ivos,

normalmente locali2ados fisicamente no mainframe, necessitam

ser feit os de modo o mais transparent e possível. Assim,

quando se construir o sistema de IA, não será necessário

preocupar-se em saber aonde se encontra fisicamente os

dados, podendo os programadores se concent rarem apenas na
representaç:ão do conhecimento envolvido."

As dimensões do problema descrito por Harris são enormes.

Hoje, as empresas que estão informati2adas têm uma série de

informaç:ões arma2enadas em seus computadores. Para que um SE

chegue a determinada conclusão, ele necessitará ter acesso a

parte ou mesmo a todas estas informaç:ões. Estas informaç:ões

podem estar concentradas no "mainframe", espalhadas pela

organi2aç:ão em diferentes redes de computadores ou pior, em

máqUinas que não estão conectadas a nenhum outro sistema de
computaç:ão.

Como cada fornecedor adota um critério próprio para
represent acão dos dados no comput ador , caso o acesso aos

dados não possa ser feito de maneira transparente, o

projetista do SE tem que entrar no mérito da maneira pela

qual os dados de cada sistema que ele julgue necessário
• 1



integrar-se com o SE estão armazenados fisicamente no

computador. Este trabalho, não raro, consome maiores
esforços que o projeto e a construção do SE.

Na opinião de Harrisv ,a tecnologia de IA deverá sofrer um

processo de pad ron i zacão forç ado pe lo própr io merc ado que

acaba não aceitando este tipo de situação. Este processo irá

abranger desde a normalização para o acesso aos vários

bancos de dados eKistentes até a própria nomenclatura

empregada. No que se refere a nomenclatura, o mercado já

começa a ent ender o que esperar com relação aos termos

normalmente empregados e qual o seu significado prático.

A visão de que a tecnologia de SE deve ser capaz de se

integrar com o hardware de finalidade geral (conforme

discutido no item anterior) e deve ser capaz de se comunicar

com os vários softwares gerais de processamento, entre os

quaiS os gerenciadores de banco de dados é compartilhada por

7 HARRIS, op. cit., p.43.
-.B MARTIN, op, cit., p.1-20.

9 FIRDhAN, Henr~ Eric. Experts s~stems: Are ~ou alread~ behind? Computerworld, April 18, 19B8. P.10S.

\'
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3. Facilidades cada vez maiores de uso para os usuários

Esta é, de acordo com Martin~e, outra grande questão

tecnológica a ser resolvida, pois a falha em reconhecer as

necessidades de interface do usuário continua ainda sendo

provavelmente a maior razão para a disparidade entre o

número de SE desenvolvidos com sucesso nos laboratórios e o
pequeno número dos que realmente se tornaram produtos

comerciais.

Nos laboratórios os SE são usados por pessoas que estão

bastante interessadas na tecnologia e que são tolerantes as

idiosincrasias do sistema. Fora do ambiente do laboratório,

estes sistemas serão aceitos somente se as pessoas acharem-
nos úteis e fáceis de usar.

Vimos no Capítulo IV que uma das grandes tendências da

Tecnologia da Informação para a década de noventa é o

aperfelçoamento das interfaces gráficas para o usuário
(GUIs) . Estas interfaces devem facilitar bastante a

interação homem-máquina.

A tecnologia dos SE irá beneficiar-se diretamente destes
avanços. Na opinião de Stires:\.~ ,em meados da década de
10 HAR1IN, op, cit., p.i-22.

li STIRES, Charles E .. Winning Strategies for Expert S~stels Vendors in the Discrete Hanufacturuing
Sector. SF'ECTRUI'iInformation S~stells Industr~; Decision Resources, Inc.; August 1991. P.3.
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novent a os fornecedores de ferrament as 1íderes de mercado
irão introduzir produtos com grande funcionalidade,
incluindo melhores interfaces gráficas para usuário (GUls).

4. Facilidade cada vez maior de desenvolvimento

Vimos no Capítulo 111 que o tempo médio necessário para

desenvolver uma aplica~ão de SE esta declinando.

No entanto, conforme dados fornecidos por Stires'~, o tempo

médlo necessário para se desenvolver um SE de complexidade

média com cerca de 2.000 regras era de 10 pessoas-ano em

1991.

Este tempo ainda é considerado alto para as empresas. Assim,

uma questão chave ainda continua sendo o aperfei~oamento de

ferramentas visando a acelera~ão de todo o processo de
desenvolvimento de um SE.

Uma das man e1ras de ace1erar est e proc esso é suger ida por
Martin:t.~, quando ele observa que, para atender às

necessidades do mercado, o fornecedor poderá ter que

desenvolver "shells" orientados a determinados tipos de

12 STIRES, op. cit., p.S.

13 KARTIH, op, cit., p.1-20.
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problemas, ou seja, focar-se em ferramentas específicas para

realizar determinadas funções tais como diagnostico,

e detecção.progamação de serviços ("scheduling")

Entretanto, por elas serem orientadas a determinados tipos

de problemas, por e~emplo programação de serviços, o domínio

de suas ap 1a c ac õe s seria mais I imit ado que o de um "shell"

de finalidade geral.

A rapidez no desenvolvimento de SE seria devido ao fato

destas ferramentas trazerem embutidas em si
funcionalidades

desenvolvimento

que

das

permit iriam

aplicações de

encurtar

SE. Por

o tempo

e~emplo,

de

uma

ferramenta destinada a funções de detecção já forneceria uma

série de rotinas prontas que de outra forma teriam que ser

construídas no caso, por e~emplo, de um SE para monitoração

e alerta em tempo real da variação das cotações de ações

negociadas nas Bolsas de Valores.

Uma outra grande funcionalidade que as ferramentas devem ter

é destacada por Harris1~, para quem o grande desafio para os

fornecedores e apresentar ferramentas que tenham a

funcionalidade de IA de representar conhecimento (este item

será discutido a seguir). Na sua opinião, as ferramentas

ex í s t en t es hoje são mais que suficiente para lidar com os

aspectos de representação de conhecimentos em situações

14 HARRIS, op. cit., p.42.



comerciais convencionais. Isto tudo num contewto de ambiente

computacional comercial, que é uma mistura de mainframes e

PC·s.

Cabe aqui observar que as ferramentas de desenvolvimento de

SE são também meios possíveis para favorecer a í n t esrac ão

com os sistemas existentes, conforme discutido no item 2

(integração com os sistemas existentes). Assim, também para

Firdman~s, o segmento de ferramentas do mercado de IA

tenderá a se consol idar. Haverá uma série de ferramentas

para o desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento

que acessam os banco de dados do mainframe e pacotes

aplicativos escritos em linguagem convencional.

V.1.2 A QUESTÃO DA ADMINISTRACÃO DO CONHECIMENTO

Além das questões de natureza tecnológicas existe uma grande

questão a ser resolvida cuja natureza não e tecnológica.

Trata-se da administração do conhecimento.

Vimos no Capítulo 11 que existem várias formas de

representar o conhecimento. Mas, para que se possa usufruir

15 FIRDMAH, op. cit .• p.105.



dos beneficios de um SE é preciso mais que representar o
conhecimento de maneira adequada. Conforme Martin~~ observa,

devemos saber como utilizar o conhecimento efetivamente num

SE e fazer com que as pessoas pensem sobre o conhecimento da

mesma forma que e1as pensam hoj e sobre a represent aç:ão da
informação num banco de dados.

Hoje existe todo um embasamento teórico que indica a maneira

malS apropriada de representar a informação no computador.

Além disso, a teoria preocupa-se também em analisar os
vários aspectos ligados ao acesso e à integridade da

informaç:ão. Ela indica respostas às questões ligadas à

recuperação, à atualização, àa segurança e principalmente à
administração da informação.

De forma análoga, uma vez que o conhecimento esteja embutido

no SE. ele precisará ser administrado. Isto significa, entre

outras coisas, que deverá existir uma atividade destinada a
manter este conhecimento atualizado e íntegro.

Da mesma maneira que existem atualmente departamentos nas
grandes organizações destinados a administrar os dados

corporativos, pode-se conjecturar como o faz Firdman~? que a

administração do conhecimento se tornará uma das maiores

16 hARTIN, OP. cit .• p.1-20.

17 FIRDKAN. Op. cit., p.104.
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funç:l5es dos centros de informac:ão corporativos. Firdman:l.~

também acredita que deverá haver alguns avanc:os na
representac:ão do conhecimento, especialmente para as
aplicac:5esfocadas para tomada de decisão e planejamento.

Marwaha e Firth:l.9 chamam a atenc:ão para um outro aspecto que

vale a pena ser observado. Trata-se da integrac:ão dos

"shells" com as linguagens de quarta serac ão . Na sua
OP in i ão , como consequênc ia dest a int esrac ão , as empresas

terão uma plataforma integrada para administrar os dados e o

conhecimento.

V.2 A DISPONIBILIDADE DOS SE E SUA INTEGRAC~O A NOVOS
SISTEMAS DE INFORMAC~O

V.2.1 A DISPONIBILIDADE DOS SE

Conforme vimos no item acima, existem ainda algumas questões

de natureza tecnológicas que ainda impedem a ampla difusão
18 FIRDMAN, op. cit., p.105.

19 hARWAHA, Samarjit e fIRTH, louise. Getting Smarter about Expert S~stels. Best's Review
f'ropert:i/Casualt!j lnsurance Edit íon, Volume 91 No. 8, December 1990. P.3.
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dos SE. Uma vez resolvidas estas questões, os SE serão

considerados mais uma tecnologia à disPosi<;ão dos
construtores de sistemas de informa<;ão.

Este enfoque e bastante claro para Harris":e., para quem a

comunidade informát ica deve encarar a IA como uma outra

tecnologia disponível que pode ser usada em uma determinada

classe de aplicações e que pode ser abordada de uma maneira

rotineira. Trata-se de um outro estilo de programação que

fornece técnicas para representaç:ão e manipulação de
conhecimento sobre os bancos de dados existentes .

Na sua opinião~~, .a parte excitante .e que ela (a

tecnologia dos SE> abre novas portas que potencialmente não

estavam abertas anteriormente. Não e algo onde você está

apenas dizendo que há um aumento na produtividade do

programador de 5 ou 10X, que eles podem fazer a mesma coisa

que sempre tem fe ito, apenas um pouc o mai s dep ressa. O que

nos estamos realmente dizendo é que existe uma classe de

aplicações, tal como determinação do valor do prêmio de

apólices de seguros, que você pode tratar rotineiramente."

Ainda baseando-nos no item V.i, fica claro que os principais

aspectos relacionados a tecnologia de SE são aspectos de

20 HARRIS, op. cit., p.42.

21 HARRIS, op. cit., p.42.



software. O hardware de finalidade específica hoje já não é

mais uma necessidade, salvo em aplicações muito abrangentes,

conforme a Figura 5.1. Considerando-se o aumento da
capacidade e do poder computacional das máquinas e da
diminuição do fator (custo):(capacidade computacional) ,
podemos concluir que os SE serão principalmente uma
tecnologia ligada ao software.

Esta e a visão de Weizer e alliQQ para quem mesmo ainda em

meados da década de noventa, IA será vista principalmente

como uma tecnologia de software. Para esses autores, não há

previsões para a existência de um mercado para as máquinas

IA especializadas e de grande porte, com a possível excessão

dos computadores para apoiar as redes neurais.

Um outro argumento indicando que os SE serão considerados

como uma outra tecnologia de construção de sistemas de

in+ormac ão é apresent ado por Har ves Newqu ist,,:~,ana 1ista e

editor da AI Trends, que afirma que ..os sistemas de
procassamanto de dados tradicionais e os sistemas de
in+ormac õe s gerenc iais represen tam 70Y. a 80Y. de todas as

compras de sistemas. Para que os SE venham a ser um grande

negócio, eles terão que se incorporar no cerne dos sistemas
de informação gerenciais."

t2 WEIZER, Morman Ft alii. ThF Àrthur D. LittlF forecast on inforlation technolog~ and productivit~:
making the integrated enterpríse work. John Wíle~ & Sons, Inc., 1991. P.123.

23 kOZLOV, Alex. Rethinking Àrtificial Intelligence. High Technolog~ Business. Ma~ 1985. P.23.
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o que Newqu i st est á dizendo, em out ras pa 1av r a s , é que se

analisarmos o volume dos sistemas de informação

comercializados, constataremos que a grande maioria

comercializada ainda são os sistemas tradicionais. A única

maneira da tecnologia de SE se difundir, mantida esta

situação, e através da incorporação dos SE nos sistemas

tradicionais. Esta tendência foi detectada também por

Wiigm~. Este assunto é tratado com maiores detalhes a

seguir.

V.2.2 INCORPORAC~O DOS SE AOS NOVOS SISTEMAS

Uma vez que os SE se firmem como mais uma tecnologia à

disposição dos projetistas e construtores de sistemas, os

novos sistemas que forem sendo construidos tenderão a

incorporar o conhecimento especializado.

É o que afirmam Marwaha e Firthlik~; para quem a tendência

caminha na direção de se embut i r conhec iment o dent ro das

24 WIIG, Karl. Market Trends in Artificial Intelligence in the United States and Japan. P.169-170 in
ARTIFICIAL INTELLlGENCE: Towards Pract ical Application, edited b!jBernold, Thomas and Albers, Gunter,
Elsevier Science Publishers D.V. (North-HoIJand), 1985.
25 MARWAHA e FIRTH, op. cit .• p.3.



ãPlicãf;ães e em se deixar de lado as aplical;ões de SE

isoladas, que não estão conectadas a nenhum outro sistema .

Ainda segundo os autores esta tendência .e fac i1it ada por

mud an cas na tecnologia, mais especificamente pela migral;ão
do software de IA para plataformas tradicionais.

Este conhecimento embutido irá fazer com que aumente muito
para o usuário a utilidade de determinados produtos. Tome-se

por exemplo o caso de uma empresa usuária de equipamentos da

Caterpi1lar, um tradicional fabricante de veículos pe.>sados
para construl;õe.>s. Este.>s ve.>ículos, por trabalhare.>m

constantemente em um ambiente.> hostil, ne.>cessitam ter um

acompanhamento frequente com a rea l í zac ão de manute.>nl;õe.>s

periódicas. Por serem ve.>ículos de custo de centenas de

milhares de dólares, o custo de sua hora parada é altíssimo.

Asslm, logo que um de.>stes veículos para é ne.>ce.>ssário

determinar o mais rápido possíve.>l qual foi a causa de sua

parada e.>o qu e de ve ser fe.>íto para colocá-lo novamen t e em

movimento. Muitas ve zes o me c ân í co da emp resa está apto a

fazê-lo rapidame.>nte. Ocorre entre.>tanto que, e.>mde.>te.>rminadas

ocasiões, este mecânico pode estar ocupado atendendo a

outros chamados ou pode desconhecer a natureza do problema.

Principalmente se fôr este último caso, a presenl;a de um

mecânico do forne.>cedor sera necessária, o que acarretará
custos elevados para empresa.
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Caso a experiência do mecânico mais hábil do fornecedor

pudesse ser capturada e colocada num aparelho que

diagnosticasse qual é o problema e indicasse qual a possível

solu~ão, a empresa ganharia um tempo que lhe seria bastante

valioso. Este aparelho poderia ser um SE implementado num

hardware padrão existente no mercado (do tipo computador

pessoal) e toda a experiência capturada do mecânico ~oderia

estar disponível em programas armazenados em disquetes que o

hardware pudesse ler. A medida que a base de conhecimento

fosse refinada ou modificada para que refletisse alteraç5es

que o fabricante fez no equipamento, poderiam ser lançadas

novas vers5es deste SE. Estas vers5es poderiam ser

carregadas no aparelho diagnosticador e postas em prática

imediatamente.

Podemos ir um pouco além neste exemplo, supondo a.

possibilidade do aparelho estar ligado aos computadores da

empresa e o do fornecedor. Se este aparelho chegasse a

conclusão que determinadas peças necessitam ser

substituídas, ele poderia acessar o banco de dados da

empresa, verificar se a pe~a existe em estoque e, em caso

afirmativo, fazer um pedido. Caso a pe~a não existisse no

estoque da empresa, o aparelho poderia, automaticamente,

tentar o mesmo procedimento com o computador do fornecedor.

o exemplo acima ilustra bem duas grandes tendências. A

prlmeira delas refere-se ao fato dos SE tenderem cada vez



mais a serem uma tecnologia de software aplicada a

determinados produtos e que rodam em hardware padrão. A

segunda é que esta tecnologia irá caminhar no sentido de se

integrar com os outros sistemas e banco de dados existentes

(no exemplo são com os sistemas e banco de dados de estoque

de peças de reposição da empresa e do fornecedor).

A idéia de que os SE serão cada vez mais parte de

determinados produtos desenvolvidos é compartilhada por

vários autores.

Par~ Firdman~~, os sistemas baseados em conhecimento estarão

embutidos em alguns produtos, a maioria para aplicações
vo 1t adas para diagnóst ico. Para o autor, o termo ..indúst ria

de IA" deixará de ser utilizado, uma vez que IA não deve ser

vlsta como um setor industrial ou ramo de negócios. Firdman

acredita que IA será uma tecnologia que estará presente nas

outras indústrias, como por exemplo, as de software e a

automobllística.

Para Weizer et alii~9 quase todas as aplicações de IA
estarão implementadas em componentes de hardware
especlalizados que est arão embut idos nos grandes sistemas

(são partes de hardware dest inadas a real Lzar uma função

26 FIRDKA~, op. cit., p.t04.
27 WEIZER, et alii, op. cit., p.123.
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bastante específica com o conhecimento embutido neste

hardware) ou serão componentes de software implementados em

arquiteturas padrão de computadores.

WiigR~ apresenta-nos uma visão bastante otimista. Ele

acredita que as aplica~ões baseadas em IA irão se difundir

cada vez mais através da sociedade, para eventualmente
apolar o que ele denomina de

trabalhadores que

"knowledge

dependem de

workers" (seriam
todos os algum tipo de
conhecimento especializado para poderem executar suas

tarefas). Ainda na sua opinião, os ambientes de esta~ão de

trabalho completos e altamente integrados serão considerados

como a ferramenta de apoio apropriada estes trabalhadores.

i
V.3 A DIFUS~O SELETIVA DOS SE

V.3.1 A CAUTELA DAS EMPRESAS COM RELAC~O AOS SE

Com os SE sendo vistos inclusive pela comunidade empresarial

como uma tecnologia a mais para con s t ruc ão de sistemas,

28 Wll&, op. cit., p.i7i.
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p~-incipalm~nt~ as empreSas cuja informa~ão é considerada

também como matéria-prima procurarão aproveitar esta

tecnologia em seu próprio benefício.

Vimos no Capítulo 111 dois paradigmas que procuravam

explicar o motivo de algumas empresas terem sucesso na

ap lacacão da tecnologia de SE. Um dos paradigmas mostrava

que as emp resas de sueesso na ap 1icac ão dest a tecno 1og ia

sempre começavam a utilização dos SE com um enfoque

experimental. O outro paradigma mostrava que a administral;ão

de um projeto de SE é tanto mais f~cil, quanto menores forem

os graus de complexidade da tecnologia e da base de

conhecimento a serem implementados.

Com base nessas conclusões, acreditamos que as empresas

comel;ario a utilizar a tecnologia dos SE de forma cautelosa,

uma vez que, caso e1as que iram aument ar a probab i1idade de

sucesso no emprego desta tecnologia, elas tenderão a passar

por uma fase de experiment ação aonde não serão invest idos

muitos recursos (humanos e tecnológicos) devido ao risco
existente. Estes fatores farão com que os primeiros sistemas

a serem desenvolvidos sejam de complexidade baixa e de porte

pequeno. Consequentemente, o crescimento de aplicações

integradas de IA de grande porte (aplicações desenvolvidas
por um grupo de pessoas - os engenheiros do conhecimento - e

usadas por out ro grupo de pessoas) desenvolvidas para uso i,

interno nas empresas ser~ limitado.
\..
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Esta. visão coincide com a. de Firdman"'Ç' para quem "os

sistemas baseados em conhecimento de grande porte serão
construídos relativamente devagar, a maioria sendo
desenvolvido por grandes empresas e internamente. Os
slstemas que dominarão nos próximos anos serão os sistemas

baseados em conhecimento de pequeno porte. Colocando de

outra forma, os sistemas factíveis prevalecerão sobre os

sistemas de alto impacto. As empresas serão cautelosas em

adotar a tecnologia de IA, e os projetos de IA serão em sua
grande maioria projetos de baixo risco e baixo benefício."

V.3.2 USO RESTRITO A DETERMINADOS RAMOS DE NEGóCIO

Admitindo-se que os esforços das empresas serão no sentido

de explorar a tecnologia dos SE de forma cautelosa, o
processo de seleção das aplicações a serem desenvolvidas
restringirá a ocupação dos SE a determinadas áreas de
negócio.

Martin~0 inclusive compara o processo de difusão dos SE nas

empresas com o dos bancos de dados. Na sua opinião, as
29 FIRDMAH, op. cit .• PP.i03-i04.

30 KARTIH, OP. cit .• p.1-19.

"
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apl icaç:õas de IA não se espalharão em todas as industrias

como os soft wares gerenc iadores de banco de dados, mas

ocuparão nichos verticais em diferentes ~reas de aplica~ão.

Um dos critérios b~sicos para identificar as ~reas de

ap lt cacão a serem escolhidas é descrito por Harris~a para
quem as ~reas de aplicação chave para IA serão todas

aque 1as aonde exi ste um número de +or cas cont rad itór ias a
serem avaliadas e ponderadas e onde o diagnóstico da

situação é, em última an ala se , utilizado para se decidir o

que fazer. Ele cita como exemplo as ~reas de marketing,

vendas e finan~as.

Um segundo critério básico é definido por Weizer et alii~~
para quem as grandes aplica~ões de IA irão cair na categoria

de "auxiliares", ou seja, serão aplica~ões feitas para
auxiliar os empregados a tomarem decisões comuns e

repetitivas, mas importantes para a empresa. Os autores

citam como exemplo as tarefas de aprova~ão de crédito,
autorização de compras com cartão de crédito, diagnóstico de

falhas em equipamentos e sistema de para otimização de uso
de recursos de chão de f~brica.

3i HARRIS, op. cit., p.44.

32 WEIZER, et alii, op. cit., p.123.
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V.4 A LIMITAC~O DO MERCADO

V.4.1 CONCENTRAC~O DOS FORNECEDORES EM CERTOS SEGMENTOS DE
MERCADO

Com o avanco da solucão das questões tecnológicas e da

rep resen tac ão do conhec iment o, os fornec edores est arão em

condições de atender melhor às necessidades dos usuários se
concentrarem seus esforç:os em produtos específicos ou
oferecerem determinados serviç:os, além de visarem certos
segmentos industriais.

Esta também é a visão de Martin e Zicckefoose~~ que afirmam
que uma vez estando as empresas com os componentes chaves da

tecnologia da í nFormac ão instalados (por exemplo, banco de

dados, servidores e redes) os fornecedores poderão atender
melhor as necessidades do usuário se concentrarem seus

es+o rcos em produtos específicos, em serv í cos e em certos
segmentos industriais.

•.
33 MARTIN, lhomas J. and ZICKEFOOSE, Kar~ Beth. Expert S~stems in the Financial Services Industr~
SPECTRUM Information S~stem; Industr~ - Applicationsi üecrston Resources. Inc .. Februars 1989. P. 2-1.
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Stires~~ também compartilha desta visão, indo um pouco mais

além. Para o autor, os fornecedores devem oferecer produtos

claramente concebidos que possam ser vendidos em segmentos

especificos de mercado. Isto porque num mercado competitivo

será necessário que os fornecedores se tornem distintos para

os clientes, uma vez que a tecnologia está começando a

tornar-se madura.

Stires~~ divide o mercado para SE em tris categorias

distintas: "shells", aplicat;ões verticais e SE integrados.

1. "Shells"

Os "shells" compreendem as versões simples de ferramentas de

software, geralmente limitadas a um ambiente de

desenvolvimento para representar a base de conhecimento e ao

motor de inferincia.

Vimos no item V.5.1 que as ferramentas serão ainda um dos

fatores chave para do desenvolvimento dos SE. Para Stires~~

este é um segmento onde os fornecedores de SE podem ganhar
vantagem competitiva com produtos 'que possam ser

implementados facilmente, são fáceis de usar, vão ao

34 STIRES, op. cit., p.4.

35 STIRES, op. cit., p.5.

36 STIRES, op. cit., P.S.



encontro das necessidades de informa~ão e decisão dos

usuários e utilizam as pessoas já existentes na organiza~ão.

2. Aplica~ões verticais

Neste caso os fornecedores visam uma determinada industria e

fornecem soluções específicas para aquela industria. r'
Os

fornecedores incorporam seu conhecimento do ramo industrial

em quest ão ao produto comercializado. Este produto foi

construído com um "shell" ou uma ferramenta de

desenvolvimento, que pode ou não ser comercializada pelo

fornecedor.

Para Stires~7 uma boa aplicação vertical torna transparente

ao usuário final o software de SE, através de uma interface

gráfica para o usuário (GUI) bem construída. Na realidade o

que o cliente está comprando é a base de conhecimento com

conhecimentos específicos daquela ind~stria.

3. SE integrados

Trat a-se do segment o de me rcado onde alguns fornec edores

vendem SE como complemento à suas linhas principais de

produtos (por exemplo hardware de computador). A principal'"

3í STIRES, op. cit., p.5.

"
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carac t er f et í ca deste segmento é que os SE neste caso são

considerados um meio para se atingir os objetivos do produto

final. Também neste caso a tecnologia de SE aparece

incorporada nos produtos.

Segundo Larr~ presidente e fundador

'lntelligent Technolog~ Group', "a verdadeira disputa (entre

o fornecedores) é para ver quais companhias irão incorporar

suas tecno 1og ias nos seus produt os e servi cos para fazer

algo que seja de utilidade. Estas empresas irão tornar-se

conhecidas como empresas de solução ao invés de empresas de

tecnologia de IA."

A visão de Geisel coincide com a de Gadenne e Braunschvig~9

que também entendem que a industria de IA está mudando de um

ramo de negócio orientado a produto para se tornar um ramo
de negócio orientado a serviço.

38 KOZLOV, op. cit., p.iS.

39 GA[lENtlE, Francois G. and BRAUNSCHVIG,David G. Be~ond the "AI Winter":Integration as the First Step ~"'
to hanaging Knowledge. i SPECTRUKlnformation S~stems Industr~ - Products and Technologiesj Decision
Resources, Inc. i June i987. f'. 5-1.
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V.4.2 OBST~CULOS AO CRESCIHENTO DO HERCADO

Para Firdman40 alguns fatores chaves irão limitar
severamente o crescimento do mercado para produtos com
tecnologia de sistemas baseados em conhecimento:

a escassez de especialistas em IA de alto nível;

a natureza 'ad-hoc' das aplica~ões de IA;

falta de avan,os significativos nas pesquisas de IA;

esfor,os pobres de treinamento e educação nas
empresas.

1. Escassez de especialistas em IA de alto nível

As três maiores companhias de IA - "Applied Expert S~stems,

Inc.'· e "Palladian Software, Inc." de Cambridge e

"S~ntelligence, Inc." em Surm sva le , na California - possuem

dois ou três profissionais de nível mundial. No entanto,
como o numero de tais especialistas é limitado, a

possibilidade de surgirem novas empresas com esta
qualifica~ão fica bastante reduzido.

40 FIRBMAN, Op. cit., Pp. 99-100.



2. A natureza 'ad-hoc' das aplica~ões de IA

Estas mesmas empresas, além de desenvolverem os aplicativos
para uso comercial, resolveram também desenvolver
ferramentas próprias para o desenvolvimento dos aplicativos.

Os produtos que elas desenvolvem são produtos verticalizados

(o software aplicativo mais o ambiente específico para poder

rodar o software) muito bem definidos No entanto, não é

isto que os usuários querem. O que eles querem são·

ferramentas adaptadas aos seus ambientes e produtos

adequados às suas necessidades.

Por exemplo, os bancos não acreditam que haja algo como um

aconselhador de emprestimos de finalidade geral. Cada banco

segue um conjunto de políticas e procedimentos específicos

para a concessão de emprést imos, e querem que os mesmos

sejam incorporados no seu aconselhador de empréstimos.

Além do mais, mesmo que uma determinada empresa resolva
adaptar este aconselhador de emprestimos de finalidade geral

para cada banco que tiver interesse, esta empresa teria

sérios problemas, mesmo em caso de sucesso. Supondo que ela

tivesse vendido uma grande quant idade de seu aconselhador

para vários bancos, ela teria que ter uma grande estrutura
apenas para poder dar manutenção para cada um destes bancos. ".
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3. Falta de avan~os significativos nas pesquisas de IA

o que se observa é que para o desenvolvimento de sistemas
I

comerciais baseados em conhecimento ainda se usa resultados

das pesquisas feitas até meados da década de setenta. Isto

permite supor que o intervalo entre a realiza~ão das

pesquisas e os resultados comerciais das mesmas são cerca de

dez a doze anos, uma vez que os primeiros produtos surgiram

por volta de 1983. Como nenhum svanc o significativo surgiu

nos últimos cinco anos, as aplicaç:ões de IA nos próximos
cinco anos irão basear-se na tecnologia existente hoje.

4. Esfor~os pobres de treinamento e educa~ão nas empresas

Atualmente não existe um programa formal de habilitação

de engenheiros do conhecimento. São muito poucas as empresas

que invest em na f'o rmac ão dest es profi ssiona is . Caso est a
situação não se reverta, a falta de engenheiros do
conhecimento e projetistas de sistemas qualificados pode se

tornar uma grande restrição ao desenvolvimento do mercado de
IA.

Com base na argumentação acima Firdman~~ conclui que o
mercado de IA ainda será limitado por oferta ao invés de por

demanda. Na sua opinião haverá falta de engenheiros do
conhecimento e projetistas de sistemas qualificados.
4i FIRDMAN, op. cit., p. 100.
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CAPÍTULO VI

CONCLUS~O

A grande força da tecnologia dos Sistemas Especialistas

reside no fato desta tecnologia permitir a eKtração' e a

manipulal;ão do conhecimento de um especialista. A

arquitetura dos SE, que separa a base de conhecimento do

motor de inferência, torna muito mais fácil automatizar o

conhecimento baseado na eKPeriência de um especialista.

o fato de tratarmos o conhecimento do especialista como algo

a parte dentro do sistema gera uma série de consequências

importantes. A primeira ocorre durante a fase de eKtração do/~

conhecimento do especialista e da representação deste no

sistema. Na realidade, trata-se de um sub-produto desta

fase: a e xe l a c í t ac ão do processo de tomada de decisão do

i0B
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especialista. Uma ve~ tendo de modo claro todo o processo de

tomada de decisão e de julgamento, este mesmo processo pode

ser utili2ado como base para o treinamento de outros

especialistas.

Um outro aspecto importante ,e que, uma vez armaz en ado o

conhecimento, este passa a ser retido pela organi2ação mesmo

após a partida do especialista. Isto gera também um ônus

para a organi2ação, pois, para que este conhecimento
permaneça atuali2ado e útil é necessário que haja um

processo formal de administração desta base de conhecimento.

Os Sistemas Especialistas não devem ser vistos como uma

panacéia universal. Existem setores que são mais apropriados

para aplicação desta tecnologia. Estes setores poderiam ser

qualificados como setores onde o uso do conhecimento ,
e

intensivo, o domínio do conhecimento é bem definido e os

trabalhos que resultam do uso deste conhecimento não podem

ser automati2ados por meios convencionais.

Um segundo ponto que particulari2a o uso desta tecnologia

deve-se ao fato do processo de julgamento do especialista

incorporar uma série de idiossincrasias e particularidades
/~,

da orsan í zac ão que o SE procura emular. Isto fa2 com que a

maioria das aplicações desenvolvidas sejam feitas para uso

interno da organi2ação. Daí decorrem duas consequências: não

adianta desenvolver SE de uso genérico e o grande mercado

i0<?



para produtos de SE encontra-se no setor de vendas de

ferramentas de desenvolvimento ("shells").

Para que esta tecnologia atinja a maturidade é necessário

que o software que a materializa adquira certas

funcionalidades. Estas funcionalidades devem fornecer

resp ost as às quest ões de i nt eg r ac ão com out ros si st emas e

facilidades de uso do sistema para os usuários.

Um out ro aspect o a ser observado refere-se às previsões

otimistas da década passada. Estas previsões foram feitas

com base nos resultados observados em laboratório

desconsiderando-se o tempo nec essár i o para adp t ac ão dest a

tecnologia para o mundo empresarial.

Na realidade, um dos grandes problemas que esta tecnologia

encontrou foi devido à forma de como ela foi tirada do

ambiente acadêmico/laboratorial para o mundo empresarial.

Desconsiderou-se quase que totalmente as necessidades do

usuário empresarial desta tecnologia. A desconsideração

incluiu tanto os aspectos ligados ao hardware, quanto os

aspectos ligados ao software.

o hardware que esta tecnologia exigia era de finalidade

específica e bastante caro, o que limitava seu uso para

somente certas aplicações e fazia com que análises

custo/benefício fossem bastante desfavoráveis.

U.0



o software disponibilizado possuia as características de

processamento dos SE, mas apresentava deficiências quanto ao

aspecto de interface homem-máquina. Estas eram bastante

rudimentares, e como o usuário típico das aplicações de SE

era um leigo quanto ao uso da tecnologia de informaç:ão, o

resultado final era uma grande aversão do usuário quanto ao

uso dos SE.

Há uma liç:ão importante aqui no que se refere à relaç:ão do

quanto a sociedade está disposta a investir em termos de

curva de aprendizado versus os benefícios potenciais de uma

nova tecnologia.

No caso dos SE observamos que a curva de aprendizado é lenta

e custosa. As empresas devem passar por fases distintas e os

recursos destinados para implementação desta tecnologia

devem ser muito bem avaliados. Ficou claro que há dez anos
atrás, embora a tecnologia oferecesse quase os mesmos

benefícios potenciais que oferece atualmente, a oe cão dos

usuários foi pela utilização bastante limitada dos SE.

o grande avanço que ocorreu para que se revertesse esta

situação foi consequência direta do avanço ocorrido na

tecnologia da informação como um todo. Quando a tecnologia

dos SE incorporou estes avanços, tais como hardware de
finalidade geral, acesso aos sistemas tradicionais e



melhores interfaces homem-máquina, os usuários passaram a

ver esta tecnologia como parte de um todo maior, ou seja, a

própria tecnologia da informação com a qual já estavam

hab ituados e que sabiam ser capaz de auxiliá-los na

resolução de determinados problemas.

Assim, talvez a lição mais importante que se possa tirar

deste estudo e que não importa quão grande sejam os

benefícios potenciais uma determinada tecnologiaque

oferece. Enquanto esta tecnologia não estiver adaptada para

a realidade empresarial, os usuários potenciais desta

tecnologia irão rejeitá-la por considerá-la uma tecnologia

para uso laboratorial.

U.2 ,
I
r

r



BIBLIOGRAFIA

AlCgrp 's Harris go Artificial lotelligeoce' lotegratigo

With Existiog 5jstems is Ke~. Oatamatioo-March 15,1990. pp
41-44.

ANDREN Jr., Joho H .. Surviyiog ao expert system.

lostitutiooal lovestor, Oecember 1987, pp. 45 e 46.

CHORAFAS, Oimitris N .. Sistemas Especialistas. AplicaçÕes
Comerciais. Editora McGraw Hill, 1988.

DATAPRO RESEARCH CORP .. Uma introduç~o a inteligincia
artificial. 1987.

Expert systems shells. Computerworld, November 23, 1987, pps
513-516.

FEIGENBAUM et alli. The Rise of the Expert Compaoj. Times-

Books, a divisioo of Raodom House, loc., New York, 1988.

113



FIRDHAN. Henr~ Eric. Experts systems; Are ~ou alread~
behind? Computerworld. April 18. 1988. PPS 99-105.

FRIEDLAND. Jonathan. The Expert S~stems revolution.
Institutional Investor. Jul~ 1988 - pp. 76 a 87.

GADENNE. Francois G. and BRAUNSCHVIG. David G. Be~ond the
"AI Winter";lnte9ration as the First Step to Hanaging
Knowledge. j SPECTRUH Information S~stems Industr~ -
Products and Technologiesj Decision Resources. Inc.j June
1987.

HARMON. Paul e KING. David. Expert S~stems· Artificial
InteIIigence in Business. John WiIe~ & Sons. 1985.

HERTZ. David B. lhe Expert Executiye. Using ~I and Expert
Systems for FinanciaI Hanagement. Harketing. Prodyction. and
Strateg~. John WiIe~ & Sons. 1988.

KOZLOV, AIex. Rethinking Artificial Intelligence. High
Technolog~ Business I Ha~ 1988. pps 18-25.

KUPFER, Andrew. Now. live experts on a flopp~ disk. Fortune,
October 12. 1987 - pp.47 a 52.

U.4



LUCONI, Fred L.; MALONE, Thomas W. e SCOTT MORTON, Michael

S .. Expert S~stems' The Next Challenge for Managers. Sloan
Management Review, Summer 1986.

MARTIN, Thomas J. and ZICKEFOOSE, Mar~ Beth. Expert S~stems

in the FinanciaI Services Industry. SPECTRUM Information

S~stems lndustr~ - Applications; Decision Resources, Inc. j

Februar~ 1989.

MARTIN, Thomas J .. Expert Systems Struggle for Commercial

Success. SPECTRUM Information S~stems and Technologies -

Applications, Decision Resources, Inc., March, 1988.

MARWAHA, Samarjit e FIRTH, Louise. Getting Smarter about

Expert S~stems. Best's Review Propert~/Casualt~ Insurance

Edition, Volume 91 No. 8, December 1990.

MEYER, Mare H. and CURLEY, Kathleen F .. Expert S~stems

Success Models; Datamation - September 1, 1989, pps 35-38.

PEREIRA, Antônio da Costa. A falsa popularidade dos expert

sjstems. Datanews, 10 de outubro de 1988 - pp. 23 e 24.

PERRONE, Jeffre~. Down from the clouds: notes on "expert

systems. microcomputers. and operations research". Computers

& Operatioos Research, Vol.13, No. 2/3, pp. 323-324, 1986.

115



PHELPS, R. I .. Artificial Intelligence - An Overview of

Similarities with O. R . J. Opl. Res. Soe., Vol.37, nO.1, pp

13-20, 1986.

RAUCH-HINDIN, Wend~ B. Artificial Intelligence in Busioess.

Science and Industry. VaI. I: FundamentaIs. Prentice-Hall,

1986.

STIRES, Charles E .. Winoiog Strategies for Expert S~stems

Vendors in tbe Discrete Manufacturuing Sector. SPECTRUM

lnformation S~stems lndustr~; Decision Resources, Inc.;

AU9ust 1991.

STIRES, Charles. Expert S'istems for Chemical Process

Controlo SPECTRUM Chemical Industr~; Decision Resources,

Inc.; Jul~ 29,1991. pp . 19-10.

WEIZER, Norman et alii. The Arthur D Little forecast 00

lnformation technology and productivity: making the

integrated enterprise work. John Wile~ & Sons, Inc., 1991.

WIIG, Karl ~ Market Trends io Art ificial Intell igence in the

United States and Japan. in ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Towards

Practical Application, edited b~ Bernold, Thomas and Albers,

Guoter, Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland>,

1985. pp 169-180.

U.6


