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Conceitos – I.A.

� A Inteligência Artificial de um modo geral pode ser entendida como a 
construção, pelo homem, de sistemas computacionais que buscam a 
representação de conhecimentos e linguagens que são inerentes ao ser 
humano.

� A inteligência artificial é uma área da ciência que busca estudar e 
compreender a inteligência humana com intuito de modelar sistemas 
computacionais inteligentes.

� (STUART, NORVIG:2003) 
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Conceitos – Sistemas Especialistas

� Os Sistemas Especialistas podem ser denominados sistemas de 
inteligência artificial, criados para resolver problemas e tomar decisões 
utilizando técnicas dedutivas e conhecimentos armazenados em seus 
bancos, problemas estes que eram resolvidos apenas por humanos com 
altos conhecimentos específicos. 

� Segundo Feigenbaum (1981) os sistemas especialistas são sistemas que 
solucionam problemas que são resolvíveis apenas por especialistas 
humanos, ou seja, são criados para resolver problemas em uma 
determinada área cujos conhecimentos são fornecidos por pessoas que 
são especialistas naquela área. 
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Conceitos – S.E. - Continuação

� Um sistema especialista é projetado para atender uma aplicação limitada 
do conhecimento humano, é capaz de dar uma resposta de acordo com 
uma base de informações e através de uma busca heurística do mesmo 
modo que um especialista em uma determinada área. (HARMON, KING: 
1988) 
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Sistema -- ""ConjuntoConjunto de de elementoselementos, , materiaismateriais
ouou idéiaisidéiais, entre , entre osos quaisquais se se possapossa encontrarencontrar
ouou definirdefinir algumaalguma relaçãorelação".".
Especialista -- "Pessoa "Pessoa queque se se consagraconsagra com com 
particular particular interesseinteresse e e cuidadocuidado a a certocerto estudoestudo. . 
ConhecedorConhecedor, , peritoperito".".

Sistema Especialista
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O que é um SE?

�Sistemas Especialistas são sistemas que solucionam 
problemas que são resolvíveis apenas por pessoas 
especialistas.

�Programas de computador que tentam resolver problemas 
que os seres humanos resolveriam emulando o raciocínio de 
um especialista.

�Os sistemas especialistas, SE, em geral, podem ser divididos 
em três partes: 

– uma base de regras, 

– uma memória de trabalho 

– e um motor de inferência. 

– A base de regras e a memória de trabalho são a chamada base de 
conhecimento.
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Arquitetura de um SE
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Base de Conhecimento

Definição:   Base de Conhecimento (BC)
•• Parte de um Parte de um sistemasistema especialistaespecialista queque contémcontém o o conhecimentoconhecimento do do 

domíniodomínio..

TarefaTarefa do do engenheiroengenheiro de de conhecimentoconhecimento
•• obterobter o o conhecimentoconhecimento do do especialistaespecialista e e codificácodificá--lo lo emem umauma base de base de 

conhecimentoconhecimento usandousando umauma dada dada técnicatécn ica de de representaçãorepresentação (e.g. (e.g. regrasregras). ). 

ExemploExemplo de de regrasregras::

RegraRegra 01:01:
• Se o o carrocarro nãonão ligarligar

Então o problema pode estar no sistema elétrico
RegraRegra 02:02:
• Se o problema pode estar no sistema elétrico

E a a voltagemvoltagem da da bateriabateria estáestá abaixoabaixo de 10 voltsde 10 volts
Então a a falhafalha é é umauma bateriabateria ruimruim
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Memória de Trabalho

Definição:   Memória de trabalho
•• parte de um sistema especialista que contém os fato s do parte de um sistema especialista que contém os fato s do 

problema que são descobertos durante a sessão de problema que são descobertos durante a sessão de 
consulta.consulta.

Comentário:Comentário:
•• A memória de trabalho contém todas as informações A memória de trabalho contém todas as informações 

sobre o problema que são fornecidas pelo usuário ou  sobre o problema que são fornecidas pelo usuário ou  
inferidas pelo sistema.inferidas pelo sistema.

•• Toda informação obtida durante uma consulta é Toda informação obtida durante uma consulta é 
freqüentemente chamada de contexto da sessão.freqüentemente chamada de contexto da sessão.
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Motor de Inferência

Definição:   Motor de Inferência
•• É o É o processadorprocessador emem um um sistemasistema especialistaespecialista queque confrontaconfronta

osos fatosfatos contidoscontidos nana memóriamemória de de trabalhotrabalho com com osos
conhecimentosconhecimentos de de domíniodomínio contidoscontidos nana base de base de 
conhecimentoconhecimento parapara tirartirar conclusõesconclusões sobresobre o o problemaproblema..

ComentárioComentário: : 
•• O M.I. O M.I. trabalhatrabalha com com osos fatosfatos contidoscontidos nana memóriamemória de de 

trabalhotrabalho e o e o conhecimentoconhecimento de de domíniodomínio contidocontido nana base de base de 
conhecimentoconhecimento parapara derivarderivar umauma nova nova informaçãoinformação. . EleEle
procuraprocura as as regrasregras parapara um um casamentocasamento entre as entre as suassuas
premissaspremissas e as e as informaçõesinformações contidascontidas nana memóriamemória de de 
trabalhotrabalho. . QuandoQuando o M.I. o M.I. encontraencontra um um casamentocasamento, , adicionaadiciona a a 
conclusãoconclusão da da regraregra nana memóriamemória de de trabalhatrabalha e continua ... e continua ... 
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Mecanismo de Inferência

ConsiderandoConsiderando umauma regraregra::
• Se as as premissaspremissas estãoestão contidascontidas nana memóriamemória de de trabalhotrabalho
• Então aplicaaplica--se a se a regraregra, , adicionandoadicionando as as conclusõesconclusões MTMT
• Senão passapassa parapara a a próximapróxima regraregra
• Quando detectadetecta--se se queque um um objetivoobjetivo foifoi atingidoatingido ouou queque maismais

nenhumanenhuma regraregra se se aplicaaplica, o , o processoprocesso de de raciocínioraciocínio é é 
encerradoencerrado

ComentárioComentário: : 
•• as as variaçõesvariações nessenesse mecanismomecanismo estãoestão relacionadasrelacionadas a a 

escolhaescolha da da primeiraprimeira regraregra, a , a escolhaescolha próximapróxima regraregra, . . , . . 
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Estratégia de Inferência

� Raciocínio progressivo (encadeamento para a frente)

–– Dos dados à Dos dados à conclusãoconclusão -- datadata--driven inferencedriven inference

–– As As regrasregras da BC da BC sãosão usadasusadas parapara gerargerar informaçãoinformação nova nova 
((novosnovos fatosfatos) a ) a partirpartir de um de um conjuntoconjunto inicialinicial de dadosde dados

–– Os Os fatosfatos geradosgerados passampassam a a fazerfazer parte da BCparte da BC

�� RaciocínioRaciocínio regressivo ((encadeamentoencadeamento parapara trástrás))

–– Da Da hipótesehipótese aosaos dados  dados  -- goalgoal--directed inferencedirected inference

–– UsaUsa as as regrasregras da BC da BC parapara responder a responder a perguntasperguntas

–– ProvaProva se se umauma asserçãoasserção é é verdadeiraverdadeira
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Desenvolvendo SEs

� Em geral, há cinco membros na equipe de desenvolvimento
de um sistema especialista

–– EspecialistaEspecialista do do domíniodomínio

–– EngenheiroEngenheiro de de conhecimentoconhecimento

•• GuiaGuia a a AquisiçãoAquisição do do conhecimentoconhecimento sobresobre o o domíniodomínio
escolhidoescolhido e e determinadetermina quaisquais conceitosconceitos sãosão importantesimportantes

–– ProgramadorProgramador

–– GerenciadorGerenciador de de projetoprojeto

–– UsuárioUsuário finalfinal
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Desenvolvendo um SE

� O desenvolvimento de um SE pode ser inicializado quand o
todos os cincos membros tenham se juntado à equipe

�� No No entantoentanto, , atualmenteatualmente muitosmuitos SEs SEs sãosão desenvolvidosdesenvolvidos emem
computadorescomputadores pessoaispessoais usandousando SHELLs para SEs , , queque
facilitafacilita esseesse processoprocesso

–– Um SHELL Um SHELL parapara SEs SEs podepode ser ser considerad oconsiderado comocomo um SE um SE 
semsem o o conhecimentoconhecimento adicionadoadicionado

–– ““TudoTudo” ” queque o o usuáriousuário tem tem queque fazerfazer é é adicionaradicionar o o 
conhecimentoconhecimento emem forma de forma de regrasregras e e propiciarpropiciar dados dados 
relevantesrelevantes parapara a a resoluçãoresolução do do problemaproblema
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Desenvolvendo SEs

� Corpo de um Sistema Especialista 

– Conhecimento armazenado ( obtido junto a um especialista humano )

– Regras (para representar o conhecimento armazenado)

– Memória de trabalho

Isto divide um SE em duas partes: 

– Ferramenta de programação que define o formato do 
conhecimento da memória de trabalho e das regras, a lém dos 
aspectos operacionais de sua utilização

– Conhecimento do domínio propriamente dito. 
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Desenvolvendo SEs

� Devido a esta separação citada no slide anterior, a tualmente, os SE's 
são desenvolvidos em geral a partir de arcabouços d e sistemas 
especialistas (ASE) : ferramentas que suportam todas as 
funcionalidades de um SE, restando ao programador apenas codificar 
o conhecimento especializado de acordo com a linguagem de 
representação de conhecimento disponível. A existên cia de ASE's 
facilitou bastante a implementação de SE's e foi um dos fator es 
responsáveis por sua disseminação. 
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Aquisição de Conhecimentos

� A parte mais sensível no desenvolvimento de um SE é  a aquisição de 
conhecimento. Esta não pode limitar-se à adição de novos elementos 
de conhecimento à base de conhecimentos. É necessário integrar o 
novo conhecimento ao conhecimento já disponível através da 
definição de relações entre os elementos que consti tuem o novo 
conhecimento e os elementos já armazenados na base.
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Representação do Conhecimento

� A parte mais importante no projeto de um SE é a escol ha do método de 
representação de conhecimento . A linguagem associada ao método 
escolhido deve ser suficientemente expressiva para permitir a 
representação do conhecimento. Uma representação geral como a lógica
seria suficientemente expressiva para representar q ualquer tipo de 
conhecimento. No entanto, problemas de eficiência, facilidade de uso e a 
necessidade de expressar conhecimento incerto e inc ompleto levaram ao 
desenvolvimento de diversos tipos de formalismos de representação de 
conhecimento . 
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Representar Conhecimentos

� A lógica é a base para a maioria dos formalismos de represen tação 
de conhecimento, seja de forma explícita, como nos SE's baseados 
na linguagem Prolog

� Os quadros (do inglês, “frames”'), e sua variação, os roteiros ( do 
inglês, “scripts”), foram introduzidos para permitir a  expressão das 
estruturas internas dos objetos, mantendo a possibi lidade de 
representar herança de propriedades como as redes s emânticas.  
(análise de cenas, modelagem da percepção visual e compreensão de 
linguagem natural).
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Representar Conhecimentos

� Rede semântica é um nome utilizado para definir um conjunto 
heterogêneo de sistemas. Em última análise, a única  característica 
comum a todos estes sistemas é a notação utilizada. Uma rede 
semântica consiste em um conjunto de nodos conectad os por um 
conjunto de arcos. Os nodos em geral representam ob jetos e os 
arcos, relações binárias entre esses objetos. Mas o s nodos podem 
também ser utilizados para representar predicados, c lasses, palavras 
de uma linguagem, entre outras possíveis interpreta ções.
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Onde usam SEs?

� Em lugar de um especialista

– SE = Consultor

�� Noviço/EstagiárioNoviço/Estagiário

– SE = Instrutor

�� Org. Conhecimento?Org. Conhecimento?

– SE = Mentor 

�� Outro especialistaOutro especialista

– SE = Colega
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Benefícios de um SE

��AumentarAumentar a a produtividadeprodutividade

��MelhorarMelhorar a a QualidadeQualidade e a e a ConsistênciaConsistência

��CapturarCapturar scarce expertisescarce expertise
–– IndividualIndividual

–– CorporativoCorporativo

��FlexibilidadeFlexibilidade ((projetarprojetar sistemassistemas))

��CapacidadeCapacidade de de treinamentotreinamento
–– EstagiáriosEstagiários emem umauma atividadeatividade

–– PessoasPessoas sobresobre umauma organizaçãoorganização
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Problemas e Limitações

�� O Conhecimento pode não estar prontamente disponíve l (ou O Conhecimento pode não estar prontamente disponíve l (ou 
um especialista hesitante)um especialista hesitante)

�� Dificuldade para representar o conhecimentoDificuldade para representar o conhecimento

�� Múltiplos Especialistas Múltiplos Especialistas -- Abordagens Diferentes?Abordagens Diferentes?

�� Trabalha bem em apenas um domínio restritoTrabalha bem em apenas um domínio restrito
-- não abrange conhecimento geralnão abrange conhecimento geral

�� Engenharia de Conhecimento caraEngenharia de Conhecimento cara

�� Falta de confiança do usuário (“IA”)Falta de confiança do usuário (“IA”)

�� Sistemas Especialistas podem cometer errosSistemas Especialistas podem cometer erros

heuber.lima@hotmail.com

Obrigado!Obrigado!


