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Resumo 

Os processos de recuperação e aprendizado de casos, que exercem um papel fun-
damental, em sistemas de Raciocínio Baseado em Casos, não são fáceis de serem 
desenvolvidos. Estes dois processos são bastante dependentes. Os casos devem ser 
recuperados rapidamente da memória para o sistema de Raciocínio Baseado em 
Casos ser eficiente. Isto implica em estruturas mais elaboradas para armazená-
los, organizá-los e recuperá-los. Quando um conhecimento novo é incorporado 
ao sistema (aprendizado), a reorganização dos casos na memória torna-se muito 
complexa devido justamente à estas estruturas. 

O principal objetivo deste trabalho é a integração de Raciocínio Baseado em Casos 
e Redes Neurais. Neste trabalho, uma Rede Neural, modelo ART1, é utilizada 
para auxiliar na recuperação e aprendizado de casos em um sistema de Raciocínio 
Baseado em Casos. 



Abstract

The retrieval and learning phases, which plays a fundamental role in a Case

Based Reasoning system, usually are not easy to design. These processes strongly
depend on each other. For a Case Based Reasoning system to be considered

efficient, suitable cases must be fastly retrieved. For such, complex structures

have been used. However, these structures makes harder the learning of new

cases.

This work proposes a Case Based Reasoning system which uses Neural Networks

to retrieve stored cases and learn new cases. The network used, ARTI, supports

incremental learning and groups cases in clusters by extracting features from the

cases, which can later be used to retrieve cases.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação e Relevância

Atualmente, há um grande interesse dos pesquisadores em combinar mais de um
paradigma para solucionar problemas. Sistemas com esta característica são deno-

minados Sistemas Híbridos [Goonatilake 95]. O que se espera ao integrar várias
técnicas é obter um resultado mais eficiente na resolução de problemas, combi-
nando o que cada técnica envolvida tem de mais eficiente. Este trabalho objetiva
justamente isto, combinar processamento neural e simbólico, Redes Neurais (RN)
e Raciocínio Baseado em Casos (RBC).

RBC é um paradigma de Inteligência Artificial que resolve problemas por ana-

logia. Basicamente, RBC utiliza experiências prévias (casos) para solucionar
problemas correntes [Aamodt 94]. Mais do que isto, RBC significa adaptar so-

luções antigas para atender novas necessidades, utilizar casos passados para ex-

plicar novas situações, utilizar experiências prévias para criticar novas soluções,

ou raciocinar a partir de precedentes para interpretar uma situação semelhante

[Kolodner 93]. Diferente dos Sistemas Especialistas, a experiência anterior é ma,is

importante que o conhecimento geral do problema, isto é, este método entende e

resolve novos problemas utilizando conhecimento ou experiência anterior através
de um processo de analogia. Por isto, Raciocínio Baseado em Casos é também
conhecido como resolução por lembrança.

A construção de um sistema de RBC envolve vários problemas. Os casos prévios
que irão compôr a Base de Casos do sistema devem ser representados e armazena-
dos em uma estrutura que possibilite sua posterior recuperação. Geralmente, um
sistema de RBC deve ter mecanismos para: representação de casos, indexação de
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casos, recuperação de casos, reuso de casos, revisão/reparo de casos e armazena-
mento de casos (aprendizado). Quando um problema é apresentado a um sistema
de RBC, este deve buscar em sua Base de Casos um caso prévio que seja idêntico
ou semelhante ao problema apresentado na entrada do sistema. Em seguida, o
sistema pode reusar a solução do caso recuperado para atender às necessidades
do novo caso. A solução adaptada será testada e poderá ou não ser incorporada
ao sistema.

Devido à sua simplicidade, um número crescente de pesquisadores estão utilizando
RBC para o projeto de sistemas inteligentes [Kolodner 93, Aamodt 94]. A idéia
básica é que a soiução de problemas utilizando casos passados relevantes é uma
abordagem muito natural para seres humanos. Este é o processo normalmente
utilizado por especialistas para resolver um novo problema de uma maneirarápida
e segura. Assim, o poder deste paradigma vem de sua habilidade em recuperar
casos relevantes da memória de forma rápida e precisa. Este trabalho focaliza a
recuperação e o aprendizado de casos de um sistema de Raciocínio Baseado em
Casos auxiliado por uma Rede Neural.

Redes Neurais Artificiais, ou simplesmente Redes Neurais, são sistemas parale-
Ios distribuídos, compostos por unidades de processamento simples (neurônios).
Estas unidades computam certas funções matemáticas e estão dispostas em uma
ou mais camadas. interligadas por um grande número de conexões. Geralmen-
te, estas conexões estão associadas a pesos, os quais armazenam o conhecimento
representado no modelo, e servem para ponderar a entrada recebida por cada
neurônio da rede. Em Redes Neurais, o procedimento usual na solução de pro-
blemas passa inicialmente por uma fase de aprendizagem, no qual conjuntos de
exemplos representativos das classes de padrões são apresentados à rede, que ex-
trai automaticamente, através de um algoritmo de aprendizagem ou treinamento,
as características necessárias para representar implicitamente os padrões. Estas
características são utilizadas posteriomente pela rede, durante a sua fase de uso,
para classificar outros padrões em função de seu grau de similaridade com as re-
presentações armazenadas na rede. Dentre as principais características de Redes
Neurais pode-se citar:

o Aquisição direta de conhecimento sobre um determinado domínio, através
de um processo de treinamento.

o Capacidade de aprendizado.

o Rapidez com que o conhecimento que a rede representa pode ser acessado
e utilizado.
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o Capacidade de generalização, ou seja, produzir respostas para padrões de

entrada que são similares, mas não idênticos, aos padrões apresentados à

rede durante o treinamento.

r Forma compacta (completamente numérica) em que o conhecimento adqui-
rido é armazenado em uma Rede Neural.

Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais têm sido combinados em pesquisas
recentes fKrovvidy 93, Malek 95, Reategui 94, Reategui 95]. Nestas combinações,
Redes Neurais são utilizadas principalmente nos processos de recuperação de casos

em um sistema de Raciocínio Baseado em Casos.

L.2 Objetivo

O objetivo principal deste trabalho é a integração dos paradigmas conexionista
utilizando Redes Neurais e simbólico utilizando Raciocínio Baseado em Casos.
Bm sistemas de Raciocínio Baseado em Casos quanto mais eficiente é a recupe-
ração de casos da memória, melhor o desempenho do sistema. Geraimente, a
organização destes casos na memória torna-se muito complexa devido às estrutu-
ras necessárias para indexá-los e armazená-los para posteriormente recuperá-los
eficientemente. Outra dificuldade no desenvolvimento de sistemas de Raciocínio
Baseado em Casos é o aprendizado, já que para um novo caso ser incorporado ao

sistema, deve-se reorganizar os casos da memória.

A proposta deste trabalho é integrar Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neu-
rais aplicado ao domínio culinário, procurando tornar o processo de recuperação
dos casos da memória mais eficiente e ao mesmo tempo surportar um contínuo
processo de aprendizado de novos casos. Para isto, uma Rede Neural do tipo
ART1 é utilizada para auxiliar os processos de recuperação e aprendizado em um
protótipo de um sistema de Raciocínio Baseado em Casos.

1.3 Organização do Trabalho

Este trabalho está organizado em sete capítulos. Este capítulo descreve breve-
mente os paradigmas investigados neste trabalho, bem como o objetivo pretendido
e a abordagem prosposta.

.)
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No capítulo seguinte, Capítulo 2, é apresentada uma descrição suscinta de Redes

Neurais. Como será visto, esta tecnologia é cada vez mais utilizada em aplicações

as quais envolvem as mais diversas áreas.

O Capítulo 3 descreve um modelo particular de Redes Neurais, o modelo ART.

A rede ART possui uma característica muito interessante a este trabalho, apren-

dizado incremental.

No Capítulo 4, a abordagem simbólica utilizada, Raciocínio Baseado em Casos,

é descrita. Neste capítulo são também apresentados alguns trabalhos envolvendo

a integração de Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais.

O Capítuto 5 refere-se à relação existente entre a organização de casos na memória,

os algoritmos de recuperação destes casos e o processo de aprendizado. Algumas

estratégias organizacionais dos casos na memória e os algoritmos de recuperação

correspondentes à cada organização são descritos.

O Capítulo 6 descreve o protótipo implementado. São apresentados alguns tra-

balhos prévios que utilizaram o domínio culinário, bem como os testes realizados

e seus resultados.

Finalmente, o Capítu\o 7 diz respeito às conclusões sobre o trabalho de um modo

geral e suas limitações. São sugeridos também trabalhos futuros que poderão ser

desenvolvidos posteriormente envolvendo Raciocínio Baseado em Casos e Redes

Neurais.
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Cap u oz

Redes Neurais

2.L Introdução

O cérebro humano tem grande facilidade em resolver problemas para os quais

computadores digitais com algoritmos convencionais não têm obtido o mesmo

sucesso, como por exemplo, o reconhecimento de faces humanas. O cérebro "fun-
ciona" de uma maneira muito diferente das técnicas computacionais utilizadas
convencionalmente [Beale 90]. Como resultado, muitos pesquisadores têm se de-

dicado ao estudo de sistemas neurais biológicos com o objetivo de projetar siste-

mas computacionais que funcionem de forma semelhante ao cérebro, adquirindo
conhecimento através da experiência.

Redes Neurais (RN) são sistemas paralelos distribuídos, constituídos por um con-

junto de unidades computacionais denominadas de neurônios. Os neurônios com-

putam determinadas funções matemáticas e são interligados a outros neurônìos

através de conexões que geralmente estão associadas a pesos. Os pesos repre-

sentam informações que serão utilizadas pela rede para solucionar problemas e

servem para ponderar a entrada recebida por cada neurônio da rede. O funcio-

namento destas redes é inspirado numa estrutura física concebida pela natureza:

o cérebro humano.

Reconhecimento de padrão é uma das principais aplicações de Redes Neurais.

Nestas aplicações, o procedimento usual na solução de problemas passa inicial-
mente por uma fase de aprendizagem, no qual conjuntos de exemplos representa-

tivos das classes de padrões são apresentados à rede, que extrai automaticamente,
através de um algoritmo de aprendizagem ou treinamento, as características ne-

cessárias para representar implicitamente os padrões. Estas características são

Iít
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utilizadas posteriormente pela rede, durante a sua fase de uso, para classificar
outros padrões em função de seu grau de similaridade com as representações
armazenadas na rede.

Computação Neural é uma das áreas de pesquisa que mais rapidamente tem se

expandido, atraindo pesquisadores de uma grande variedade de disciplinas, como
Engenharia, Física, Psicologia, Biologia, Medicina e outras, todas elas contribuin-
do significativamente para a á,rea fBeale 90].

Provavelmente, Redes Neurais nunca serão capazes de competir com técnicas
convencionais em tarefas de desempenho preciso e operações numéricas bem de-
finidas, como inversão de matrizes ou cálculo de uma integral, por exemplo. En-
tretanto, problemas que envolvem ambigüidades, tal como reconhecimento de

caracter manuscrito, parecem apropriados para serem solucionados por Redes
Neurais [Widrow 94].

Este capítulo descreve, de um modo introdutório, tópicos básicos relacionados a
Redes Neurais.

2.2 Histórrco

Não são de hoje as idéias a respeito de máquinas que incorporam características
neurais. Von Neumann, em "First d,raft of a report on the ed,uac" fvon Neumann 45],
fez vá,rias correspondências entre os elementos de circuitos e os neurônios bi-
ológicos [Gurney]. Norbert Weiner [Heims 82], em 1942,, formulou idéias sobre
como os mecanismos biológicos podem ser tratados sob a perspectiva da enge-

nharia e da matemática.

Em 1943, McCulloch e Pitts [McCulloch a3] publicaram o primeiro tratamento
formal de Redes Neurais. O resultado deste artigo é a formalizaçãa de Redes

Neurais através de modelos matemáticos e a prova teórica de que qualquer relação
entrada-saída bem definida pode ser implementada utilizando uma Rede Neural,
ou seja, qualquer função matemáticaou lógica computável pode ser implementada
utilizando unidades de "soma de produtos".

Uma das principais características de Redes Neurais é que elas podem aprender
por meio de suas experiências em um ambiente de treinamento. Donald Hebb

fHebb 49], em 1949, mostrou como Redes Neurais poderiam ser treinadas. O peso

associado a uma conexão poderia ser aumentado para refletir a correlação entre
sua unidade de entrada e sua unidade de saída.
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Um dos mais significativos resultados apresentados foi o de Rosenblatt em 1957,
quando ele desenvolveu o primeiro sistema prático, o perceptron, e provou que
um simples procedimento de treinamento (a regra de treinamento do perceptron)
convergia os pesos de uma rede para a solução de um problema se tal solução
existisse. Muito do que ele descreveu pode ser encontrado em seu livro "Principles
of Neurodynamics" [Rosenblat t 62].

O entusiasmo por Redes Neurais diminuiu em 1969 quando Minsky e Papert
publicaram o livro "Perceptrons" [Minsky 69]. Os autores do livro mostraram
que o perceptron não resolvia uma classe especial de problemas, aqueles que não
são linearmente separáveis.

Nos anos 80, pesquisas realizadas por três pesquisadores frzeram ressurgir o rn-
teresse na área. Em 1982, John Hopfield [Hopfield 82] mostrou que uma rede
altamente interconectada pode ser tratada como um sistema dinâmico. Kohonen

[Kohonen 84], em 1984, estudou a capacidade auto-organizadora das redes. Ru-
melhart e McClelland [Rumelhart 86a, Rumelhart 86b, Rumelhart 86c], em 1986,
propuseram um algoritmo de aprendizagem por retropropagação do erro para re-
des multi-camadas, conhecido como algoritmo Backpropagation. Embora este
algoritmo já tivesse sido proposto anteriormente, antes de se tornar conhecido,
por Bryson em 1969 fBryson 69], Werbos em 1974 [Werbos 74], David Parker em
1985 [Parker 85] e por LeCun em 1986 [LeCun 86]. Com isto, foram superadas
as limitações do perceptron de Rosenblatt.

Em 1987, dois pesquisadores, Carpenter e Grossberg [Carpenter 87a] desenvol-
veram a Teoria da Ressonância Adaptativa (Adaptative Resonance Theory -
ART) para solucionar um importante problema denominado dilema estabilid,ade-
plasticid,ad,e [Grossberg 76a, Grossberg 76b].

No início da década de 90, as aplicações nos mais variados campos da indústria,
comércio e ciência envolvendo Redes Neurais aumentaram consideravelmente.
Reconhecimento de Padrão (detecção de fraudes em cartão de crédito fHall 92,

Hoffman 93, Shandle 93], reconhecimento de caracteres manuscritos [Schwartz 92]),
Predição e Análise Financeira (aprovação de empréstimo, análise de marketing

[Schwartz 92]), Controle e Otimização fHammerstrom 93] são alguns dos proble-
mas para os quais Redes Neurais têm sido utilizadas.

Uma das pesquisas mais recentes em Redes Neurais envolve sua utilização em
sistemas híbridos, como por exemplo, Redes Neurais - Raciocínio Baseado em
Casos (RBC) [Malek 95, Reategui 94, Reategui 95], Redes Neurais - Extração de

Conhecimento [Fu 94, Milaré 97a, Pau 92], Redes Neurais - Algoritmos Genéticos

[Mendes 97], Redes Neurais - Lógica Fuzzy [Goonatilake 95] e Redes Neurais -
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Estatística fRipley 94]. No Capítulo 4, serão apresentados alguns estudos sobre

a integração Redes Neurais - Raciocínio Baseado em Casos, que é o objetivo
principal deste trabalho.

2.3 Características de Redes Neurais

Redes Neurais não são como programas seqüenciais que resolvem problemas exe-

cutando instruções pré-definidas por um programador. O que elas fazem é apren-
der a resolver problemas por experiência, utilizando um estilo de processamen-
to diferente. O resultado não é armazenado em uma determinada posição de
memória específica, mas é dado pelo estado geral da rede. A informação está
na forma como as unidades são interconectadas e nos pesos associados à cada
conexão. Basicamente, uma Rede Neural é definida pelas características das uni-
dades de processamento (neurônios ou nós), por sua topologia e pelo aprendizado.
A seguir, estes aspectos serão analizados com mais detalhes.

2.3.t Unidades de Processamento

X1

W1

w"

wi Y=f( W¡X¡ )
X¡

xn

Figura 2.1: Unidade de processamento proposta por McCulloch e Pitts

As unidades de processamento (neurônios) recebem entradas (sinais), r¿ (i :
1,...,n), que podem vir de um ambiente externo à rede ou de outras unidades de

processamento. As unidades computam uma função sobre o somatório de suas

entradas ponderadas pelos respectivos pesos (W¿), e o resultado é enviado para
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um ambiente externo ou para outras unidades de processamento. A Figura 2.1

mostra uma unidade de processamento proposta por McCulloch e Pitts em 1943.

2.3.2 Topologia

A topologia de uma Rede Neural informa como os seus neurônios estão interiiga-
dos. As unidades de processamento podem estar distribuídas em várias camadas
ou em uma única camada. Elas também podem estar conectadas a todas as ou-
tras unidades/entradas ou a um subconjunto das unidades/entradas da camada
anterior. A melhor topologia para determinada rede depende do problema que

se deseja resolver e da distribuição estatística dos dados disponíveis. A topologia
também irá definir o número de camadas da rede e as funções implementáveis
pela rede. Redes com uma única camada resolvem um número menor de funções
do que redes multi-camadas.

As conexões, ou seja, as ttligações" entre duas unidades de processamento, podem
estar dispostas de duas maneiras:

¡ Feed-forward: não há "loops", isto é, a saída de um neurônio não está
ligada à entrada de um outro neurônio da mesma camada ou da camada
anterior.

o Recorrente: hó, "loops" de conexões.

2.3.3 Tbeinamento

Uma das características mais importantes de Redes Neurais é sua capacidade de

aprender. Uma Rede Neural está apta a resolver determinado problema para o
qual foi treinada quando atingir uma solução generalizada.

Durante o treinamento, os pesos associados às conexões são calculados e modifi-
cados até a rede atingir uma configuração que produza as saídas desejadas, com
uma margem de erro mínima, para as entradas apresentadas no treinamento.

O aprendizado pode ser supervisionado ou não supervisionado. No modo super-
visionado são apresentados à rede, durante o treinamento, pares de padrões, no

qual cada par é composto por uma entrada e sua saída desejada. No modo não su-

pervisionado, a rede se organiza sozinha ("self-organising"), ou seja, ela procura
regularidades nos padrões de entrada, não recebendo assim a saída desejada.
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2.4 Principais Modelos

2.4.L Perceptron

O modelo básico de Redes Neurais foi proposto por Frank Rosenblatt em 1960,

e recebeu o nome de perceptron. Em seu \ivro "Principles ile Neurod,ynamics"

fRosenblatt 62], Rosenblatt descreve os perceptrons como redes simplificadas em

que determinadas propriedades do sistema nervoso real são exageradas enquanto

outras são ignoradas [Beale 90].

A regra de aprendizado do perceptron consiste em incrementar os pesos associados

às entradas ativas quando se deseja que a saída seja ativa (saída igual a 1, por

exemplo); e decrementá-los quando se deseja que a saída seja inativa (saída igual a
0, por exemplo). Isto pode ser feito somando os valores de entrada aos respectivos
pesos quando se deseja saída 1, e subtraindo os valores de entrada dos pesos

quando se deseja saída 0.

Representação da

Cardinalidade

Y
X Y Saída

X

Figura 2.2: Exernplo da função lógica OR (adaptado de [Beale 90]).

O que o perceptron faz é encontrar um plano que separe os padrões em duas

classes, ou seja, ele consegue separar qualquer conjunto de padrões linearmente
separáveis. Perceptron de uma única camada não consegue resolver problemas

que são linearmente inseparáveis. A Figura 2.2 mostra a função lógica OR, li-
nearmente separável, e a Figura 2.3 mostra a função lógica XOR (ou-exclusivo),

não linearmente separável.
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Representação da

Cardinalidade

Y
X Y Saída

I Liilll'lil:El x

Figura 2.3: Bxemplo da função lógica XOR (adaptado de [Beale 90])

2.4.2 Adaline

Widrow e Hoff em fWidrow 60] sugeriram uma regra de aprendizado semelhante

à regra de aprendizado do perceptron, conhecida como Regra Delta. A principal
diferença é que enquanto o perceptron utiliza apenas a informação referente à

saída da rede (resposta correta ou resposta incorreta), a Regra Delta calcula o

erro baseado na diferença entre a saída produzida pela rede e a resposta dese-

jada. O ajuste dos pesos é baseado neste erro. Os neurônios utilizados neste

algoritmo de aprendizado foram chamados por Widrow de ADALINBs (Adaptiue

Linear Neurons). Como o perceptron, Adaline só resolve problemas linearmente
separáveis.

2.4.3 Perceptron Multi-Camadas

Para resolver as limitações do perceptron de uma única camada, foi proposto

um novo modelo, chamado perceptron multi-camadas, o qual mostrou-se capaz

de resolver problemas linearmente inseparáveis. A Figura 2.4 mostra este novo

modelo.

O modelo apresentado na Figura 2.4 possui três camadas: uma camada de en-

trada, uma camada intermediária e uma camada de saída. Com três camadas

é possível resolver problemas mais complicados, como por exemplo, o da função

XOR, mostrado na Figura 2.5.
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Figura 2.4: Perceptron Multi-Camadas

A combinação de perceptrons realizada pelo perceptron multi-camadas resolve o
problema da função XOR. Observando a Figura 2.5, verifica-se que o perceptron
1 detecta onde o padrão correspondente a (0,1) está presente, e o perceptron 2
detecta onde o padrão (1,0) está. Combinando estas duas funções, o perceptron
3 classifica a entrada corretamente.

A regra de aprendizado do perceptron multi-camadas é chamada de Regra Delta
Generalizada ou Backpropagation, e tornou-se conhecida através de Rumelhart
e McClelland, em [Rumelhart 86a, Rumelhart 86b, Rumelhart 86c], embora tra-
balhos anteriores já a tivessem mencionado.

Assim como no perceptron de uma camada, no perceptron multi-camadas um pa-
drão é apresentado à rede, que calcula sua saída, compara-a com a saída desejada
e então altera os pesos da rede para conseguir uma saída mais próxima a desejada
no próximo ciclo. Ao apresentar um padrão de entrada a uma rede não treinada,
esta produzirá qualquer saída. Como já foi comentado, é preciso definir uma
função erro que represente a diferença entre a saída corrente da rede e a saída
correta que se deseja produzir. Para que a rede aprenda os padrões é necessário
que a saída da rede aproxime-se cada vez mais da saída desejada, isto é, que o
valor da função erro seja continuamente reduzido. Isto é conseguido ajustando-se
os pesos das conexões entre as unidades de processamento (neurônios). A Regra
Delta Generalizada faz isto calculando o valor da função erro dos neurônios da
camada de saída para uma entrada particular. Bste erro é propagado para trás,
de uma camada para sua camada anterior. Cada unidade de processamento da
rede tem seus pesos ajustados, reduzindo-se assim o valor da função erro até um
determinado limite, quando diz-se então que a rede aprendeu.
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Figura 2.5: Resolução da Função XOR (adaptado de [Beale 90])

2.4.4 Rede de Hopfield

John Hopfield [Hopfield 32] propôs um modelo de rede auto-associativa baseado

em sistemas dinâmicos. Esta rede consiste de um número Iü de neurônios, no
qual cada neurônio está conectado com todos os outros, menos ele mesmo - veja
Figura 2.6.

Figura 2.6: Rede de Hopfield.

As entradas da rede são apresentadas para todos os neurônios de uma vez, e
consiste de um conjunto de valores bipolares iniciais, *1 ou -1. A primeira
saída obtida da rede serve como nova entrada, que produz nova saída, e assim

*I

+

I
I
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sucessivamente até a rede convergir para uma solução estável, ou seja, até que
não haja mudanças nos valores de saídas de ciclo para ciclo.

2.4.6 Rede Auto-Organizável de Kohonen

A Rede de Kohonen [Kohonen 84] utiliza aprendizado não supervisionado para
modificar o estado interno da rede, modelando as características encontradas nos
dados de treinamento.

Uma típica Rede de Kohonen é apresentada na Figura 2.7. Pode ser notada que
a rede é bidimensional, com uma camada apenas. Os neurônios são dispostos em
um plano. Todas as entradas estão conectadas com todos os neurônios e não há
uma camada de saída separada, cada neurônio do piano é ele mesmo um neurônio
de sa,ída.

Figura 2.7: Rede de Kohonen.

2.4.6 Rede ART

A rede ART (Adaptive Resonance Theory) foi desenvolvida por Carpenter e Gros-
sberg [Carpenter 87a]. Esta rede também agrupa padrões de entradas utilizando
aprendizado não supervisionado. Quando um padrão é apresentado à rede, um
neurônio da camada de saída (neurônio de cluster) apropriado é escolhido. Os
pesos deste neurônio são ajustados para permitir que ele aprenda o padrão. Exis-
tem vários modelos ART. O Capítulo 3 descreve as redes ART, enfatizando a
rede ART1, utilizada neste trabalho.
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2.5 Conclusao

Desde seu ressurgimento na década de 80, Redes Neurais têm provado ter poten-
cial como uma tecnologia eficiente para resolver problemas que a computação tra-
dicional não tem resolvido eficientemente, tais como reconhecimento de imagens,

compreensão de linguagem escrita e falada, etc. Entretanto, esta abordagem não

deve ser vista como uma proposta de substituição das abordagens convencionais,
mas sim como uma tecnologia complementar que deve ser utilizada em conjunto
com outras abordageor p*à atender cada vez mais e melhor as necessidades do

usuário.
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Cap u oB

O Modelo ART

3.1- Introdução

Uma das mais importantes características de Redes Neurais é sua habilidade de

generali,zaçã,o, ou seja, produzir respostas para padrões de entrada que são simi-
lares, mas não idênticos, aos padrões apresentados à rede durante o seu treina-
mento fFausett 94]. Quando uma rede multi-camadas é treinada com o algoritmo
de aprendizado backpropagøtion, por exemplo, espera-se que ela forneça como

resposta a classificação correta correspondente ao padrão de entrada, e que ela

continue a responder corretamente para quaisquer padrões de entrada apresenta-

do futuramente, isto se deve à sua capacidade de generalizaçáo.

Entretanto, o conhecimento a respeito de determinado domínio do mundo real
pode se modificar ao longo do tempo. O mesmo acontece com os padrões de

entrada de uma Rede Neural que podem modificar com o passar do tempo para
acomodar mudanças ocorridas. Assim, para um número de aplicações, o desem-

penho da rede pode decair gradativamente com o tempo, uma vez que os pesos

fixados na fase de treinamento não acompanham estas mudanças. Para adap-

tar novos padrões de entrada indefinidamente, um algoritmo de aprendizado de

Redes Neurais deve ser plóstico [Heins 95].

Uma alternativa para solucionar este problema seria retreinar a rede com os novos

padrões de entrada. Entretanto, isto pode levar à perda de informações apren-

didas anteriormente. Para preservar o conhecimento previamente aprendido, um
algoritmo de aprendizado de Redes Neurais deve ser não somente pldstico, mas

também estáuel [Heins 95].

Iít
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Uma outra solução seria retreinar a rede frequentemente com os novos e antigos
padrões. Isto resolveria o problema, mas está longe de ser uma solução viável.

O conflito entre estabilidade e plasticidade é chamado dilema estabiliilade-pløsticidade

[Grossberg 76a, Grossberg 76b], e envolve as seguintes questões:

o Como um sistema de aprendizado pode ser projetado para se adaptar indefi-
nidamente em resposta a eventos significativos e ainda continuar indiferente
a eventos irrelevantes?

o Como pode um sistema de aprendizado preservar seu conhecimento previ-
amente aprendido enquanto continua a aprender conhecimentos novos?

o O que previne um novo conhecimento de se sobrepor a conhecimentos
prévios?

Como foi dito antes, em aplicações do mundo real é comum ocorrerem mudanças
inesperadas nos dados de entrada dos sistemur. É necessário então um modelo
de Rede Neural incremental, no qual não seja preciso retreinar a rede quan-
do mudanças nos padrões de entrada ocorrerem e que preserve o conhecimento
aprendido previamente.

Umafamília de Redes Neurais denominada de ARIT (Adaptive Resonance Theory)
foi desenvolvida para solucionar o dilema estabilidade-plasticidade [Grossberg 76a,

Grossberg 76b]. No decorrer deste capítulo, os principais aspectos da rede ART
são descritos, enfatizando a rede ART1 [Carpenter 87a], primeiro modelo desen-

volvido, que foi utilizado neste trabalho.

3.2 Características Gerais de ART

3.2.L Arquitetura Básica de AR.l

A arquitetura básica de ARI envolve duas camadas de neurônios. A camada de

entrada, também conhecida como F1, para o processamento dos dados de entrada;
e a camada de saída, também conhecida como F2, contendo os neurônios de cluster

- ver Figura 3.1.

Estas duas camadas estão conectadas através de dois vetores de pesos. Um vetor
de pesos feedforward, representado pela letra B, que assume valores reais e segue
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Figura 3.1: Arquitetura básica de ART.

da camada de entrada para a camada de saída; e outro vetor de pesos feedback,
representado pela letra 7, que assume valores binários e vai da camada de saída

para a camada de entrada. Na Figura 3.2, o neurônio X¿ da camada de entrada
está conectado ao neurônio Y d" camada de saída através do peso ó¿¡. Igualmente,
o neurônio Y¡ da camada de saída está conectado ao neurônio X¿ da camada de

entrada através do peso fr';. Existem também pesos entre os neurônios da camada
de saída que atuam como inibidores laterais.

Os pesos feedforward e feedbøck são também conhecidos como f,ltros adaptatiuos
porque mudam dinamicamente para possibilitar o aprendizado de novos padrões

de entrada. O vetor de pesos feedback associado a cada neurônio da camada de

saída pode ser visto como um protótipo ou exemplar dos padrões que fazem parte
do cluster representado por este neurônio.

Para cada camada da rede ART há uma unidade externa de controle. Estas

unidades controlam o fluxo de dados através das camadas em cada fase de um
ciclo de treinamento. Elas são representadas pelas letras Ct e Cz - ver Figura
3.1. C1 determina o fluxo de dados para a camada de entrada. Assume valor
1 se uma entrada válida for apresentada à rede e valor 0 se algum neurônio da

Pesos Feedback

T
Pesos Feeüorward

B
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IIP • • 	 • • a Camada de Salda 
F2 

Camada de 
Entrada 

F1  

Figura 3.2: Os pesos na arquitetura de ART. 

camada de saída está ativo. C2 tem duas funções: determina o fluxo de dados 
para a camada de saída e habilita ou desabilita os neurônios da camada de saída. 
Assume valor 1 se uma entrada válida for apresentada à rede e O após desabilitar 
os neurônios da camada de saída e resetar seus estados de ativação para O. 

Entre a camada de entrada e a camada de saída há também uma unidade de 
reset, representada pela letra R, que é responsável por comparar as entradas da 
rede com um threshold de vigilância (p). Este threshold de vigilância determina 
se uma nova classe de padrões (cluster) poderá ser criada para um padrão de 
entrada. 

3.2.2 Treinamento 

O algoritmo de aprendizado da rede ART é não supervisionado e está apto a 
entrar no modo de treinamento a qualquer momento, possibilitando que a rede 
incorpore conhecimento novo. Esta característica resolve o problema plasticidade-
estabilidade comentado anteriormente. 

Há dois tipos de treinamento para ART: aprendizado rápido e aprendizado lento. 
No aprendizado rápido os pesos feedforward são setados para seus valores ótimos 
em poucos ciclos, geralmente em apenas um ciclo de treinamento. No aprendizado 
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lento os pesos são ajustados lentamente em vários ciclos de treinamento, signifi-
cando que maior atenção será dada para encontrar as características relevantes

dos padrões de entradas para determinar sua classificação.

A rede ART é muito sensível a variações em sells parâmetros durante o treina-
mento. O parâmetro mais crítico é o thresholil de vigilância (p) qo" controla a

resolução do processo de classificação. Se p assume um valor baixo (< 0.4), a
resolução do processo de classificação será baixa, criando poncas classes. Se p for
setado com um valor alto, pequenas variações nos padrões de entrada levarão a

criação de novas classes.

3.3 Aprendizado em AHfl

O processo de aprendizado em ART1 envolve algumas fases, tais como: inici-
alizaçáo dos parâmetros e pesos da rede, reconhecimento, comparação e busca.

Cada uma destas fases será descrita a seguir.

3.3.1 Inicialização

Na fase de inicialização, devem ser atribuídos valores aos elementos dos vetores de

pesos B e T. Todos os pesos feedback (") são inicializados com o valor 1 binário,
indicando que todo neurônio da camada de saída está inicialmente conectado a

todo neurônio de entrada através de uma conexão feed,back. Os valores iniciais do

vetor de pesos feedforward, (B) são determinados pela Equação 3.1:

b¿j
1

(3. 1)I*n'

no qual n é o número de neurônios de entrada da rede.

O threshold de vigilância (p) é também inicializado, assumindo um valor dentro

dointervalo0< p<L.

3.3.2 Reconhecimento

Cada neurônio da camada de entrada recebe sinais de três fontes: um sinal do

vetor de entrada, um sinal feedback da camada de saída e um sinal da unidade
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de Controle-1 (C1). Um neurônio da camada de entrada somente será ativado se

receber pelo menos dois sinais excitatórios, caso contrário, a ativação não ocorre.

Esta regra é denominada regra dois-terços (213).

Na fase de reconhecimento, o vetor de entrada é enviado à camada de entrada,
onde será aplicada a regra 2f 3. Em seguida, o vetor de entrada é comparado
com todos os vetores de pesos feedforward, 8,, pata encontrar o melhor matching.
Esta comparação é realizada calculando-se o produto interno entre o vetor de

entrada resultante da aplicação da regra 213 e o vetor de peso feedforward de

cada neurônio da camada de saída, dada pela Equação 3.2.

ai:lb¿¡z.¿, (3.2)

onde y¡ é o somatório do.produto correspondente ao neurônio de saída j, entre
cada componente å¿¡ do vetor de pesos B e cada componente r¿ do vetor entrada.

O neurônio da camada de saída cujo produto apresenta o maior valor é selecionado

como provável cluster para armazelat o novo padrão. Este neurônio envia à
camada de entrada seu protótipo ou exemplar, ou seja, seu vetor de pesos T. A
inibição lateral faz corrr que somente o neurônio vencedor da camada de saída

fique ativo.

3.3.3 Comparação

Conforme descrito anteriormente, cada neurônio da camada de entrada recebe

três sinais: do vetor de entrada; do vetor do exemplar do neurônio de saída sele-

cionado, vindo da fase de reconhecimento; e da unidade de Controle-l (C1), que

neste instante é zero porque um neurônio foi ativado na fase de reconhecimento.
A regra 213 é aplicada novamente resultando na ativação ou não de cada neurônio
da camada de entrada.

Como o sinal da unidade de Controle-l é zero, há uma operação AN D entre
o vetor exemplar do neurônio selecionado e o vetor de entrada para produzir
um novo vetor, chamado d,e uetor d,e comparaçã,o. Este vetor é enviado para o
mecanismo de resetjuntamente com o vetor de entrada.

O mecanismo de reset é responsável por testar a similaridade entre o vetor de

entrada e o vetor de comparação. O teste é feito calculando a razã,o P, através
da Bquação 3.3, entre o número de uns de ambos os vetores, de entrada e de

comparação, e comparando o resultado desta razã"o com o threshold de vigilância
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(p). S" P for maior eue p, então o neurônio da camada de saída ativado incluirá
o vetor de entrada em seu cluster, caso contrário, outro neurônio da camada de

saída deverá ser encontrado para representar o vetor de entrada e a rede entra na
fase de busca.

lL*¿t¿¡llP_
llD',ll

(3.3)

3.3.4 Busca

Durante esta fase, a rede tenta encontrar um outro neurônio da camada de saída
para representar o vetor de entrada corrente.

O neurônio da camada de saída rejeitado na fase de comparação anterior é impos-
sibilitado de competir para representar o padrão de entrada corrente. Para isto,
o neurônio vencedor é desabilitado, setando seu valor de saída para 0, indicando
que ele não poderá mais ser selecionado para o padrão de entrada corrente. O
vetor de entrada é reapresentado e a rede entra novamente na fase de comparação,
que termina com o teste no mecanismo de reset para determinar a similaridade
entre o novo exemplar escolhido e o vetor de entrada corrente. Este processo é
repetido, desabilitando neurônios da camada de saída, até encontrar um neurônio
de saída que melhor t'case" com o vetor de entrada corrente, dentro dos limites
do threshold de vigilância (p). Se nenhum neurônio de saída for encontrado, o

vetor de entrada é então considerado de uma classe desconhecida e será alocado
um neurônio de saída "livre" (que não esteja associado ainda a nenhum cluster)
para representá-lo.

3.4 Exemplo

Um exemplo será descrito para melhor compreensão do funcionamento do apren-
dizado da rede ART1. Neste exemplo, há três neurônios na camada de entrada
e inicialmente um neurônio na camada de saída. Ct e C2 sã,o inicializados com
zeÍo, o parâmetro de vigilância é inicializado para 0.8, os pesos feedback com 1 e

os pesos feedforward de acordo com a Equação 3.1.

O vetor de entrada ^9 é aplicado à camada de entrada (P1) - ver Figura 3.3. A
regra 2/3 determina a resposta da camada entrada para o padrão de entrada.
Neste ponto, a camada de entrada recebe dois sinais excitatórios; um sinal do

22



x 110

Y1

Figura 3.3: Passo 1

vetor de entrada ,5 e um sinal da unidade de Controle-l (C1), significando que há
uma entrada válida para a rede. Os sinais excitatórios correspondem a 1 binário
e os sinais inibitórios correspondem a 0 binário. Na Tabela 3.1 é mostrado o
resultado, vetor X, do efeito destes sinais após aplicar a regra 2/3.

O vetor X é comparado com os pesos feedforward, de cada neurônio da camada
de saída. Isto é feito calculando o produto interno entre estes vetores utilizando
a Equação 3.2.

1 00

111

111

x)Resultado tCtEntrada (.9)

Tabela 3.1: Resultado da primeira aplicação da rcgra 2f 3.

O neurônio selecionado como vencedor (neurônio com maior produto interno)
envia seu exemplar armazenado para a camada de entrada (Ft) 

" 
inibe Cr, setando

seu valor para 0. A camada de entrada recebe três sinais: do vetor de entrada,
do neurônio vencedor da camada de saída e de Cr - ver Figura 3.4. O resultado
depois de aplicada a regra 2/3 pode ser visto na Tabela 3.2.

O vetor de comparação X* e o vetor de entrada ,9 são enviados ao mecanismo de

reset para o teste de vigilância. A razáo (P) entre estes dois vetores é calculada
pela Equação 3.3, sendo neste caso igual a 1, porque os vetores são idênticos.
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Figura 3.4: Passo 2

0010

101I
01 11

Resultado (X*CtPesos FeedbackEntrada (^9)

Tabela 3.2: Resultado da segunda aplicação da regra2f 3.

Esta razão é comparada ao thresholil de vigilância (p), sendo aqui maior que 0.8,
então o vetor de entrada foi classificado corretamente. Em seguida, os vetores de
pesos do neurônio vencedor são ajustados para incorporar as características do
vetor de entrada corrente. Isto é feito pelas Equações 3.4 e 3.5.

Tt¡6o,o¡ : T¿¡p"¿¡o¡ A X¿ (3.4)

Ft.. - 
Lxxt

uzrtnoro) - L - 1 + t T¿¡p¿¡o¡ A X¿
(3.5)

onde A é o operador lógico AND e L é um parâmetro (^[ > 1) utilizado na
atualização dos pesos feed,forward.

Quando a razã,o (P) é menor eue p, .B dispara e inibe o neurônio ativado da
camada de saída - ver Figura 3.5. O padrão de entrada será atribuído a outro
neurônio da camada de saída. Após a aplicação do próximo vetor de entrada à
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rede, a unidade de Controle-2 (C2) habitita todos os neurônios inibidos da camada
de saída para que eles voltem a competir entre si.

Figura 3.5: Passo 3.

O algoritmo de aprendizado lento do modelo ARTI é sumarizado a seguir.

1. Inicializar pesos e parâmetros
2. Repita

2.1 Para cada padrão de treinamento,S
2.2 Defrnh neurônio vencedor
2.3 Comparar prototipo do vencedor com a entrada
2.4 Se comparação ) threshold de vigilância

Então atualizar os pesos do neurônio vencedor
Senão desabilitar neurônio

Se ainda existir neurônio não analisado
Então voltar a 2.2
Senão alocar novo neurônio ao padrão de entrada

Ate conjunto de prototipos não mudar

3.5 Modelos AHf

Desde o surgimento da Teoria da Ressonância Adaptativa várias outras redes
baseadas em ART foram desenvolvidas. O primeiro modelo da família ART a ser
desenvolvida foi a rede ARTl [Carpenter 87a]. Esta rede responde à sequências
arbitrárias de padrões de entrada binários.

-F)

25



Entretanto, vários problemas do mundo real utilizam dados analógicos. Em vis-

ta disto, foi desenvolvida a rede ART2 [Carpenter 87b]. Esta rede reconhece

categorias (ciasses) em resposta a sequências arbitrárias de padrões de entrada
analógicos (valores contínuos), tão bem como para sequências de padrões binários.
A diferença entre ART1 e ART2 está na camada Fr, eue precisa ser mais com-

plexa para realizar o pré-processamento necessário para acomodar os padrões de

entrada de valores contínuos.

A rede ARTMAP [Carpenter 91b] é outra rede baseada na rede AIUI que realiza
aprendizado incremental supervisionado para reconhecer categorias em resposta
a vetores de entrada apresentados à rede. Esta classe é composta por duas redes

ART1 (ART"e ART6). Durante o treinamento, o módulo ART" recebe um padrão

de entrada o@) 
"o 

módulo ART' recebe um padrão de entrada 6(r) que é a predição

correta ¿¿ q(ù, ou seja, 6(n) 6 a resposta desejada do padrão ¿(r). Estes dois

módulos são conectados através de um mapeamento entre as camadas de saída

(fr) d" ART" e ART¡.

A primeira rede ARIMAP foi utilizada para classificar entradas que eram vetores

de valores binários representando a presença ou ausência de cada característica.
Uma rede ARTMAP mais geral foi então projetada para aprender a classificar en-

tradas que eram vetores de valores frzzy entre 0 e 1 indicando o nível de presença

de cada característica apresentada. Esta generalizaçã,o é realizada substituindo
os módulos de ARTI de ARTMAP por módulos de outra rede baseada em ART,
a rede Fuzzy ARI [Carpenter 91c]. A nova rede é conhecida como rede Ftzzy
ARTMAP [Carpenter 92].

Existem outras variações, não tão conhecidas, baseadas na rede ARI: CALM

[Murre 89], ART3 fCarpenter 90], ART2a fCarpenter 91a], SMART [Bartfai 94]

e HART [Bartfai 95].

3.6 Conclusao

O modelo ART foi proposto para resolver o dilema estabilidade-plasticidade

[Grossberg 76b]. Esta rede inclui um padrão de entrada em um cluster seleciona-

do somente se este padrão é suficientemente semelhante a este cluster. O padrão

de entrada e os padrões armazenados no cluster selecionado são ditos "ressoar"
quando eles são suficientemente semelhantes. Este modelo é capaz de entrar no

modo de aprendizado a qualquer momento para aprender novos conhecimentos

sem perda de conhecimentos previamente aprendidos.
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Foram desenvolvidas várias redes baseadas no modelo ART. ART1 [Carpenter 87a],
primeira classe a ser projeta, aceita como entrada para a rede somente vetores
binários e é a rede utilizada neste trabalho.
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Capítulo 4

Raciocínio Baseado em Casos:
uma Visão Geral

4.L fntrodução

Geralmente, quando alguém deseja consultar com algum médico, são escolhi-
dos aqueles mais velhos e com mais experiência. Isto ocorre porque as pessoas

sentem-se mais seguras em tratar-se com médicos que já viram e trataram muitos
pacientes com a mesma doença, do que com médicos récem formados, que prova-
velmente são mais atualizados com relação à diagnósticos e tratamentos, mas que

não têm muita experiência prática. Para muitos pacientes, é mais importante em
um médico sua experiência prática do que seus conhecimentos gerais.

Raciocínio Baseado em Casos (RBC) é um paradigma de Inteligência Artifici-
al que resolve problemas utilizando analogia. Analogia significa lembrança, e no
contexto de RBC, significa lembrar de experiências prévias, também denominadas
de casos, para resolver problemas correntes [Aamodt 94, Barletta 91], ver Figu-
ra 4.I. A utilização de RBC na resolução de problemas envolve adaptar soluções

antigas para atender novas necessidades, usar casos antigos para explicar novas si-
tuações, utilizar experiências passadas para criticar novas soluções ou raciocionar
a partir de precedentes para interpretar uma situação semelhante [Kolodner 93].

RBC é a essência de como o ser humano raciocina no seu dia a dia. As pessoas a

todo momento estão utilizando suas próprias experiências, ou a dos outros, para
obterem informações que as ajudem a resolver um determinado problema.

A seguir é apresentado um exemplo encontrado em [Kolodner 92] que utiliza RBC
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Problerna Novo Problema

Solução Nova Solução

Figura 4.1: Idéia básica para resolver problemas.

para ajudar um psiquiatra a diagnosticar a doença de uma paciente

Um psiquiatra analiso, unlo, paciente que exi,be sinais claros d,e de-
pressã,o. A paciente conta øo méd,ico, entre outras coisas que, recen-

temente, teue um problema de estômago que os méilicos nã,o encontra-
ro,n'¿ a co,uso, orgâ,nica. Enquanto que na psiquiatria nã,o é dado muita
importô,ncia às reclamações aparentemente sem ligaçã,o con't, o co,so,

o doutor estó, relembrando unx caso anterior enx que ele diagnosticou
um paciente com depressã,o que também queirou-se de um conjunto de

problemas físicos que nã,o poderiam ser erplicados organicamente. So-
mente ilepois d,e perceber que deueria tambérn ter dado àquelas quefuas

maior atençã,o, ele faz entã,o o diagnóstico de Distúrbios Sornáticos
Associados à Depressão. Por ter se lembrad,o do caso anterior, a

hipótese do psiquiatra de que esta paciente também deue ter Distúrbios
Somdticos Associados à Depressõ,o prossegu'iu com a ínuestigaçã,o do

d,iagnóstico apropriad"o.

No exemplo acima, o médico utiliza o diagnóstico de um caso anterior para formar
uma hipótese sobre o diagnóstico do novo caso. Esta hipótese faz com que o
doutor tenha um raciocínio mais curto (um atalho), e também o alerta para
evitar um equívoco ocorrido anteriormente. Mais ainda, o caso anterior faz com
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que ele focalize sua atenção em aspectos do caso que ele normalmente não teria
considerado.

Bste capítulo apresenta, de uma forma genérica, o funcionamento e os mecanismos
de um sistema de RBC, os estilos existentes de sistemas de RBC, as suas origens
e história e ainda como Redes Neurais têm sido integradas a estes sistemas.

4.2 Origens e História de RBC

Acredita-se que os trabalhos de Roger Schank em [Schank 77], sobre raciocínio e

aprendizado baseados em memória e os modelos descritos por ele com tais carac-
terísticas para construção de sistemas computacionais, preconizaram o paradigma
de RBC. Entretanto, o que de fato marcou o início de RBC, foi a publicação do
trabalho de Roger Schank em 1982 sobre memória dinâmica, intitulado Dyna-
mic Memory: A Theory of Remind,ing and Learning in Computers and People

[Schank 82]. Suas idéias foram expandidas por seus alunos, principalmente por
Janet Kolodner que desenvolveu, na Universidade de Yale, em 1983, o primeiro
sistema que realmente pôde ser chamado de resolvedor baseado em casos. O siste-
ma em questão foi chamado CYRUS [Kolodner 83a, Kolodner 83b]. O modelo de
memória baseado em casos desenvolvido no sistema CYRUS serviu de base para
outros sistemas de RBC em diversas áreas, tais como MEDIATOR [Simpson 85]
(na área de mediação), PBRSUADER fsycara 83] (na área de persuasão), CHEF

[Hammond 39] (na área de culinária), JULIA [Hinrichs 92] (na área de culinária)
e CASEY [I(oton 89] (na área da medicina).

Outros trabalhos envolvendo modelos diferentes foram desenvolvidos por Bruce
Porter e seu grupo na Universidade do Texas [Porter 36]. Os frutos destes traba-
lhos foram os sistemas PROTOS fBareiss 39] (na área da medicina) e o sistema
GREBB [Branting 91] (no domínio das leis). Edwina Rissland e seu grupo da
Universidade de Massachusetts, também contribuíram significativamente para a
pesquisa de RBC, desenvolvendo o sistema HYPO [Ashley 91] (sobre leis) e mais
tarde, CABARET [Skalak 92] (ferramentaf shel[). Phyllis Koton do MIT, estu-
dou a utilização de RBC para otimizar o desempenho de um sistema baseado em
conhecimento da área médica, resultando no sistema CASEY [Koton 89].

Entre os primeiros resultados de pesquisa sobre RBC, que começou um pou-
co tarde na Europa, está o sistema REFINER desenvolvido por Sunil Sharma

[Sharma 88] que foi resultado do estudo sobre o uso de casos para refinamento de
bases de conhecimento; e o trabalho de Michael Richter e Klaus Dieter Althoff
[Althoff 89] sobre diagnóstico técnico. Enric Plaza e Ramon López desenvolve-

30



ram um sistema aprendiz para diagnóstico médico lPlaza 90] e Beatrice López

lLópez 90] estudou os métodos baseados em casos para raciocínio estratégico. O

sistema PATDEX de Richter e Weiss [Richter 91] e outros sistemas e métodos
vieram em seguida.

Atualmente, as pesquisas envolvendo RBC têm se expandido para vários outros
centros. Não só pesquisadores de países europeus e norte-americanos estão tra-
balhando com o paradigma de RBC, mas estudiosos do Japão e de alguns países

asiáticos (por exemplo a India [Venkatamaran 93]), também se mostram interes-
sados nos diversos domínios de aplicação deste paradigma.

4.3 Como F\rnciona urn Sistema de R,BC

Dada a descrição de um novo caso como entrada para um sistema de RBC, este
deve buscar, em sua memória de casos, um caso armazenado que se pareça com
a descrição de entrada. A seguir, o sistema deve adaptar, ou seja, modificar as

partes do caso recuperado que não se ajustam à descrição de entrada. Como
resultado desta adaptação tem-se uma solução para o problema proposto e um
novo caso que poderá ser adicionado à memória de casos do sistema. Em geral,
sistemas de RBC estão relacionados aos seguintes processos:

o Representação de Casos

r Indexação de Casos

o Armazenamento e Recuperação de Casos

r Adaptação de Casos

o Avaliação e Reparo de Casos

Um conjunto de soluções coerentes para estes processos constitui um sistema,

típico de RBC. A Figura 4.2 mostra como estes processos estão conectados em um
sistema de RBC típico. A seguir, cada um destes cinco processos serão analizados.

4.3.L Representação de Casos

Um resolvedor baseado em casos é fortemente dependente da estrutura e conteúdo
armazenado em sua coleção de casos já que, para resolver um novo problema,
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Figura 4.2: Ciclo de um sistema de RBC (adaptado de [Aamodt 94]).

deve-se "lembrar" de uma experiência anterior conveniente. Os processos de

busca e matching de casos precisam ser eficientes e executados em um tempo
razoâvel. O problema de representação de casos em RBC pode ser abordado
através da:

1. Definição do conteúdo que será armazenado.

2. Determinação das características mais relevantes de cada caso.

3. Busca de uma estrutura apropriada para descrever estas características

O primeiro problema, definir o conteúdo que será armazenado, significa escolher o

que representar dos casos. Geralmente, e para a maioria dos casos, este conteúdo
pode ser dividido em três partes:
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o Descrição situacional do problema, que descreve o estado do mundo

quando o caso aconteceu e qual o problema a ser solucionado naquele mo-

mento.

o Solução do problema, que descreve a solução encontrada para o problema

em questão e, às vezes) o procedimento utilizado na sua resolução.

o Resultado, que descreve o estado resultante do mundo quando a solução

foi utilizada.

Dependendo das informações armazenadas nestas três partes, pode-se utilizar o

caso para diferentes propósitos. Assim, se são armazenadas características que

descrevem o problema e sua solução, será possível usá-ias para propor a solução

para um novo problema. Se o procedimento utilizado na solução de um problema

é armazenado, é possível utilizar o método antigo de resolução para derivar uma

nova solução.

O segundo problema é determinar as características mais relevantes de cada caso.

Esta é a principal tarefa de Engenharia do Conhecimento em sistemas de RBC.

Embora possa parecer trivial, identificar características em casos, principalmente

do mundo real, não é simples. Definir a terminologia do domínio e selecionar os

exemplos representativos de resolução dos problemas, também são tratados aqui.

O terceiro problema envolve encontrar a estrutura apropriada para descrever as

caracteríticas relevantes dos casos. Há várias estruturas propostas para represen-

tação de conhecimento. Bntre elas, pode-se citar Redes Semânticas e Memória

Episódica fSlade 91], Roteiro (script),, Cena e MOP (Mernory Organization Pac-

&eú) [Schank 89].

4.3.2 Indexação de Casos

O poder de um sistema de RBC está em sua habilidade em recuperar com rapidez

e segurança casos relevantes de sua memória (Base de Casos). O objetivo do

processo de indexação é fornecer condições para que um caso semelhante possa

ser selecionado e recuperado quando solicitado. Para recuperar um caso, é preciso

que ele esteja endereçado apropriadamente na memória, ou seja, é preciso designar

um rótulo (índice) para que o caso possa ser recuperado.

Os tipos de indexação mais utilizados são:
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r Indexaçã.o pelo vizinho mais próximo: baseia-se na soma dos pesos das

características do caso de entrada que combinam com o caso recuperado.
Por exemplo, se houver um caso que combine nove características com o caso

de entrada e outro caso que combine somente cinco, o sistema, dependendo
do peso associado a cada característica, escolheria o primeiro. Um problema
que ocorre com este tipo de indexação é quanto ao peso de determinadas
características, que só terão o mesmo valor para casos muito semelhantes.
Cada caso deverá ter seu próprio conjunto de pesos de características para
determinar sua relevância para um novo problema.

¡ Indexação indutiva: determina-se indutivamente quais as características
mais importantes para vários casos e a memória de casos é organizada com
base nas características encontradas. É possível determinar automatica-
mente as melhores características de um caso. Este tipo de indexaçã,o é
aplicado quando a meta a ser recuperada é bem definida e quando existi-
rem exemplos suficientes para cada tipo de meta.

¡ Indexação baseada em conhecimento: utiliza o conhecimento existente
na literatura para cada caso e determina quais características são importan-
tes para recuperá-los. Esta abordagem é preferível quando há conhecimento
disponível e representável. Muitas vezesl é dificíl codificar informação ex-
planatória para realizat a indexação baseada em conhecimento para um
conjunto abrangente de possíveis casos de entrada.

4.3.3 Armazenamento e Recuperação de Casos

Uma vez que os casos estejam representados e indexados, eles devem ser organi-
zados (armazenados) em uma estrutura eficiente para serem recuperados poste-
riormente. Isto envolve dois processos: armazenamento e recuperação de casos.

No processo de armazenamento, um novo caso é armazenado apropriadamente na
memória de casos para poder então ser utilizado no futuro. Dado um problema,
o sistema de RBC recupera de sua memória de casos o caso mais semelhante ao

problema. Na maioria das vezesj o sistema tem que modificar algumas partes do
caso recuperado para obter a solução para o problema proposto, porque dificil-
mente se terá casos totalmente iguais. Depois de adaptar o caso antigo, tem-se
um novo caso (caso antigo, modificado para atender as necessidades de um novo
problema) que poderá ser armazenado ou não na memória de casos do sistema.
A decisão de armazenar um novo caso pode ser feita indiscriminadamente pe-

lo sistema, ou pelo engenheiro do conhecimento, que decidirá quais novos casos

serão armazenados. Segundo [Barletta 91] quando se adiciona um novo caso na
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memória de casos, está se adicionando novo conhecimento ao sistema, ou seja, o

sistema está aprendendo.

Em geral, o processo de recuperação de um caso ou conjunto de casos, consiste

de dois subprocessos:

o Acessar casos anteriores: recupera um conjunto de possíveis candidatos
a serem escolhidos através de algoritmos de busca. Este conjunto é formado
por casos que podem fornecer soluções relevantes sobre o problema proposto.
Este subprocesso é conhecido como matching parcial.

r Selecionar: escolhe o caso ou os casos mais promissores do conjunto de

casos previamente acessados utilizando uma função de maching.

O Capítulo 5 descreve a relação existente entre os processos de recuperação e

aprendizado de casos.

4.3.4 Adaptação de Casos

Como foi descrito na resolução de problemas utilizando RBC, soluções antigas

são usadas como "inspiração" para resolver novos problemas. Como novos pro-

blemas raramente se encaixam exatamente em algum caso antigo, as soluções

antigas devem ser modificadas para atender às novas situações. Este processo de

modificação chama-se adaptação.

Bxistem algumas regras de adaptação que podem ser utilizadas pelos sistemas

de RBC. Estas regras, aplicadas ao caso recuperado, o transformam em um novo

caso que se assemelha ao problema proposto. A dificuldade em se definir uma
estratégia para adaptação de casos é que este processo tende a ser um proble-

ma específico e dependente do domínio. Por exemplo, a estratégia de adaptação

necessária para um problema de projeto, deve ser diferente da estratégia de adap-

tação necessária para um problema de diagnóstico.

4.3.5 Avaliação e Reparo de Casos

Após a obtenção de uma nova solução, esta deve ser testada em um processo

chamado de avaliação, que tem por objetivo verificar se a nova solução resolve

ou não o problema proposto. Esta avaliação pode ser feita baseada nos efeitos
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causados quando aplicada ao mundo real, ou baseada na simulação mental ou

real, ou ainda baseada no contexto de casos anteriores.

Se a solução obtida falha, deve-se identificar as causas da falha, identificando
por exemplo, as diferenças entre o que era esperado e o que de fato aconteceu.
E, finalmente, o processo de reparo, como o próprio nome diz, repara a solução

proposta tornando-a apta a resolver corretamente o problema proposto.

4.4 Estilos de Raciocínio Baseado em Casos

Há dois estilos de Raciocínio Baseado em Casos

r Resolvedor de Problemas.

r Interpretativo.

No primeiro estilo, resolvedor de problemas, soluções antigas são utilizadas pa-

ra resolver novos problemas. As soluções antigas contribuem tanto sugerindo
soluções que já foram aplicadas em problemas parecidos, como alertando para
possíveis falhas que possam ocorrer. Este estilo é útil para tarefas que envolvem
solucionar problemas da área de planejamento, diagnóstico e projeto. O sistema
CHBF [Hammond 89] é um exemplo de sistema de RBC resolvedor de problemas

da área de planejamento (culinária). Ele cria novas receitas tendo por base recei-
tas já conhecidas. Para criar, por exemplo, uma receita utilizando carne bovina
e brócolis, o sistema lembra de uma receita que utiliza carne de frango e ervilhas
e a adapta. O primeiro passo na fase de adaptaçã,o ê substituir a carne de frango
por carne bovina, e a ervilha por brócolis. Em seguida, se a carne bovina não

possui osso, o passo desossar é eliminado e se o brócolis requer um tempo maior
para cozinhar, então o tempo de cozimento é mudado no passo que o legume é

cozido.

No segundo estilo, o interpretativo, as novas situações são avaliadas no contexto
das situações antigas. Este estilo é utilizado em classificação de situações, ava-

liação de uma solução, argumentação, justificação de uma solução, interpretação
e projeção dos efeitos de uma decisão. As pessoas utilizam muito RBC inter-
pretativo no seu quotidiano. Por exemplo, quando uma criança diz: "Mas uocê

deirou e/ø (sua irmã) fazer isto!",, ela está usando um caso para justificar seu

argumento; ou quando um advogado utiliza vários casos antigos para justificar
um argumento de um novo caso, ele utiliza raciocínio baseado em casos estilo
interpretativo.
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4.5 Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neu-
rais

Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais têm sido combinados em algumas
pesquisas recentes fMaiek 95, Reategui 95, Reategui 94, Krovvidy 93, Petridis 93,

Sase 93, Wendel 93, Barnden 92]. Esta integração pode ser realizada pela di-
visão das tarefas entre Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais ou pelo
desenvolvimento de arquiteturas inteligentes que combinam as características de

Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais.

Em algumas propostas para a integração de Raciocínio Baseado em Casos e Redes
Neurais, Redes Neurais têm sido utilizadas principalmente para fazer o matching
entre os casos e para recuperação dos casos. Outras propostas envolvem Redes
Neurais no processo de recuperação, extraindo conhecimento para suportar o
raciocínio.

Utilizar Redes Neurais no processo de indexação dos casos tem a desvantagem da
necessidade de retreinar a rede sempre quando um novo caso é adicionado à Base
de Casos. Entretanto, aprendizado incremental pode ser utilizado eliminando
a necessidade de retreinar a rede. Outra alternativa é utilizar Redes Neurais
para aquisição de casos. Nesta situação, a rede pode ser treinada com exemplos
representativos do problema que se deseja resolver. Regras poderiam ser extraídas
de Redes Neurais para construir a Base de Casos. A seguir, alguns trabalhos
no qual Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais são combinados serão

apresentados.

4.5.L Combinações Prévias

Krovvidy and Wee [Krovvidy 93] apresentam um sistema de tratamento de esgoto

utilizando Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais. Antes de ser lançado
ao meio ambiente o lixo (esgoto) doméstico e proveniente das indústrias precisa
ser tratado. Para isto é necessíio reduzir as concentrações de um ou mais conta-
minantes deste lixo através da aplicação de processos sequenciais de tratamento.
No modelo desenvolvido neste trabalho o componente referente a RBC fornece
um estado inicial de uma solução para uma rede de Hopfield que é então utilizada
para sugerir um sequência ótima de processos para tratamento da água. Quando
uma nova sequência de processos é necessária para o tratamento de determinada
água, as concentrações dos elementos contaminadores desta água são utilizados
para indexar uma solução de um tratamento que teve sucesso utilizando concen-
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trações semelhantes.

Malek, em [Malek 95], propõe um sistema simples de indexação, no qual foi cons-

truído na memória uma hierarquia de casos em dois níveis. O nível mais baixo

contém casos organizados dentro de grupos de casos semelhantes. O nívei mais

alto contém protótipos, cada um representando um grupo de casos. Este nível é

usado para indexar o sistema. A construção dos protótipos é feita utilizando uma

Rede Neural incremental baseada em protótipos. Este sistema de indexação base-

ado em protótipo foi comparado com outros dois métodos de indexação indutiva,
o C4.5 e o ID5R, e mostrou-se melhor em registrar generalizações corretas. Ou-

tras vantagens são a diminuição do tempo de recuperação, devido a um número

menor de protótipos; a simplificaçã.o do aprendizado de novos casos' já que para

isto é preciso somente modificar uma unidade neural (protótipo).

No trabalho descrito em [Reategui 95], Redes Neurais são utilizadas para apren-

der padrões de similaridade entre os casos de um sistema de RBC para avaliação

psicológica de candidatos à transplante de coração. O conhecimento implícito
armazenado na rede é extraído e interpretado simbolicamente. Depois ele é arma-

zenado em uma estrutura chamada de descritores de diagnósticos que é utilizada
para guiar o processo de raciocínio no sistema de RBC. Foram coletados gráficos

mostrando a relevância de possíveis combinações de características, dados pelo

especialista, para cada diagnóstico considerado. Estes gráficos foram compara-

dos com o conhecimento armazenado nos descritores e verificou-se que o tipo de

informação armazanada nos descritores é muitas vezes diferente do conhecimento

representado nos gráficos dos especialistas, mas quando utilizados na prática, a
representação dada pelo especialista tem menor taxa de classificação correta que

a representação dada pelo computador.

Em outro trabalho [Reategui 94], Redes Neurais e CBR são combinados em um

sistema para classidcação d. transações de cartão de créditb. Enquanto o sis-

tema de RBC utiliza casos específicos para determinar quando uma transação

poderia ser admitida ou recusada, a Rede Neural reconhece padrões gerais de

comportamento para o uso correto ou incorreto de cartões de crédito e utiliza
este conhecimento na classificação da tarefa. Um protótipo deste sistema híbrido

foi implementado e seu desempenho mostrou-se satisfatório; 89% dos casos fo-

ram classificados corretamente, 5.37o incorretamente e em 5.770 o sistema não

determinou a classificação.
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4.6 Conclusão

RBC é um paradigma poderoso de IA, baseado essencialmente em uma idéia mul-

to simples, utilizada todos os dias pelas pessoas: resolver problemas utilizando

experiências anteriores. Apesar de ser simples e rápida, e muitas vezes utilizada

inconscientemente pelas pessoas, quando se tenta implementá-la, encontram-se

algumas dificuldades, como por exemplo, representação das experiências no com-

putador, determinação do índice dos casos, além de muitas outras vistas no de-

correr deste capítulo. RBC é uma das áreas de pesquisa e desenvolvimento que

mais rapidamente tem crescido. Algumas de suas vantagens são:

o Permite propor soluções para os problemas rapidamente.

o Possibilita propor soluções para domínios ainda não estudados vastamente.

o Alerta para possíveis problemas que ocorreram na solução de determinados

casos no passado e que poderão ocorrer novamente.

o Focaliza a atenção para partes importantes do problema, apontando suas

características mais relevantes.
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Capítulo 5

Recuperar e Aprender Casos

5.1 Introdução

Ta|vez o mais importante processo na construção de um sistema de Raciocínlo

Baseado em Casos seja a recuperação rpropriaá. dos casos. É pot este processo

que se mede o desempenho do sistema. Portanto, a fase de recuperação de casos

da Base de Casos deve ser eficiente, embora não seja trivial tealizá,-la.

Quando se fala em recuperar casos há muitas questões que devem ser menci-

onadas, pois estão diretamente envolvidas nesta etapa. Ao ser apresentada a

descrição de um caso novo a um sistema de Raciocínio Baseado em Casos, a Ba-

se de Casos deve ser percorrida para encontrar casos com algum potencial para

"casar" com a descrição dada. Isto é feito por algoritmos de recuperação- De-

pois que vários casos forem identificados por estes algoritmos é preciso comparar

suas características às da descrição do caso novo e determinar quão semelhante

é cada caso identificado com o caso novo. Isto é realizado por procedimentos de

matching,, que são importantes para determinar a pontencialidade de cada ca-

so previamente identificado peios algoritmos de recuperação em relação ao caso

novo.

Os índices de um caso têm papel importante, pois auxiliam a destacar as carac-

terísticas relevantes para se determinar a similaridade entre os casos' ou seja, é

através deles que os algoritmos de recuperação e os procedimentos de matching

realizam suas tarefas. Os algoritmos de recuperação estão também fortemente

ligados às estruturas que deverão percorrer e à organizagã,o destas estruturas na

Base de Casos. Uma estrutura de lista, por exemplo, é percorrida diferentemente

de uma estrutura de árvore.

40



Por último, há também o problema em se manter a Base de Casos, ou seja, incor-

porar casos novos ao sistema. A dificuldade e custo desta operação depende da

estrutura para armazenat os casos, da organização destes casos na Base de Casos

e dos índices utilizados para recuperá-los. Quanto mais simples são resolvidos

estes problemas, mais barato e mais fácil é incorporar um caso novo à Base de

Casos.

A seguir serão descritas algumas possibilidades de organização dos casos na Base

de Casos, os algoritmos correspondentes para recuperá-los, o uso dos índices e

também a dificuldade em se incorporar um caso novo em cada situação.

5.2 Algoritmos de Recuperação

A comunidade envolvida nesta área de pesquisa, Raciocínio Baseado em Casos,

dedica grande parte de seus esforços em melhorar ou tornar o processo de recu-

peração dos casos mais eficiente. Existem vários algoritmos para a recuperação

dos casos [Kolodner 93]. Cada um destes algoritmos está associado com a or-

ganização e tipo das estruturas que compõem a Base de Casos. A organização

dos casos na Base de Casos e os algoritmos correspondentes mais utilizados para

recuperá-los são:

o Memória Plana - Busca Serial/Busca Paralela

r Redes de Características Compartilhadas - Busca em Largura

e Redes de Discriminação por Prioridade - Busca em Profundidade

¡ Redes de Discriminação Reduntante - Busca em Largura

o Memória Hierárquica - Busca Paralela

Para ilustrar as estruturas de organização de uma Base de Casos e os algoritmos

de recuperação correspondentes apresentados no decorrer deste capítulo, serão

utilizados casos do sistema MBDIATOR [Kotodner 89], descritos a seguir.

Chocolate: Duas crianças querem a mesma barra de chocolate. Sua

mãe tem que dividir o chocolate ao meio. Cada criança pega uma

metade do chocolate e come a sua metade. (disputa física)
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Laranjal: Duas irmãs adolescentes querem a mesma laranja. Sua

mãe tem que cortá-ia ao meio. Cada adolescente pega uma metade

da laranja. Uma das irmãs come sua metade da fruta; a outra utiliza
a casca de sua metade para cozinhar. A mãe percebe que sua solução

falhou e considera o que ela deve ter feito de errado. Ela percebe que

não entendeu o objetivo da segunda filha e por engano assumiu que

esta queria comer a laranja, quando de fato esta queria usar a casca

para cozinhar. (disputa física).

Laranja2: Duas irmãs adolescentes querem a mesma laranja. Uma
quer comer a fruta, outra quer utilizar a casca para cozinhar. Sua mãe

deixa a segunda extrair a casca da laranja e então entrega a fruta para

a primeira irmã. Ambas as irmãs estão satisfeitas. (disputa física)

Coréia: Direitistas e esquerdistas querem o controle da Coréia. De-

pois de considerável combate sem vencedor, é decidido dividir o país

entre dois grupos: os direitistas ficam com o sul, e o esquerdistas com

o norte. (disputa física)

Panamá: Estados Unidos e Panamá querem o controle do Canal

do Panamá; os Bstados Unidos por razões de segurança, e o Panamá

porque o canal está em seu território. Depois de negociações é decidido

que o Panamá pode ficar com a terra e direitos econômicos porque o

canal está em seu território, mas os Estados Unidos ficam com os

direitos de segurança porque eles pagaram para a construção do canal

e querem que este seja aberto. (disputa política)

6.2.L Memória Plana - Busca serial/Busca Paralela

Na organização dos casos utilizando memória plana, os casos são armazenados

sequencialmente em uma simples lista, registro ou arquivo. Eles podem ser re-

cuperados utilizando busca serial ou busca paralela. Estes dois tipos de busca

envolvidos na organização sequencial dos casos serão descritos a seguir.

Busca Serial Para recuperação de casos organizados sequencialmente na memória

utilizando busca serial basta aplicar uma função de matching, sequencialmente,

em cada caso e, posterior seleção dos mais similares. A Figura 5.1 mostra casos

organizados sequencialmente em uma estrutura de lista, por exemplo.

A vantagem em ter os casos organizados sequencialmente é que toda a Base de

Casos é percorrida. A recuperação somente irá depender da eficiência e qualidade
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Casc¡-n

Caso-i

Caso-2
Caso- 1

Figura 5.1: Casos sequencialmente organizados.

da função de matching utilizada. Se as heurísticas da função de matchi'ns são boas-

então o melhor caso provavelmente sempre será recuperado. Outra vantagem é a

facilidade e custo baixo da adição de novos casos à Base de Casos. A desvantagem

é o tempo necessário para recuperação quando a Base de Casos é grande, o que

acaba tornando este método caro.

Busca Paralela Quando a Base de Casos for muito grande, a utilização de

arquiteturas paralelas pode melhorar muito o tempo de processamento de um sis-

tema de Raciocínio Baseado em Casos. Uma maneira para utilizar uma máquina

paralela, SIMD (Simgle Instruction, Multiple Data), como uma Base de Casos é

armazenar casos como vetores de características, alocando cada vetor dentro de

um processador [Kolodner 8S]. A recuperação é feita emparelhando o caso novo

com todos os vetores de características em paralelo. A Figura 5.2 ilustra este

método. Os índices aqui funcionam para definir o que priorizar no matching, nã'o

para guiar a busca.

As vantagens do esquema de recuperação paralela são a facilidade e rapidez do

algoritmo de recuperação, uma vez que o matchi'ng e a recuperação acontecem em

apenas um passo, e a facilidade em adicionar um caso novo porque não há neces-

sidade em organizar os casos. A desvantagem é o custo do hardware necessário à

este tipo de busca.
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Proccssador-1

ovo
Caso

Proccssador-2

Proccssador-i

ovo
Caso

Proccssador-u

Caso

Figura 5.2: Cada caso é designado à um processador

5.2.2 Rede de Características Compartilhadas - Busca em
Largura

Quando a Base de Casos é muito grande, é necessário organizar os casos hie-

rarquicamente, de modo que apenas alguns pequenos subconjuntos precisem ser

considerados durante a recuperação. Se casos semelhantes estiverem agrupados,

somente os casos dos subconjuntos mais parecidos com o novo caso serão consi-

derados na escolha do melhor caso. Bxistem vários algoritmos para formação de

subconjuntos ou clusters [Lopes 95]. As hierarquias são formadas quand,o clusters

são divididos em subclusters e assim por diante.

Redes de características compartilhadas agrupam casos que compartilham mui-

tas características. Cada nó interno desta rede representa características com-

partilhadas de casos que estão localizados abaixo deste nó. Os nós terminais

correspondem aos casos. A Figura 5.3 mostra um exemplo de casos do sistema

MEDIATOR fKolodner 89], descritos anteriormente, organizados em uma rede

de características compartilhadas.

Caso-n

Caso-i

Caso-2
Caso-1
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Para recuperar um caso desta rede realiza-se uma busca em largura. O caso novo

é comparado ao conteúdo dos nós de níveis superiores. O melhor matching é.

escolhido. Se o nó visitado é um caso, este caso é retornado. Caso contrário,

se for um nó interno, a busca continua em seus descendentes até um caso ser

retornado.

Construir esta estrutura requer um algoritmo de agrupamento para agrupar os

casos dentro de cada cluster. O nó representando cada cluster se ramifica. Es-

tas ramificações correspondem a especializações dos casos representados por este

cluster. Em seguida, o algoritmo de agrupamento é aplicado novamente nos casos

de cada cluster para criar mais ramificações inferiores.

DISPIITAS

Diqprfante é umpais
Objeto disputado é uma massa de tena

Diqputante é uma criança

Objeto diqputado é uma ccmida

/
,/

Disnuta ffsica
Søéia)

/\
Di jeto é um chocolate

(Chocolate)

D ispuhntes quer€rn diferentes
partes do objebo

(Laranja2)

Disputantes querem o objdo inteiro
(,aranjal)

Figura 5.3: Rede de características compartilhadas (adaptada de fKolodner 93]).

Ao incrementar ou atualizar a rede, ou seja, inserir um caso novo' é necessário

encontrar um lugar na rede onde o novo caso se encaixe melhor e instalá-lo apro-

priadamente.

A vantagem da rede de características compartilhadas é a recuperação, que é mais

eficiente do que quando se tem os casos organizados sequencialmente na Base
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de Casos. As desvantagens aparecem quando se adiciona um novo caso à Base

de Casos. Esta operação é muito complexa, necessitando de espaço extra para

reorganizar a Base de Casos. Outra desvantagem é que o melhor caso pode não ser

recuperado se a rede não estiver em seu estado ótimo, ou seja, as características

mais relevantes devem estar nos nós superiores.

6.2.3 Redes de Discriminação por Prioridade - Busca em

Profundidade

Na organização dos casos descrita na Seção 5.2.2, como resultado do agrupamento

de casos semelhantes ocorre indiretamente a priorização das características rele-

vantes dos casos (discriminação dos casos). Uma alternativa organizacional é a

rede de discriminação por prioridade [Feigenbaum 63], no qual o agrupamento

dos casos é influenciado pelo resultado da priorização de suas características.

Cada nó interno da rede de discriminação é uma questão que subdivide o conjunto

de casos armazenados em nós inferiores. Cada nó filho representa uma resposta di-

ferente para a questão de seu nó pai. É importante comparar características mais

relevantes antes, portanto estas devem vir nos nós de níveis superiores. A Figura

5.4 mostra um exemplo dos mesmos casos descritos anteriormente, retirados do

sistema MEDIATOR fKolodner 89], organizados em uma rede de discriminação

por prioridade.

Utiliza-se para a estrutura de redes de discriminação por prioridade a busca em

profundidade. A busca começa no topo da rede. Dependendo das características

do caso novo em relação à primeira questão, um dos nós do nível inferior é sele-

cionado. Este procedimento é repetido até um nó terminal ser encontrado.

Para construir uma rede de discriminação por prioridade, uma lista de prioridades

das características d.os casos deve ser feita. Os nós vão sendo criados a partir dos

valores das características encontradas em cada caso. A primeira característica

é colocada no topo da rede. A próxima característica a ser colocada na rede é a

seguinte da lista de prioridades das características. Este processo se repete até

qrl todo, os casos sejam discriminados (colocados em diferentes nós da rede).

A utilização desta estrutura torna processo de recuperação mais eficiente do que

quando os casos são organizados sequencialmente na Base de Casos. Outras van-

tagens são: facilidade em percorrer os nós da rede através de questões e respostas

referentes às características do caso novo; fácil entendimento das conexões entre

os casos da rede, já que as questões e suas respostas em cada nó são os índices
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Laranja2

Parte do objeto

Política

Iipo da disputa?

Chocolate
I

Laranjal

ïerr¿

Pana¡ná

Chosolate Fruta Coråa
/\

Posse de que do objeto?

Comida
Tipo de comida?

Objeto inteiro
Tipo do objeto?

Física
Objetivo.da disputa?

I

I

I

Posse

Figura 5.4: Rede de discriminação por prioridade (adaptada de fKolodner 93])'

para os casos. A desvantagem é a mesma da encontrada na estrutura descrita

na Seção 5.2.2, a complexidade em se adicionar um caso novo na Base de Ca-

sos. Uma outr. d"r,uurrtu,gem que é compartilhada pelas estruturas de redes de

características compartilhadas e redes de discriminação por prioridade é que ne-

nhuma destas redes fornecem uma orientação de como continuar a busca quando

a descrição do caso novo está incompleta. Há algumas opções para lidar com este

problerna, mas todas apresentam problemas [Porter 90]'

5.2.4 Redes de Discriminação Redundante Busca em

Largura

Redes de discriminação redundantes fKolodner 83b, Kolodner 84] fornecem meca-

nismos para o problema de informações incompletas' Uma rede de discriminaçã'o
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reduntante organiza os casos utilizando diferentes redes de discriminação por pri-
oridade, cada uma utilizando uma ordem de discriminação diferente. As redes

são percorridas por um algoritmo de busca em largura. Se não há resposta para

um questão em uma rede, a busca continua em outra rede.

Ttpo 1ïp & dispuhnh?

Iisica Política

otjetivo,dadi'nut 

I

Pçse klwná
Posse dequ part do újeto?

kú$*:t'''

Trpdadisputa?

/\

Ctinrçt

'':, 
-

''7K
,/\

Obþtointiro

Tipodo újeto?

krh do obþto Ffs ßa Polltica Chocohb FflIh

ûbjetil'Ð d¿disptrh?

I

I

hse
Pos* de qne pft?Cunida

Tipo de cmrida?

ïbna
I

I¿ra4ia? Cordia Pa¡aruá C¡ocolate

t\
Obþu inteiro Pat do objetoCh¡colah Fruh CüÉia

Chocolåh Lt"qi.l Ierar{al lo"r,Jrt

Figura 5.5: Redes de discriminação redundante.

As vantagens deste tipo de estrutura são: as já citadas nas Seções 5.2.2 e 5.2.3; e

os vários caminhos diferentes pelo qual um caso pode ser recuperado quando as

informações da descrição de um caso novo são incompletas.

As desvantagens desta estrutura são a complexida,de em se atualizar a Base de

Casos; grande espaço de memória requerido para armazenar as redes e o alto

custo dos procedimentos para adicionar casos novos na Base de Casos. Um outro
problema é a não priorização das redes de discriminação redundantes (carac-
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terísticas menos importantes virem antes das mais importantes nas redes), dado

que muitos casos semelhantes, mas não potencialmente bons, podem ser recu-

p"rador. Algumas variações deste esquema [Koton 89, Hinrichs 92, Simpson 85]

visam solucionar este problema.

5.2.5 Memória Hier:írquica - Busca Paralela

Embora máquinas paralelas não imponham qualquer organização dos casos na

Base de Casos, isto é muitas vezes vantajoso. Portanto, seria interesse juntar as

vantagens da memória hierárquica às vantagens do algoritmo de busca parale-

la. Como máquinas paralelas são caras poderia-se utilizar máquinas seriais para

implementar um paralelismo implícito.

Uma maneira de implementar memória hierárquica utilizando busca paralela é

designando cada nó da hierarquia de casos para um processador' ver Figura 5.6.

A recuperação é obtida espalhando cada par de características atributo-valor do

caso novo para a memória, setando todo nó da estrutura hierárquica que possui

aquele par. Os nós mais específicos nas subârvores abaixo de cada nó que foi

ativado somam o número de nós antecedentes ativados. Aqueles nós cuja soma

total superar um determinado valor são selecionados. Uma função de matching

é então aplicada à cada um dos casos selecionados, levando em consideração a

importância das características. Esta forma de implementar memória hierárquica

com busca paralela pode ser encontrado em [Kolodner 88].

A vantagem de tal esquema é a combinação das vantagens dos esquemas que

utilizam hierarquia de casos com as vantagens de esquemas que utilizam bus-

ca paralela. A recuperação é eficiente. A respeito das desvantagens, é difícil
apontá-las, uma vez que não há muitas implementações deste esquema. Mas,

uma desvantagem evidente é que a recuperação pode apresentar muitos casos'

o que requer muito trabalho das funções de matchi,ng depois da execução dos

algoritmos de recuperação.

5.3 Conclusão

Neste capítulo foram apresentados, de forma resumida, alguns algoritmos de recu-

peração de casos e os esquemas organizacionais da Base de Casos correspondentes

à cada algoritmo, bem como as vantagens e desvantagens de cada uma das alter-

nativas.
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CasoT

Caso3

CasoS
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Caso5 Casoó

Ceso2

Figura 5.6: Casos são organizados em hierarquias'

Recuperar casos não pode ser tratado e resolvido como um problema isolado' pois

está iortemente relacionado à etapa de aprendizado,, como foi exposto no decorrer

deste capítulo. Aprender em Raciocínio Baseado em Casos significa extrair co-

nhecimento relevante de experiências, integrar um caso dentro de uma estrutura

de conhecimento existente, e indexar o caso para mais tarde "casá-lo" com casos

semelhantes. Tanto aprender como recuperar casos dependem da organização dos

casos na memória, das estruturas para armazenâ-los e dos índices que anxiliam

na busca do melhor caso. A diferença está na simplicidade ou complexidade com

que são resolvidos estes problemas. Geralmente, quanto mais eficiente é a etapa

de recuperação, mais complexa será a organização ) aitmazerragem e indexação dos

casos. Quanto mais fácil e consequentemente mais barata é a etapa de aprendi-

zado) mais simples será a organização, armazerlagem e indexação dos casos na

Base de casos, porém mais lenta será a recuperação destes casos.
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Capítulo 6

Um Sistema Híbrido de RBC
para o Domínio da Culinária

6.1 Introdução

Como resultado da investigação sobre a integração de Raciocínio Baseado em

Casos e Redes Neurais, foi implementado um protótipo de um sistema híbrido de

Raciocínio Baseado em Casos. Este protótipo foi desenvolvido utilizando a lin-
guagem de programação lógica PROLOG e seu comportamento será investigado

neste capítulo.

Conforme descrito no Capítulo 1, este trabalho propõe um modelo de recuperação

e aprendizado de casos de um sistema de Raciocínio Baseado em Casos que seja

ao mesmo tempo eficiente e simples. Portanto, a ênfase maior é sobre os processos

de recuperação de casos e aprendizado de casos. No protótipo implementado, os

pror"rrã, dé reuso de casos e revisão/reparo de casos são feitos pelo usuário do

sistema, manualmente.

Neste trabalho, uma Rede Neural foi utilizada para recuperação e aprendizado

de casos. A Rede Neural foi implementada como parte (compondo um módulo)

do protótipo do sistema de Raciocínio Baseado em Casos. Inicialmente, foi im-

plementado o modelo ART2, que aceita vetores de valores reais como padrão

àe entrada para a rede. O modelo ART2 foi escolhido devido ao domínio que

se pretendia utitizar para testar o sistema. O domínio em questão referia-se ao

controle da qualidade da água. No decorrer do trabalho, devido a questões que

serão mencionadas na Seção 6.2, optou-se pelo domínio da culinária. Como os
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dados deste domínio puderam ser codificados em vetores binários, o modelo da

Rede Neural foi também mudado para ARTl. O modelo ART1 aceita vetores de

valores binários como padrão de entrada para a rede, atendendo assim às nossas

necessidades, além de ser mais simples que o modelo ART2.

Este capítulo descreve o domínio utilizado para testar preliminarmente o protótipo,

sua arquitetura e ainda alguns testes realizados e os resultados obtidos.

6.2 Domínro

Inicialmente, a proposta deste trabalho era a integração de Raciocínio Baseado em

Casos e Redes Neurais aplicado ao controle da qualidade de água. Os dados seriam

fornecidos pelo SAAE (Estação de Tratamento de Agua de São Carlos). Várias

entrevistas informais foram realizadas para aquisição dos dados. Por algumas

razóes, entre elas a dificuldade de comunicação das diferentes áreas envolvidas;

e o modo como o controle da qualidade de água é feito pelo SAAE (envolvendo

muita experiênci a e feeling das pessoas envolvidas no controle da qualidade de

água), não foi possível a obtenção dos dados na forma de casos. Optou-se então

pãto'domínio da culinária. A culinária é um domínio interessante e de difícil

modelagem devido aos conhecimentos abrangentes de que trata. Alguns trabalhos

[Hammond 89, Kolodner 87, Lopes 95] abordaram este domínio e serão descritos

brevemente a seguir.

Em [Lopes 95] é proposto um modelo de Raciocínio Baseado em Casos que divide

o conhecimento em várias partições. Cada partição refere-se a informações refe-

rentes a ingredientes, modo de preparo, operações utilizadas no modo de preparo

e resultados. As informações referentes à cada partição são organizadas inde-

pendentemente. Os casos são representados através de escaninhos (s/oús). Cada

escaninho armazena informações correspondentes à cada uma das partições. O

conhecimento específico contido em cada partição está representado e organizado.

A especificação do caso de entrada deve conter informações referentes às infor-

*uçã", contidas nas partições. Para recuperar os casos é utilizada uma forma

híbrida de indexação: hierárquica e associativa. A indexação hierárquica ende-

reça os clusters d.os casos que compõem o conhecimento e a associativa utiliza

a similaridade dos componentes do caso de entrada e dos casos presentes nos

clusters indexados hierarquicamente. A adaptação se dá por eliminação de'com-

ponentes, acréscimo de componentes, e substituição de componentes. O processo

àe aprendizado é feito pelo engenheiro do conhecimento que decide quais casos

são importantes incorporar à Base de Casos.

52



CHEF fHammond 89] é um sistema de planejamento na área da culinária. Os ca-

sos de entrada deste sistema são descritos como submetas que devem ser satisfeitas

(por exemplo: incluir carne de boi no prato, incluir brocolis no prato,
utilizar fritura). A saída é um plano, ou seja, uma receita que é uma

sequência de passos que devem ser seguidos para o preparo de um prato. Na

representação do conhecimento são utilizados frames. Urn frame faz referência a

outro através de redes semânticas. CHEF indexa seus planos pelas submetas que

eles seguem. Recuperar o melhor caso requer um maching direto de símbolos e

um matching parcial baseado no significado dos símbolos. O processo de adap-

tação é realizado instanciando um plano velho com novos objetos (por exemplo,

na criação de um prato com frango e brócolis utilizando uma receita que contém

carne de boi e ervilhas, a carne de boi é substituída por frango e as ervilhas
por brócolis). Para criar uma nova receita, as vezes é necessário modificar' por

exemplo, a ordem de operações tais como limpar ou desossar o frango antes de

fritá-lo. Quando um plano não é bem sucedido, o sistema tenta aprender com

esta situação. São criadas explanações sobre a causa da falha. O caso é então

indexado pela falha e armazenado com o objetivo de previnir falhas futuras.

JULIA [Hinrichs 88, Kolodner 87] é um sistema que utiliza Raciocínio Baseado

em Casos com o objetivo de propor pratos. Os problemas a serem solucionados

são descritos em termos de restrições (por exemplo: há convidados vegetarianos,

a refeição deve ter um custo barato) que devem ser cumpridas. A solução descreve

um prato que satisfaça as restrições. Geralmente, os problemas são grandes' o que

torna necessário decomp&los e solucioná-los separadamente. Entretanto, as par-

tes decompostas se relacionam fortemente. O conhecimento embutido no sistema

é específico e geral. O conhecimento específico pode ser formado por requisitos

específicos impostos pelo usuário. Por exemplo, que o prato tenha determinado

ingrediente como ingrediente principal. O conhecimento geral é formado por re-

quisitos válidos para todos os pratos de uma determinada classe. Por exemplo,

informações sobre pratos servidos ern buffet- Para resolver um problema, JULIA
seleciona o protótipo do prato mais geral e propaga as restrições do problema.

As restrições são utilizadas como índices. O usuário é questionado em busca de

mais informações e para checar algumas inferências feitas pelo sistema. Na adap-

tação são utilizadas algumas regras de transformação, como por exemplo, deletar

ingredientes, acrescentar ingredientes e substituir um ingrediente por outro.
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6.3 Arquitetura do ProtótiPo

o protótipo do sistema que integra RBC e RN foi implementado na linguagem

d"þrogrumação lógica pnOlOC. Esta linguagem foi escolhida por permitir fácii

" ,ápidu, impleme;ação de protótipos. Este protótipo consiste da Rede Neural

do tipo ARbf, de uma Base de Casos e de módulos de Recuperação, Reuso,

Revisao/Reparo e Armazenamento. A Figura 6.1 mostra a arquitetura geral

deste protótipo.

A Red.e Neural é utilizada para auxiliar na recuperação e aprendizado de casos'

Durante a fase de treinamento, a rede extrai automaticamente as ca¡acterísticas

mais relevantes dos padrões de treinamento, armazenando-as na forma de pesos'

Os padrões de treinamento são os casos' que são codificados para que a rede possa

utilizá-los.

+ RecueeReçÃo {t

ARMAZENAMENTO

+
RevtsÃo¡
REPARO

t

REUSO

t ll

Figura 6.1: Arquitetura geral do protótipo de um sistema de RBC.

Ao longo do treinamento os padrões são agrupados em clusters, de acordo com a

similaridade entre eles. O número de clusters criados para acomodar os padrões é

determinado pela rede. Isto se deve ao tipo de aprendizado utilizado por ARI1,

aprendizado ,tão supervisionado. Os clusters são representados pelos neurônios

da camada de saída da rede e servem como índices dos casos.

É importante esclarecer que a rede não recuperará o melhor caso (o caso mais

s"melhante) para um caso apresentado como entrada do sistema. A rede auxiliará

MECANISMO
DE

RESET

BASE DE
cA.sos

!

¡

ARTl
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na recuperação, associando o novo caso a úm cluster cujo protótipo seja seme-

lhante, ," "ri. clusterexistir. Dentro deste cluster deverá haver um ou mais casos

parecidos com o caso novo. O melhor caso será selecionado a partir destes casos

através de uma função de ma,tching. Portanto, a rede ART1 tealiza tm møtching

parcial.

Terminada a fase de treinamento, o sistema armazena os casos iniciais que compõem

a Base de Casos. Estes casos ficam armazenados na Base de Casos sequencialmen-

te, indexados pelo cluster associado pela rede. As características mais relevantes

de cada um destes casos estão também armazenadas na rede ART1 implicitamente

através dos pesos, facilitando assim o processo de definição de similaridade entre

um novo caso e os clusters. A seguir é mostrado um exemplo de como o sistema

funciona depois que a rede já foi treinada.

Entre com um novo caso.

Digite os ingredíentes principais deste caso: I [oleo,maca'
acucar,f arinhal .

Digite o grau de senelhanca requerido: l: 0'8'

0 sistena recuPerou os casos: l: [bolo-de-cenoura,
bolo-de-beterraba,
bolo-de-chocolatel

A tabela abaixo nostra as receitas recuPeradas'

Receitas
bolo-de-cenoura
bolo-de-beterraba
bolo-de-chocolate

Ingredientes Calorias
3 623s
3 6183
3 4636

Tempo de PreParo
60 nin
60 nin
40 nin

Selecione uma receita digitando seu nome: l: bolo-de-chocolate'

Modo de PreParo: Bater no liquidificador ate fazer bolhas:

3 ovos, 1 xicara de oleo , t/2 de acucar, 1 de chocolate' 1 de

agua fervendo e 1 colher de fermento. Acrescentar 2 xicaras de

farinha e misturar. Assar em fogo baixo por 40 ninutos.
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Deseja aprender este novo caso? l: nao.

Deseja apresentar um novo caso? l: sin.

Entre com um novo caso.

Digite os ingredientes principais deste caso: I

Digite o grau de senelhanca requerido: l: 0'8'

Nao consigo recuPerar nenhum caso !

Voce deseja:

[leite,batata].

l.Criar novo cluster?
2.Modificar a semelhanca entre os casos?

Digite sua opcao: J: 1

None da receita: l: Pure-de-batata.

Ingredientes: I : [oleo,batata,leite] .

Modo de preparo: l: Frite uma cebola no oleo ou manteiga.
Acrescente: t/2kg de batata cozida e amassada, l copo de leite
e sal a gosto. Deixe cozinhar por 10 minutos, mexendo'

Tenpo de preparo (en ninutos): 10.

Calorias: 1398

Deseja aPresentar um novo caso? l nao.

yes

lz-

Quando um caso novo é apresentado ao sistema, este tenta associá-lo a um dos

clusters existentes, utilizando as características relevantes armazenadas para os
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casos anteriores. Os pesos da rede, portanto, funcionam como índices dos clusters,

facilitando a fase de indexação. Se um caso novo não se assemelha a nenhum

dos clusterso o sistema consulta o usuário sobre a conveniência de armazená-lo ou

tentar novamente recuperar casos semelhantes diminundo a semelhança requerida
entre os casos. Se o usuário decidir procurar por casos menos semelhantes, deverá

informar o novo valor de p. Por outro lado, se o usuário decidir criar um novo

cluster, a rede seleciona um neurônio livre da camada de saída para representar

este novo cluster. Estes neurônios livres da camada de saída são neurônios que

não foram utilizados previamente para representar clusters de casos. Eles ficam

disponíveis para situações em que um novo caso apresentado ao sistema é muito
diferente dos casos já" armazenados, não se encaixando em nenhtm cluster e há o

interesse do usuário em incorporá-lo à Base de Casos.

Quando um novo cluster é criado para acomodar um caso novo, um neurônio livre
da camada de saída é designado para representá-lo e os pesos da rede associados

a este neurônio são atualizados para incorporar as características deste caso sem

perder quaisquer características dos casos previamente armazenados. Assim, o

sistema aprende, ou seja, atualiza e aumenta seu conhecimento sem se desfazer

de nenhuma informação anteriormente adquirida.

A unidade de reset da rede ARTI é responsável por testar a similaridade entre o

caso novo e os armazenados previamente. Para isto há o threshold de vigilância
(p) qrr" determina se um novo cluster de casos pode ser criado para um caso novo

apresentado à rede. Quanto maior o valor de p, maior terá que ser a semelhança

entre um cluster e um caso novo para que este seja classificado neste cluster. No

protótipo implementado, o valor de p, é confuolado pelo usuário. Se o usuário

desejar encontrar um caso prévio bastante semelhante ao caso novo' o valor de p

deverá ser setado com um valor alto entre 0.8 e 1.0 por exemplo.

Maiores detalhes a respeito da implementação do protótipo poderão ser encontra-

das no relatório técnico [Mitaré 97b] submetido para publicação pela Biblioteca

do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, Universidade de São Paulo.

6.4 Experimento

Como descrito acima, devido a dificuldade de obtenção dos dados para o tra-

tamento de água, optou-se por trabalhar com dados do domínio da culinária.

Inicialmente, os casos apresentados ao sistema eram ingredientes de receitas cu-

linárias codificadas em um vetor binário. Este vetor era composto de 30 posições,

no qual as 24 primeiras posições representavam a ausência (0 binário) ou presença
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(1 binário) de um determinado ingrediente. As posições 25,26 e 27 rcpresenta-
vam os valores fuzzy das calorias totais de uma determinada receita. As demais
posições, 28, 29 e 30, codificavam valores finzy referentes ao tempo de preparo da
receita. A estrutura de armazenamento dos casos pode ser vista na Figura 6.2.

12 24 25 26 27 28 29 30

lngreclientes Calorias Tempo de
Preparo

Figura 6.2: Estrutura de armazenamento dos casos.

A rede foi treinada com 20 casos para compôr inicialmente a Base de Casos. O re-
sultado do agrupamento dos casos em clusters não foi o esperado. Havia situações
em que dois casos bastante semelhantes eram alocados em clusters diferentes, por
exemplo, os casos mousse-de-naracuja e mousse-de-chocolate. Isto se deve
ao fato de que os casos envolvidos tinham diferenças razoáveis no que se refere
aos totais calóricos e ao tempo de preparo. Decidiu-se então utilizar somente os

ingredientes de cada caso como informação para treinar a Rede Neural. As outras
informações, totais calóricos e tempo de preparo, passariam a ser utilizadas na
etapa posterior da recuperação dos casos prévios.

Os vetores que representavam os casos para treinamento da rede passaram a
ser compostos por 24 posições, representando 24 ingredientes com posições pré-
determinadas. Treinou-se a rede com 27 casos iniciais variando os valores dos
parâmetros p e L. Sendo p o parâmetuo (threshold,de vigilância) que determina
a formação de um novo cluster e L,, um parâmetro utilizado na atualização dos
pesos da rede. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 6.1.

A primeira coluna da Tabela 6.1 corresponde aos valores de L e p. A segunda
coluna refere-se ao número de clusters criados para acomodar os padrões. A ter-
ceira coluna diz respeito à porcentagem de acerto na ciassificação dos padrões em
seus c/zsúers. Para determinar a porcentagem de acerto da rede, os 27 padrões de
treinamento foram classificados em 13 clusters. Esta classificação considerou não
só informações referentes aos ingredientes, mas também informações heurísticas,
difíceis de serem traduzidas e codificadas, como por exemplo, o sabor.

Pela Tabela 6.1 nota-se que na melhor classificação,70,37Y0, o valor de p está
entre 0.4 e 0.5 com valor de ,t entre I e 4. Foi observado que a rede não tem um
bom comportamento para padrões que possuem poucos valores iguais a 1 no seu

vetor de ingredientes. Isto ocorre porque a rede ART1 não trata os valores 1 e 0

010001001101
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L : 4, p:0.5 t4 70)3770
18L:3rp:0.55 66,,66T0

L :3, p:0.5 L4 70,37To
L :3, p :0.49 l4 7O,37Yo
L :3, p :0.45 L4 70,37To
L :3, p:0.4 12 70,3
L :2, p :0.55 18 66,66T0
L :2, p :0.5 L4 70,37To
L :1, p :0.5 L4 70,37To

Número de ClusterParâ"metros Classificaçã,o Correta

Tabela 6.1: Resultados do teste variando p e L

simetricamente [Gallant 93]. O valor 1 tem um papel muito mais importante na

definição de similaridades e atualização dos pesos que o valor 0. Por exemplo, se

um padrão X é associado a um protótipo 4 que apresenta muitos 1/s, então X
é considerado um membro do cluster P¿ e as diferenças são atribuídas às carac-

terísticas sem importância ou à ruídos. Por outro lado, se P¿ tem poucos I's, a

mesma diferença entre P¿ e X torna-se significativa.

Para solucionar o problema da assimetria entre l's e 0's, foi utilizada uma solução

proposta em [Gallant 93]. Esta solução consiste em duplicar o tamanho dos

padrões e colocar o valor 1 na segunda cópia onde havia um valor 0 na primeira

cópia e vice-versa. Isto faz com que todos os padrões tenham o mesmo número

de l's e 0's. Para ilustrar, suponha um padrão com 5 posições como o da Figura

6.3.

t2345

Figura 6.3: Padrão com 5 posições

Solucionando o problema da assimetria para este padrão, tem-se como padrão

resultante um padrão de 10 posicões como o da Figun 6.4. Na posição 2 do

vetor tem-se o valor 0, na segunda cópia na posição correspondente, posiçáo 7, é

colocado o valor 1.

Depois de resolvido o problema da assimetria, a rede foi novamente treinada com

os 27 padrões duplicados, ou seja, padrões de 48 posições. Novamente diferentes

valores de p e de .t foram utilizados ao longo dos testes. A Tabela 6.2 mostra os

00 010
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III0I000 I0

12345678910

Figura 6.4: Padrão duplicado

resultados obtidos.

Tabela 6.2: Resultados do teste variando p e L.

Percebe-se pela Tabela 6.2 que os valores de p são maiores que os da Tabela 6.1.

Isto porque cada padrão agora tem241/s. Nota-se também que a porcentagem de

classificação correta aumentou consideravelmente, sendo que o melhor resultado
foi gerado com valor de p igual a 0.84 e com valor de .[ igual ou maior a 2.

Posteriormente, foram apresentados à rede mais 12 casos. Dentre estes casos ha-

viam casos bastante diferentes, outros no qual algumas informações não estavam

disponíveis e alguns casos semelhantes, mas não idênticos aos de treinamento. O

sistema associou 83,33% destes casos corretamente.

Quando um novo caso é apresentado ao sistema, o valor de p também deve ser

informado. Com isto o usuário pode decidir quão semelhante ao novo caso ele

deseja que o caso prévio recuperado seja. Quando o novo caso é muito diferente
dos casos armazenados, o usuário é consultado para diminuir o valor de p ou para

criar um novo cluster. Determinado o cluster rro qual o caso novo pertence, é

mostrado ao usuário todos os casos contidos naquele cluster,, ou seja, os nomes das

receitas, seus ingredientes, suas calorias e o tempo de preparo. O usuário seleciona

aquela que melhor lhe convém (a que combina o maior número de ingredientes

T2L:4rp:0.84 85,L8%
12L :3, p :0.84 85,187o

8r,48Yo12L:3rp:0.835
17L :2, p :0.9 74,07T0

74,07%16L :2, p :0.87
12L:2rp:0.85 77,,7Y0

85,1870T2L :2,, p :0.84
8r,,48%L2L:2, p:0.835

11L:2rp:0.83 8L,48%

gr,4gTo11L:2, p:0.8
18L : l, p:0.84 29,62%

Número ile ClusterParâmetros CI as sif,ca ç ã, o C o rret a
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com o caso novo, ou a receita com menos calorias ou ainda a receita com menor
tempo de preparo) e então é mostrado o modo de preparo da receita selecionada.

Se o usuário desejar aprender o caso novo, o sistema lhe pergunta o nome da
receita, o modo de preparo, as calorias, o tempo e os ingredientes.

Assim, na segunda etapa do processo de recuperação, ou seja, encontrar qual o
melhor dos casos prévios contidos dentro do cluster que a Rede Neural associou ao

caso novo, o usuário é quem realizao procedimento de møtching, tendo disponíveis
informações à respeito dos ingredientes, calorias totais e tempo de preparo. Este
procedimento poderia também ser facilmente realizado pelo sistema de várias
formas. Uma delas é calcular a distância Euclidiada entre os casos do cluster
selecionado e o novo caso.

O processo de reuso de um caso prévio é feito pelo usuário manualmente. Quando
ele seleciona o melhor caso prévio, o sistema lhe mostra o modo de preparo do

caso selecionado. O usuário então tem uma sugestão de como preparar a sua

receita e pode modificá-la para atender às suas necessidades.

6.5 Avaliando o Modelo Proposto

Com o intuito verificar os resultados obtidos na formação de clusters e recu-
peração de casos pela rede ARTI, o mesmo conjunto de treinamento e teste
foi aplicado a um algoritmo de clustering bastante conhecido, o algoritmo K-
Nearest Neighbor (K-Vizinhos mais Próximos) [Fairhurst 88]. Este algoritmo
foi implementado em um programa de domínio público encontrado no endereço

http: //wuw.mcs. com/'drt/hone.html. A seguir o algoritmo l{-Nearest Neigh-
bor será descrito brevemente, bem como os resultados dos testes realizados.

6.5.1 K-N earest N eighbor

A idéia do algoritmo K-Nearest Neighbor é ttilizar um conjunto de padrões co-

nhecidos para classificar um padrão não conhecido. Isto é realizado através de

uma regra que seleciona um conjunto dos K padrões de um ou mais clusters q:ue

são mais semelhantes ao padrão não conhecido desconhecido. O cluster que ti-
ver mais representantes dentro do conjunto dos K padrões, será selecionado para
acomodar o padrão não conhecido. A regra que determina os .Il padrões mais
semelhantes para o algoritmo lÇNearest Neighbor utilizado neste trabalho é a
distância Euclidiana, eue também é utilizada na formação dos clusters a partir

61



do conjunto de treinamento.

O algoritmo K-Nearest Neighbor foi aplicado ao conjunto de treinamento, vari-
ando os valores para K. O melhor resultado obtido foi com o valor de K igual a
1 como mostra a Tabela 6.3. Isto sugere que os padrões (casos) de cada cluster
estão bem espalhados. Devido a estes resultados, nos testes descritos a seguir
utilizando o aigoritmo K-Nearest Neighbor, usou-se valor igual a 1 para K.

Tabela 6.3: Variando K no algoritmo K-Nearest Neighbor

Os resultados comparando o número de clusters e a classificação correta dos
padrões do conjunto de treinamento utilizando a rede ART1 tanto com os padrões
duplicados (solucionada a assimetria entre 1 e 0) quanto com os padrões originais
e o algoritmo K-Nearest Neighbor sã,o mostrados na Tabela 6.4.

Tabela 6.4: Resultados obtidos a partir do conjunto de treinamento.

Pela Tabela 6.4 nota-se que a rede ART1 com os padrões duplicados obteve um
resultado melhor que o obtido pelo algoritmo K-Iúearest Neighbor. Umavantagem
da rede ARTI sobre o algoritmo K-Nearest Neighbor é o número reduzido de

clusters que serão pesquisados na recuperação de um padrão. Para associar um
novo padrão ao cluster mais semelhante, a rede ART1 deverá comparar este

novo padrão com 12 protótipos (um de cada cluster formado pela rede), já o

algoritmo lÇNearest Neighbor deverá comparar o novo padrão corrr 27 padrões
que corresponde ao número de padrões do conjunto de treinamento. Se conjunto
de treinamento for grande um tempo razoáveI será gasto para isto.

O mesmo conjunto de teste aplicado à rede ART1 também foi aplicado ao algo-
ritmo IÇNearest Neighbor. A rede ART1 obteve melhor desempenho na recupe-

37,03%75

4g,14Yo
t7
I4

5L,g5To73

59,,25%82

66166%091

Cløssificaçã,o CorretøNúmero d,e ClustersK

9 66,,66T0K-Nearest Neighbor
70,37%t2ART1 (sem duplicar)
70,37%T4ART1 (sem duplicar)
85,187ot2ART1 (duplicado)

Classi.ficaç ã,o C o rretøNúmero d,e Cluster
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75,00T0K-Nearest Neighbor
ARTI (duplicado) 83,33%

Classificaçã,o Correta

ração de padrões semelhantes do que o algoritmo K-Nearest Neighbor. A Tabela
6.5 mostra os resultados.

Tabela 6.5: Resultados obtidos a partir do conjunto de teste.

6.6 Conclusao

Para integrar Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais foi implementado
um protótipo na linguagem de programação lógica PROLOG. Basicamente, este

protótipo é um sistema de Raciocínio Baseado em Casos que utiliza a Rede Neurai
ART1 para auxiliar nos processos de recuperação e aprendizado de casos.

Alguns testes foram realizados com dados do domínio culinário. Nestes testes os

parâmetros mais críticos da rede ART1 foram variados e conseguiu-se o melhor
resultado com valor de p igual a 0.84 e valor de ,t igual ou maior a 2. Para o

melhor resultado, a rede formou 12 clusters e classificou 85,18% dos padrões de

treinamento corretamente.

A fim de verificar o comportamento da rede ARTI, utilizou-se o mesmo conjunto
de padrões de treinamento e teste, aplicados à rede ARTI, com o algoritmo K-
Nearest Neighbor. Apesar dos resultados dos testes serem favoráveis à utilização
da rede ART1, não se pode concluir categoricamente que a rede ART1 é melhor
que o algoritmo K-Nearest Neighbor. Isto em razã,o ao tamanho e natureza dos

conjuntos de treinamento e teste.
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Capítulo 7

Conclusão

7.L Sobre o Tlabalho

Este trabalho preocupou-se com a integração de dois paradigmas de Inteligência
Artificial, Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais. Atualmente, tanto as

pesquisas envolvendo Raciocínio Baseado em Casos como aquelas relacionadas a

Redes Neurais buscam integrar cada uma destas abordagens com outras técnicas
para melhorar o desempenho obtido na resolução de problemas nas mais variadas

áreas. Ao realizar a integração de vários paradigmas espera-se compensar as

deficiências referentes à cada um dos paradigmas envolvidos, tornando a resolução

de problemas mais eficiente do que se conseguiria normalmente, utilizando apenas

uma abordagem.

Dentre as inúmeras características de Redes Neurais, vistas no Capítulo 2, sua

capacidade de generalização e aprendizado são muito importantes neste trabalho.
Estas características estão intimamente relacionadas com as tarefas de recupe-
ração e aprendizado de casos, de responsabilidade das Redes Neurais no sistema

de Raciocínio Baseado em Casos neste trabalho.

Raciocínio Baseado em Casos por sua vez é um paradigma bastante útil na re-

solução de problemas cujo domínio ainda não foi vastamente estudado, ou seja,

domínios que não têm ainda um modelo formal definido, chamados de domínios

abertos. B possível resolver problemas de domínios abertos utilizando Raciocínio
Baseado em Casos devido à maneira como este paradigma trata estes problemas,

como casos; e resolve-os, por analogia. Um caso para um sistema de Raciocínio
Baseado em Casos é uma experiência prévia, ou seja, um problema que já foi
solucionado anteriormente e agora é utilizado para solucionar problemas seme-
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lhantes que possam surgir. Resolução por analogia é lembrar de um problema
semelhante que já tenha sido resolvido anteriormente e utilizá-lo na resolução de

um novo problema.

A idéia básica na resolução de um problema utilizando Raciocínio Baseado em

Casos é muito simples. Os seres humanos utilizam um método semelhante a
Raciocínio Baseado em Casos a todo instante para solucionar seus problemas
cotidianos. Dada a descrição de um novo caso como entrada para um sistema de

RBC, este deve buscar, em sua memória de casos, um caso armazenado que se

pareça com o novo caso. A seguir, o sistema deve modificar as partes do caso

recuperado que não se ajustam à descrição de entrada. Como resultado desta
modificação tem-se uma solução para o problema proposto e um novo caso que

poderá ser adicionado à memória de casos do sistema. Ao implementar esta idéia
na prática surge uma série de problemas que geralmente não são fáceis de resolver.
Dois destes problemas, recuperação de casos e aprendizado de casos, têm sido alvo
de pesquisas recentes.

Neste trabalho, é proposto um modelo híbrido que tenta amenizar as dificuldades

inerentes à realização das tarefas de recuperação de casos e aprendizado de casos

em um sistema de Raciocínio Baseado em Casos, bem como tornar estas tarefas

eficientes e simples. Para isto utilizou-se uma Rede Neural, modelo ARTI, para

auxiliar na execução destas etapas. O modelo ART1 foi escolhido por se tratar de

um modelo de Rede Neural que suporta aprendizado incremental. Aprendizado
incremental é uma característica indispensável para sistemas que devem ao longo
do tempo atualizar seu conhecimento prévio incorporando conhecimentos novos.

Sistemas de Raciocínio Baseado em Casos devem possuir esta característica.

Para testar na prática o modelo proposto, foi implementado um protótipo de um
sistema de Raciocínio Baseado em Casos na linguagem de programação lógica
PROLOG. Basicamente, o protótipo é composto pela Rede Neural ARTl, módulos

de recuperação, reuso, avaliação/reparo e aprendizado de casos e por uma Base

de Casos. A rede ART1 é responsável por agrupar os casos que iniciaimente irão
compôr a Base de Casos em clusters e posteriormente encontrar o cluster mais
semelhante para um caso corrente, matching parcial. Os casos são organizados

sequencialmente na Base de Casos, indexados pelo cluster correspondente. Quan-
do um caso corrente não se assemelha a nenhum cluster definido anteriormente,
a rede pode aprender este novo cluster sem detrimento dos clusters previamente
definidos. Quando isto ocorre diz-se que o sistema de Raciocínio Baseado em

Casos aprendeu.

O domínio culinário foi utilizado para investigar esta integração. Cada caso uti-
lizado é composto pelos ingredientes da receita, caloria total, tempo de preparo
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e modo de preparo. Para treinar a rede, os casos somente dipõem de informações
referentes à ausência ou presença de determinados ingredientes. Na Base de Casos

todas as informações referentes à receita estão disponíveis.

Os testes realizados envolveram a variação de alguns parâmetros, p e -L, da rede
ART1. O conjunto de treinamento foi composto por 27 casos e o conjunto de

teste por 12 casos. O melhor resultado obtido foi a formação de 12 clusters e uma
classificação correta de 85,18% para o conjunto de treinamento e 83,33% para o
conjunto de teste. O mesmo conjunto de treinamento foi aplicado ao algoritmo
de clustering IÇNearest Neighbor e o resultado obtido foi a formação de 9 clusters
e uma classificação correta de 66,66%. O conjunto de teste também foi aplicado
a este algoritmo tendo como resultado 75To de associação correta para os padrões
do conjunto de teste.

Mesmo sendo os resultados dos testes realizados favoráveis ao modelo proposto
não se pode afirmar sua superioridade na formação correta de clusters e associação
correta dos casos apresentados posteriormente ao sistema devido a natureza e ao

número pequeno de casos do conjunto de treinamento e de teste. No entanto,
pode-se afirmar que este é um modelo promissor no que se refere à recuperação
e aprendizado de casos.

Neste sistema, os casos são organizados dentro de clusters. Cada clusterpossui um
protótipo que o representa, facilitando a recuperação do cluster mais semelhante
a um novo caso, já que o sistema deve comparar o novo caso somente ao protótipo
de cada cluster. Com isto reduz-se também o número de casos candidatos que

deverão ser analizados para a seleção do melhor caso, porque estes casos serão

apenas do cluster selecionado. A indexação dos clusters é simplificada pela Rede

Neural. A rede é responsável por extrair as características relevantes de cada

cluster e armazená-las de forma a utilizá-las posteriormente. O aprendizado de um
novo cluster ocorre diretamente, bastando para isto incorporar um novo neurônio
na camada de saída da rede ART1 e atualizar seus pesos.

7.2 Limitações do Modelo

O conhecimento manuseado por Redes Neurais deve estar completamente repre-
sentado na forma númerica. Já o conhecimento utilizado por Raciocínio Baseado

em Casos pode ser codificado simbolicamente. Para o domínio que se utilizou
neste trabalho, domínio culinário, algumas informações referentes às receitas são

difíceis de serem codificadas numericamente, por exemplo, o modo de preparo.

Optou-se portanto em compor os casos para treinar a Rede Neural somente com
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informações referentes aos ingredientes de cada caso. O sistema, por exemplo,

não pode sugerir um prato no qual o usuário queira utilizar fritura.

O número de ingredientes disponíveis do domínio culinário é muito grande. Neste

trabalho os ingredientes foram limitados a um pequeno conjunto dos ingredientes
mais utilizados. Os pratos foram definidos utilizando somente os ingredientes

deste conjunto. Isto reduziu o tamanho dos conjuntos de treinamento e teste

dificultando um estudo estatístico comparativo do modelo proposto.

7.3 Contribuições

A principal contribuição deste trabalho foi a integração de dois grandes para-

digmas, Raciocínio Baseado em Casos e Redes Neurais. Ao unir paradigmas

tão diferentes surgiram alguns problemas que suas soluções contribuiram com a
pesquisa nestas duas àreas. Dentre eles pode-se citar: a representação do conhe-

cimento, conforme comentado na Seção 7.2 deste capítulo; a difícil tarefa em se

capturar o conhecimento a ser utilizado, principalmente se o conhecimento não é

familiar ao projetista do sistema; enfim, a dificuldade e complexidade envolvidos

no desenvolvimento de um sistema de Raciocínio Baseado em Casos a partir de

suas definições teóricas.

7.4 Trabalhos F\rturos

Este trabalho possui muitos pontos que poderão ser desenvolvidos posteriormente,
dando continuidade à pesquisa envolvendo Raciocínio Baseado em Casos e Redes

Neurais.

Os módulos de reuso de casos e revisão/reparo de casos são realizados, no protótipo
implementado, pelo usuário manualmente. Posteriormente, estes módulos pode-

riam ser automatizados utilizando até mesmo outros paradigmas.

Os casos do domínio culinário que foram utilizados para treinar a rede ART1
eram compostos pelos ingredientes principais de cada prato. Em uma estrutura
mais complexa para representar os casos poderia-se utilizar mais informações para

indexá-los.

Outras redes, que possuem aprendizado incremental, poderiam ser utilizadas para

recuperação e aprendizado dos casos. Por exemplo, a rede ARTMAP que possue
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aprendizado supervisionado e incremental; ou a rede ART2 que também possue

aprendizado inãremental e aceita como entrada vetores de valores reais além de

orrtru, red.es que permitam aprendizado incremental. Poderiam também ser uti-
lizados outros domínios que dispõem de um número maior de casos para testar o

comportamento do sistema.
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