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2.3 Estrutura Básica de um Sistema Especialista 

Um Sistema Especialista pode ser composto por diversos subsistemas. Basicamente, 
ele consiste de uma Base de Conhecimento, uma Base de Dados e um Núcleo, descritos 
a seguir: 

NSE 

BC 
	

MI e 	
 MCD 

BD 
	

ME 

USUÁRIO 

BC: Base de Conhecimento 
BD: Base de Dados 
NSE: Núcleo do Sistema Esliecialista 
MCD: Módulo Coletor de Dados 
MI: Motor de Inferência 
ME: Módulo de Explicação 

Figura 2.1: Estrutura Básica de um Sistema Especialista 

Base de Conhecimento: contém a modelagem do conhecimento, isto é, as informações 
necessárias para solucionar os problemas para o qual o sistema é projetado. 

Base de Dados: contém os dados relativos ao problema específico que está sendo 
resolvido, ou seja, é a área de trabalho do sistema. 

Núcleo do Sistema Especialista: é responsável pelo processamento do conhecimento, 
utilizando-se, para isto, de alguma linha de raciocínio. O Núcleo do Sistema 
Especialista também é responsável pela interação com o usuário e por explicar 
ou justificar as novas conclusões obtidas durante o processamento da Base de 



Conhecimento. O Núcleo do Sistema Especialista pode ser subdividido em três 
módulos: 

1. Motor de Inferência: é o módulo que processa a Base de Conhecimento, 
utilizando as informações contidas na Base de Dados, a partir de uma de-
terminada linha de raciocínio. Sua tarefa é propor alguma solução ao prob-
lema que está sendo analisado. As estratégias de raciocínio utilizadas pelo 
Motor de Inferência são Encadeamento Progressivo — Forward Chaining 
— e Encadeamento Regressivo — Backward Chaining. Estas estratégias 
encontram-se detalhadas a seguir. 

• No Encadeamento Progressivo, o Motor de Inferência parte dos fatos — 
dados ou asserções — existentes e, a seguir, baseando-se nas regras de 
conhecimento, deduz outras asserções até chegar à solução do problema. 

• O Encadeamento Regressivo trabalha de forma contrária, isto é, parte de 
uma meta e busca os fatos que a tornem válida, a partir das informações 
existentes na Base de Conhecimento. 

Em decorrência disto, pode-se associar uma determinada pergunta a cada 
estratégia de raciocínio. 
O Encadeamento Regressivo pode ser associado à seguinte pergunta: 

É possível provar as metas a partir dos dados que temos? 

O Encadeamento Progressivo, por sua vez, corresponde a perguntar: 

O que é possível concluir a partir dos dados que temos? 

2. Módulo Coletor de Dados: é responsável pela comunicação com o meio ex-
terno — usuário, outros sistemas. Ele é ativado pelo Motor de Inferência 
quando há a necessidade de se obter alguma informação não existente na 
Base de Conhecimento. 

3. Mecanismo de Explicação: é responsável pela explicação de como o Motor 
de Inferência chega a determinadas conclusões e porque faz certas perguntas. 

A Figura 2.1 mostra a estrutura básica, bem como a interação entre os módulos de um 
Sistema Especialista. 

2.4 Desenvolvimento de um Sistema Especialista 

Resumidamente, o desenvolvimento de um Sistema Especialista consiste em extrair o 
conhecimento de um especialista humano e colocá-lo na Base de Conhecimento, na 
forma exigida pelo Motor de Inferência utilizado. 

Isto é feito em duas etapas. Primeiramente, o conhecimento é extraído do especia-
lista e modelado, utilizando alguma técnica de representação de conhecimento. Para 
isto, utiliza-se de um especialista em modelagem de conhecimento, que é chamado de 
Engenheiro de Conhecimento. 
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[d(cinza,rosa) <== true,b(X,cinza) <== (d(cinza.rosa) 	f(rosa, 
X)), a(X) <== (b(X,cinza) , c(cinza))] 

[b(X,cinza) <== (d(cinza,rosa) , f(rosa,X)), a(X) <== (b(X,cinza) 
, c(cinza))] 

Wrosa,verde) <== true,b(verde,cinza) <== (d(cinza,rosa) 
f(rosa,verde)),a(verde) <== (b(verde,cinza) , c(cinza))] 

[a(verde) <== (b(verde,cinza) , c(cinza))] 

Wrosa,verde) <== true,b(verde,cinza) <== (d(cinza,rosa) 
f(rosa,verde)),a(verde) <== (b(verde,cinza) , c(cinza))] 

[d(cinza,rosa) <== true,b(X,cinza) <== (d(cinza,rosa) , 
f(rosa,X)),a(X) <== (b(X,cinza) , c(cinza))] 

[b(X,Y) <== (d(Y,Z) , f(Z,X)),a(X) <== (b(X,Y) , c(Y))] 

[b(preto,branco) <== true,a(preto) <== (b(preto,branco) 
c(branco))] 

[a(preto) <== (b(preto,branco) , c(branco))] 

[c(branco) <== true,a(preto) <== (b(preto,branco) , c(branco))] 

X = preto ->; 

[c(branco) <== true,a(preto) <== (b(preto,branco) , c(branco))] 

[b(preto,branco) <== true,a(preto) < = = (b(preto,branco) 
c(branco))] 

[a(X) <== (b(X,Y) , c(Y))] 

[a(X) <== d(X,azul)] 

[d(verde,azul) <== true,a(verde) <== d(verde,azul)] 

X = verde ->; 

[d(verde,azul) <== true,a(verde) <== d(verde,azul)] 

no 
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5.3.6 Raciocínio Incerto 

É frequente, nos problemas que manipulam conhecimento, os casos em que a resposta 
final não é conhecida com certeza absoluta. Tanto as regras do especialista podem ser 
vagas como o usuário pode não ter certeza ao responder algumas questões. Isto pode ser 
visto facilmente em sistemas de diagnóstico médico, onde os especialistas nem sempre 
são capazes de definir a relação entre sintomas e doenças com precisão absoluta. De 
fato, os médicos podem apontar muitos diagnósticos possíveis para um dado conjunto 
de sintomas. 

Deste modo, torna-se muito importante na construção de Sistemas Especialistas a exis-
tência de um mecanismo de raciocínio incerto. Um método frequentemente utilizado 
para implementar raciocínio incerto é associar um fator de certeza a cada regra na 
Base de Conhecimento. O fator de certeza indica a certeza do especialista quanto à 
veracidade de uma determinada regra. 

Há vários formalismos para tratar estes fatores de certeza [Monard 89a], mas todos 
eles têm sido questionados [Pearl 86], [White 85]. Portanto, qualquer método escolhido 
será aberto a críticas. 

Este questionamento pode ser justificado por várias razões. Em primeiro lugar, os 
Sistemas Baseados em Conhecimento necessitam de um modelo de raciocínio; porém, 
não se sabe com absoluta certeza como o ser humano pensa e raciocina, pelo menos 
até o momento. Um segundo ponto que pode ser destacado são os métodos para 
tratamento de incerteza que vêm sendo utilizados, pois, embora estejam baseados em 
teorias supostamente corretas, algumas suposições devem ser aceitas para que se possa 
realizar uma implementação do método que evite a explosão combinatória. 

Entre as muitas propostas existentes, o mecanismo escolhido neste trabalho para repre-
sentar raciocínio incerto é semelhante ao usado em MYCIN [Shortliffe 76], que associa 
a cada regra ou fato um fator de certeza entre O e 1. Um programa lógico com incerteza 
é um conjunto de pares 

<Clausula,Fator>, 

onde Fator é o fator de certeza da cláusula Clausula. Neste caso, a regra utilizada 
para o cálculo de incertezas encontra-se abaixo. 

Considerando que uma cláusula do programa é <(A := B) , F>, o grau de certeza é 
calculado da seguinte forma: 

certeza((A,B)) = Min{certeza(A),certeza(B)} 
certeza(A) = F * certeza(B) 

O meta-interpretador Fator-Certeza é uma extensão do meta-interpretador básico que 
incorpora um mecanismo para cálculo de incerteza utilizando a regra acima. 
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vermelho)) , sistema(tab(2)) 	f(vermelho,cinza) <== true 
sistema(write(cinza)) , sistema(n1)) 	c(branco) <== true 
nao(b(branco,cinza))) ->; 

verde azul vinho marrom branco 

cinza rosa verde 

Black & White 

X = preto 

Arv = a(preto) <== (b(preto,branco) <== sistema(write(Black & 
- White)) , c(branco) <== true , nao(b(branco,preto))) ->; 

X = verde 

Arv = a(verde) <== (d(verde,azul) <== true) ->; 

5.3.9 Procedimentos Invisíveis 

Da mesma maneira em que há interesse em tornar alguns predicados do sistema visíveis 
ao meta-interpretador, pode ser também necessário tornar invisíveis alguns predicados, 
mesmo que estes não sejam predicados do sistema. Neste caso, pode ser utilizado um 
procedimento análogo ao utilizado na definição de relações do sistema. Isto pode ser 
feito definindo-se um predicado para indicar todas as relações que serão invisíveis ao 
meta-interpretador. No exemplo a seguir, primitiva(Meta) define Meta como uma 
relação invisível ao meta-interpretador. 

prove(Meta) 	primitiva(Meta), Meta. 

As relações invisíveis ao meta-interpretador são executadas diretamente pelo motor de 
inferência de Prolog. 

O meta-interpretador Cristalino abaixo é uma extensão do meta-interpretador Arv-
Prova com as seguintes características adicionais: relações do sistema, negação de metas 
e relações primitivas — invisíveis ao meta-interpretador. 

Programa 5.11 Meta-interpretador Cristalino 

prove (true ,true) . 

prove( (Metal Meta2),(Arvl,Arv2)) :-
prove(Metal,Arv1), 
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