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Abstract 

Artificial Intelligence engineers seek to automate mental processes to solve 
new problems. In Case-based Reasoning (CBR) this is done based on the fo-
llowing idea: a case-based reasoner solves new problems by adapting solutions 
that were used to solve old problems. 

CBR systems are characterized by a database of structured informafion, 
called cases, indexing for rapid access to selected portions of the database as well 
as methods for determining the similarity of stored cases and users' supply cases. 

In this work we discuss in some details those characteristics and propose a 
new methodology for developing CBR systems. Memory organization as well as 
the main algorithms for indexing and similarity metrics to retrieve and adapt ca-
ses, related to the proposed methodology are also presented. 

Resumo 

Raciocínio Baseado em Casos (RBC) é um paradigma de Inteligência Ar-
tificial (IA) que, em essência, busca utilizar uma experiência prévia para entender 
e resolver um problema novo. 

O objetivo central deste trabalho é apresentar em detalhes esse paradigma 
de IA, analisar seus principais temas e propor uma metodologia para o desenvol-
vimento de um sistema de RBC. Além disso, a metodologia proposta é avaliada 
através da implementação dos principais algoritmos relacionados à: representação 
de conhecimento utilizando casos, indexação e armazenamento de casos, métri-
cas de similaridade para recuperação e adaptação de casos. 
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Introdução

Raciocínio Baseado em Casos (RBC) é um paradigma de Inteligência Ar-

tificial (IA) que, em essência, busca uttlizar uma experiência prévia para entender

e resolver um problema novo. De um modo geral, a uttlização da experiência

prévia é comum no dia a dia das pessoas na resolução de diversos tipos de pro-

blemas. Em LA os problemas na elaboração de sistemas que procuram atllizat a

experiência são, basicamente, dois: o primeiro é saber como arrrrazenaÍ essa ex-

periência de tal forma que ela possa ser recuperada, apropriadamente, no futuro.

O segundo problema é conseguir mapear esta experiência prévra no problema

afual. Em RBC a forma para representar e armazenar a experiência é através de

"casos". Em RBC é, principalmente, o caso que guarda todos os atributos e as

características relevantes desse evento passado. Dessa forma a recuperação desse

caso, também, se dará em frrnção dessas características, de acordo com a combi-

nação, no futuro, da especificação do problema novo com as características do

caso atmazenado em uma Base de Casos. Essas características servirão de índices

para recuperação do caso.

RBC, pela nafureza do problema que é tratado, se reporta a vários temas.

Primeiro, é necessário definir uma representação de casos, definir quais são os

atributos relevantes, quais problemas são tratados, qual é a solução proposta e

assim por diante. Segundo, além do problema da representação do conhecimento,

RBC necessita de mecanismos para recuperação de casos. Esta recuperação deve

oconer mesmo quando não existe uma combinação perfeita entre o problema

atual e o caso armazenado, porém, existe alguma similaridade. Aferir a similari-

dade entre a situação presente e o caso armazenado é um problema fundamental e

não ffivial. Um ouffo tema que surge, é que, recuperar um caso que não é idênti-

co ao problema atual, porém é similar, implica na necessidade de ajustar a solu-

ção recuperada de tal forma que ela se adapte ao problema novo. Este problema é

chamado de adaptação de casos.

O objetivo central deste trabalho é apresentar em detalhes esse paradigma

de IA, analisar seus principais temas e propor uma metodologia pffa o desenvol-

vimento de um sistema de RBC. Além disso, a metodologia proposta é avaliada
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através da implementação dos principais algoritnos relacionados à: representação

de conhecimento utilizando casos, indexação e afinazenamento de casos, métri-

cas de similaridade para recuperação e adaptação de casos.

O trabalho está orgarizado da seguinte forma: no Capítulo I são descritos

métodos gerais de resolução de problemas e, em particular, métodos que fazem

uso de analogias, nos quais está inserido RBC.

No Capítulo II são discutidas as principais características de sistemas de

RBC, tais como: funcionalidade, tipos de sistemas de RBC e modelo básico de

funcionamento. Um histórico do desenvolvimento de RBC e vários sistemas

existentes, implementados utilizando este paradigma, são também apresentados.

No Capítulo III são discutidos os papéis de RBC como modelo do proces-

so cognitivo humano e como tecnologia para desenvolvimento de sistemas inteli-
gentes.

No Capítulo IV é apresentada nossa proposta para implementação de um

sistema de RBC, na qual é discutida uma forma p¿ìra representação do conheci-

mento e das funcionalidades do sistema. Com base nesta forma de representação,

uma discussão detalhada dos mecanismos do sistema é apresentada.

No Capítulo V são apresentados dois métodos estatísticos de Análise de

Agrupamentos e Análise de Classificação, utilizados no desenvolvimento deste

frabalho. A Análise de Agrupamento é usada para auúliar o trabalho de enge-

nharia de conhecimento e na organização hierarquica da base inicial de casos,

possibilitando assim, uma melhoria dos mecanismos de busca. A Análise de

Classificação é utilizada, posteriormente, para aumentar a eficiência do processo

de busca, utilizando os dados provenientes da indexação associativa das caracte-

rísticas do caso.

No Capítulo VI é apresentada uma metodolog ía para o desenvolvimento

do sistema proposto no Capítulo IV, porém, com características gerais que pos-

sibilitam sua utilização no desenvolvimento de outros sistemas de RBC.

Por último, no Capítulo VII são apresentadas as nossas conclusões e pos-

sibilidades de trabalhos futuros relacionados com este trabalho.
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Capítulo I
Apren dizado de Máquina

Utilizando Analogia

Analogy pervades all our thinking our everyday speech and

our trivial conclusions as well as artistic ways of expression and

the highest scientific achievements.

George Pólya

Neste capítulo são analisados métodos gerais de resolução de problemas

e, em particular, métodos que se utilizam de analogias. Raciocínio Baseado em

Casos (RBC) é um método de resolução de problemas que utiliza de experiências

passadas, representadas e armazenadas na forma de casos. Desta forma situa-se

no contexto dos métodos de resolução de problemas por analogia.

I.1 - Analogia

De acordo com Pólya, em seu liwo "A Arte de Resolver Problemas"

[Pólya 86], ánalogia é uma espécie de semelhança. Objetos semelhantes coinci-

dem wts com os outros em algum aspecto. Em outras palawas:

Objetos análogos coincidem em certas relações das suas respectivas

partes

Por exemplo: um paralelogramo retângulo é análogo a um paralelepípedo

retângulo. Com efeito, as relações enfie os lados do paralelogramo são semelhan-

tes às que existem entre as faces do paralelepípedo. Pólya ressalta em seu liwo

que, para a resolução de novos problemas em matemática, deve-se usar aquilo

que já se conhece de problemas antigos correlatos, como ponto de partida. Ele
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sugere, nas heurísticas2 comentadas, que quando se depara com um novo proble-

ma, as seguintes questões devem ser feitas:

Você já viu isto antes? ou, Você já viu o mesmo proble-

ma colocado com alguma pequena diferença? Você conhe-

ce algum problema correlato? As respostas a estas questões

auúliam, diretamente, na mobilização de nossos conheci-

mentos formalmente adquirido [Pólya 86].

Vários problemas discutidos por Pólya são problemas geométricos nos

quais, uma vez analisados sob a luz de problemas antigos correlatos, a resposta

do novo problema pode ser visualizada imediatamente. Mas, Ptrl explorar essas

técnicas computacionalmente, é necessário um modo de represental as descrições

daqueles problemas. Em essência, as regras de Pólya não foram operacionalíza'

das computacionalmente, mesmo sendo o processo de analogia por ele proposto

comumente usado por pessoas na matemática e em várias tarefas do dia a dia

[Rich e3].

Uma analise de vários trabalhos de IA relativos ao uso da analogiana reso-

tução de problemas foi elaborado por Hall [Hall 89]. Nesse trabalho, assim

como Pólya, Hall também considera a analogia como um mecanismo de transfe-

rência de experiência de uma situação antiga conhecida para uma nova. Neste

sentido, define analogia como sendo:

O mapeamento representacional de um domínio de conhecimento

e dentro de um novo domínio alvo, provendo um mecanismo bási-

co par.a efetivamente conectar a experiência passada do resolvedor à

[Hall 89

Na abordagem computacional a questão básica reside no desafio de saber

quando duas descrições representacionais são semelhantes. Ou seja: Como fazet

este mapeamento? Como determinar as similaridades entre a experiência passada

e o problema presente? Hall sugere quatro temas básicos relevantes pa.ra uma

abordagem computacional da analogia:

9

2A palavra "heurística" vem do grego heuriskeln, que significa "descobrir"



1. Prevalência da analogia no raciocínio humano; este aspecto não será tratado

neste trabalho.

2. Estruturas representacionais de suporte à analogia; tratadas nos capítulos III -
Modelos de Estruturas de Memória e IV - Proposta para Implementação de

um Sistemas de Raciocínio Baseado em Casos.

3. Papel da analogia no aprendízado.

4. Modelos de processo de analogia.

Estes dois últimos temas são tratados nas seções seguintes.

I.2 - Métodos de Resolução de Problemas

O termo resolução de problema tem sido utilizado para denotar distintas

formas de ações inteligentes para alcançar objetivos bem definidos [Carbonell

86]. As várias abordagens computacionais de resolução de problemas se situam,

de acordo com Carbonell, dentro de três métodos básicos:

1. Métodos fracos (weak methods)

2. Instanciação de planos.

3. Analogia.

No primeiro, a resolução do problema consiste em selecionar uma se-

qüência de operadores3 conhecidos, que leva um processo de um estado inicial a

um estado meta desejado. Neste caso, o comportamento inteligente consiste em

escolher a seqüência de operadores adequada. Por exemplo: ojogo de xadrez, ele

pode ser definido como um problema de movimentar-se em üm espctço de esta-

dos, onde cada estado conesponde a uma posição tegal no tabuleiro. Pode-se en-

tão jogar xadrez, começando em um estado inicial, usando um conjunto de regras

para ir de um estado para outro, e tentar terminar em um dos conjuntos de estados

finais lRich 93]. A solução desse problema (iogat xadrez) se dá afravés da com-

3A palavra "operador" refere-se a representação de uma ação. O operador em geral contém informações

sobre o que precisa ser verdadeiro no mundo antes da ação ocorrer, e como o mundo será alterado pela

ação [Rich 93].
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binação de regras - 
que definem, cada uma, uma etapa de alteração no espaço

de estados - e de busca.

Existem várias técnicas de busca para explorar o espaço de estados e tentar

descobrir o percurso do estado corrente pÍìra o estado meta. Essas técnicas, quan-

do aplicadas a problemas particulares, tem sua eficácia altamente dependente do

modo como exploram o conhecimento específico de cada domínio de aplicação,

já que sozinhas não são capazes de superar a explosão combinatóiaa a qual pro-

cessos de busca são tão vulneráveis. Por este motivo essas técnicas são normal-

mente chamadas de métodos fracos [Rich 93].

Com relação à quantidade e especificidade do domínio de conhecimento,

esses métodos não requerem, necessariamente, um domínio de conhecimento es-

truturado ou experiências passadas, como referência para resolução de um pro-

blema. Como exemplo de métodos fracos tem-se Busca Heurística e Análise de

Meios e Fins [Freitas 9U. A Fig. I.l ilustra aresolução de problemas porméto-

dos fracos. Dado um problema, a solução é encontrada através dé'busca heurísti-

ca5 num espaço de estados.

aConsidere o seguinte problema: O problema do Caixeiro-Viajante

Um vendedor tem uma lista de cidades que precisa visitar exatåmente uma vez. Há estradas diretas entre

cada par de cidades da lista. O problema é: encontre a rota que o vendedor deverá seguir para que a

distância percorrida seja a menor possível. A rota deve começar e terminar em uma mesma cidade.

Se for usado uma estrutura de controle simples, sistemática, que explore todos os percursos possíveis e

retorne aquele de menor comprimento, tem-se um problema prático, pois o número de percurssos a ser

explorado é (n-l)!. Portanto o tempo total da busca é proporcional a n!. Se a lista contém l0 cidades, l0!

é igual 3.628.800. Se a lista contém 25, provavelmente o vendedor não estará disposto a esperar pela

solução. Este fenômeno é chamado de explosão conúinatória.

SHeurística, aqui, refere-se a uma técnica que melhora a eficiência de um processo de busca, possivel-

mente sacrificando pretensões de completeza.
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Problema novo
Métodos fracos

Solução

Fig. I.l - Resolução de Problemas - Métodos Fracos

A segunda abordagem, instanciação de planos, advogada por McDermott e

Wilensþ, vê a resolução de problemas como instanciação de planos. Ou seja,

para cada problema existirá um ou mais planos que delineiam uma solução, e a

resolução consistirá na identificação e instanciação destes planos [V/ilensþ 83].

Estes planos podem ser tanto planos ou procedimentos específicos quanto planos

gerais.

Com relação ao domínio de conhecimento, este se apresenta na forma de

planos ou procedimentos específicos. Tais planos podem ser instanciados direta-

mente, resolvendo recursivamente qualquer subproblema que surgir no processo.

A Fig. I.2 ilustra este tipo de resolução: cada problema antigo resolvido proporci-

ona um plano ou procedimento, de tal modo que, na resolução de um problema

novo, deve-se procurar um problema antigo que 'instancia' com o novo e aplicar o

plano anteriormente usado na resolução deste novo problema

Problemas antigos resolvidos

Fig.I.2 - Resolução de Problemas - Instanciação de Planos

Se nenhum plano específico se aplica, mas planos gerais podem ser utili-
zados, estes possibilitam a redução do problema, particionando-o ou provendo

ilhas no espaço de busca. A Fig. I.3 ilustra este caso, nenhum plano específico se

Solução

Problema novo

procedimento
Plano ou

específico
de resolução
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Solução

Problema novo
Plano geral

aplica diretamente, mas é possível aplicar um plano geral e particionar o proble-

ma.

Planos

especificos

Problemas

antigo

resoMdos

Fig. I.3 - Resolução de Problemas - Instanciação Plano Geral

No terceiro caso, se nenhum plano se aplica, mas o problema assemelha-se

com um previamente resolvido, a ftansformação analógica pode ser aplicada,

adaptando a solução daquele problema passado similar ao novo problema. Outro

método é replicar o processo de resolução antigo para o novo problema.

A Fig. I.4 representa estes dois processos básicos usados na resolução por

analogia.

Analogia transformacional

Analogia derivacional

Solução

Problema novo

Problema antigo
similar

( Solução )

Solução

Problema novo

Solução do
problema
antigo

Problema
antigo
similar

Etapas da resolução

Fig. I.4 - Resolução de Problemas - Analogia
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No primeiro caso, conhecido como analogia transformacional, tem-se um

mapeamento direto da solução de um problema antigo para encontrar a solução

de um problema novo similar. No segundo caso, conhecido como analogia deri'

vacional, a derivação da solução - isto é, todos os passos que foram dados até

se atingir a solução - também será mapeada e replicada para se obter a solução

do novo problema. Na próxima seção estes dois modelos serão aprofundados.

I.3 Modelos de Resolução de Problemas Que
Utilizam Analogia

A resolução de problemas através de analogia consiste na transferência de

conhecimento de um episódio passado de resolução de problema" para um novo

problema, que compartilha aspectos significantes com a correspondente experi-

ência passada e usa o conhecimento üansferido para construir soluções para os

novos problemas [Carbonell 86].

I.3.1 - Analogia Transformacional

Analogia transformacional é um dos métodos utilizados em resolução de

problemas por analogia. Carbonell propõe uma metodologia para analogia trans-

formacional e ressalta que para sua efetiva implementação devem ser resolvidas

dificuldades, como:

a

a

A descrição de problema passado e de suas soluções devem ser memonzadas

e indexadas para uso futuro. Este acesso futuro se dá através de busca, na

memória episódica, por uma ou mais instâncias de problemas antigos que

combinem com a descrição do problema corrente. Esta descrição e indexação

permitem mapeff o problema novo em um previamente solucionado. Ilustrado

na Fig. I.5 [Carbonell 86].

O novo problema deve ser comparado com um grande número de problemas

passados de potencial relevância, afim de enconfiar um ou mais intimamente

relacionados, se houver algum. Uma métrica operacional de similaridade deve

ser usada como base para comparação e seleção da experiência passada mais

adequada. Após esta seleção, deve ser recuperuda a solução do problema (ou,

se mais do que uma, o conjunto de soluções alternativas).
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a A solução recuperada deve ser tansformada, por um processo incremental de

perturbações dirigida sobre a solução recuperada, para satisfazer os requisitos

das declarações do novo problema.

Se a transformação se mostrar impossível, talvez devido a uma diferença in-

contornável entre o novo e os velhos problemas, deve-se selecionar um novo

problema análogo como candidato ou abandonar o processo de analogia em

favor de outros métodos de resolução.

lvfapeamento
parcial

Derivação

Processo de

transformação

Fig. L5 - Analogia Transformacional

Um exemplo clássico de analogia transformacional devido a Anderson e

Kline [Anderson 791, é ilustrado nas Fig. I.6 eI'.7.

Problema I: Da geometria de segmentos de reta, tem-se que:

Dado que RO = NY, aqui representando que o tamanho do segmento RO é

igual ao tamanho do segmento MI,

Demonstrar que RN = OY

R o N Y

a

L

L

Fig. L6 - Exemplo de Analogia Transformacional - Problema I. [Anderson 79]

o novo
Solução para

problema

Solução do
problema

antigo

Problema
novo

Problema
previamente
solucionado

Demonstração
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RO=NY

ON =ON
nO +ON = ON + I'lY

RN =OY

Conhecida esta prova, o problema agora é demonstrar o seguinte teorema

sobre ângulos:

Problema II

^^Dado que BAC = DAE

Demonstrar que BAD = CAE

A

Fig.l.7 - Analogia Transformacional - Problema II

Efetuando sobre a solução do problema anterior o segpinte mapeamento:

^RO + BAC

A
NY + DAE

A
ON -+ CAD

---r-

A demonstração do novo problema resultará em:

E
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/\/\
BAC __ DAE

/\/\
CAD = CAD

/\/\,/\/\
BAC +CAD = CAD+ DAE

^^BAD = CAE

Note que a analogia fiansformacional não se preocupa como o problema

foi resolvido, analisando apenas a solução final, estabelecendo sobre esta o ma-

peamento. Uma dificuldade da transformação analógica é que esse mapeamento

não é trivial, como se percebe no próximo exemplo.

Problema III

Dado qae AB > CD,

Demonstrar que .aC, nn

ABCD
I ttt 1 1 tl )

l-77-T----- t tr I

Fig. I.8 - Analogia Transformacional - Problema III

Usando ainda o argumento da demonstração do problema I, o seguinte

mapeamento poderia ser feito:

R-+ A

O-+B
N -+C
Y-+D
=-)>

A demonsfiação neste caso ficaria:

AB>CD

nC, AC

,qB+BCrnC+A
AC- > BD
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Que, no entanto, contém um erro na segunda linha da demonstração: BC > BC

1.3.2 - Analogia Derivacional

Na formulação de planos e na resolução de problemas, llm considerável

número de informações intermediárias é produzido em adição à solução específi-

ca do problema. Estas informações caractenzan o processo que derivou a solu-

ção propriamente dita. Tais informações podem ser: formulação de estruturas de

submeta, acesso a vários tipos de estruturas de conhecimento bem como, geração

e rejeição de alternativas. O método de analogia transformacional ignora estas

informações, focalizando-se apenas na resultante dessas ações, desconsiderando a

razão da seleção de cada uma delas. A analogia derivacional, ao contrário, leva

em conta todas estas informações exfias.na resolução do novo problema.

O método de analogia derivacional é mais reconstrutivo do que transfor-

mativo, ou seja, a história da derivação de uma solução de um problema antigo é

considerada na resolução do novo problema. A Fig. I.9 ilustra a analogia deriva-

cional. Observa-se que não há um processo de transformação da solução antiga e

sim, a replicação dos processos que derivaram essa solução, para se obter a solu-

ção do novo problema. Outro detalhe é que o problema novo pode ser parcial-

mente mapeado em mais de um problema antigo solucionado. Assim, as deriva-

ções de mais de um problema antigo podem ser usadas.

mapeamento
Parcial

Derivações

Solução do
problema I

antigo

Solução do
problema 2

antigo

Problema I
previamente
solucionado

novo

Problema Problema 2
previamente
solucionado

Solução para

o novo
problema

Fig. I.9 - Analogia Derivacional [Carbonell 86]
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a

A questão principal do uso da analogia derivacional é que a experiência
passada útil está, justamente, implícita no processo usado para derivar a solução

antiga, mais do que na solução propriamente dita. Portanto, um método para reso-

lução de problemas pela analogia derivacional deve levar em conta essa experi-

ência passada.

Qualquer programa desenvolvido para, automaticamente, utilizar analogia,

necessitará de ter formas de armazenagem representativas de experiências passa-

das. Essas experiências deverão cobrir metas e submetas que emergem na resolu-

ção do problema e deverão incluir as tentativas fracassadas e com êxito no pro-
cesso de resolução daquelas metas. Tentativas com êxito serão usadas para pro-
por soluções para novos problemas. Tentativas falhas serão usadas para alertar
falhas potenciais. Carbonell propõe, para implementação da analogia derivacio-
nal, o seguinte método (ilustrado na Fig. I.10):

Arntazenar cada passo dado até atingir a solução, incluindo:

- a estrutura das metas do problema;

- cada decisão feita - tais como: decisões para executar ações, para ex-

plorar novas possibilidades, ou para abandonar o plano presente 
- inclu-

indo alternativas rejeitadas (falha);

- ponteiros para o conhecimento que foi utilizado e se mostrou útil na so-

lução do problema;

- a solução resultante.

Recuperar e replicar a derivação da solução, não apenas a solução. Os

primeiros passos da derivação devem ser transferidos para a nova situação,

em essência, recriando os aspectos significantes do processo de resolução

que solucionou o problema passado.

Possibilitar a integração de múltiplos episódios de solução de problema

(casos).

Considerar similar dois problemas se o processo de resolução de um,

combina, de forma parcial (ou exata), com um segmento da derivação do

outro.

Possibilitar estratégias de aprendizado, não apenas planos generalizados.

a

a

a
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Solução

Problema
J = Decisões

(ElaboÐ = Justificações

(Decompõe) I = Propagação de
causa de falha

(Instancia planos)

Causa
(Falha)

(Seleciona Sub-metas)

(Aplica operador)
Causa
(Falha)

(Instancia...)

Fig. I.l0 - Um "Trace" Derivacional [Carbonell 861

I.3.3 - Raciocínio Baseado em Casos

'Raciocínio baseado em casos, de acordo com Carbonell, nada mais é do

que analogia derivacional aplicada a domínios de grande espeçialidade, mantendo

uma semelhança mais íntima com o modelo de memória reconstrutiva de Schank6

do que com as noções tradicionais de analogia [Carbonell 86].

Para Kolodner, RBC significa usar a experiência antiga para entender e

resolver um novo problema. Em RBC, o resolvedor lembra uma situação prévia

similar à corrente e a usa para solucionar o novo problema [Kolodner 92].

6Ver capítulo III
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RBC, çomo outros métodos que se utilizam de analogia, atrliza-se da ex-

periência passada, ffansferindo esta experiênciapara interpretar ou resolver uma

situação nova. Em RBC esta experiência é representada e armazenada na forma

de casos. Um caso pode ser definido superficialmente como uma lista de carac-

terísticas relevantes que trata de um resultado particular [Barletta 91]. Nos pró-

ximos capítulos o conceito de casos será tratado mais detalhadamente.

Como método para construção de sistemas inteligente, RBC é atrativo pela

sua naturalidade e relativa simplicidade. A idéia de raciocinar sobre casos passa-

dos relevantes é natural para as pessoas e coresponde ao processo de um espe-

cialista para resolver um "novo" problema de forma rápida e segura. RBC é si-

gnificativamente importante em vários domínios, tais como: diagnósticos, classi-

ficações, predições, planejamento, conûole e monitoramento de processos, proje-

to, jurisprudência e manufatura [Barletta 9l].
Na abordagem tradicional, o conhecimento de Sistemas Especialistas (SE)

é codificado como um grande e amorfo conjunto de regras de um domínio espe-

cífico. Neste caso, a tarefa da engenharia de conhecimento é extrair estas regras

do especialista humano, Esta tarefa tem se mostrado extremamente dificil, ne-

cessitando de anos de esforços, tanto de especialistas em domínios específicos de

conhecimento quanto de pesquisadores de IA, em um processo iterativo de for-

mulação, avaliação, reformulação, rejeição e refinamento, a fim de desenvolver

uma Base de Conhecimento de um SE qualquer. Diferentemente, na abordagem

de RBC, casos prévios são mais usados do que, propriamente, um conhecimento

geral sobre o problema. Utilizando-se de experiências passadas (casos) para re-

solver o problema corrente, a habilidade de recuperar, avaliar e adaptar proble-

mas (casos) passados resolvidos, passa a ser a tarefa fundamental na resolução do

problema.

No próximo capítulo é apresentada uma visão geral, os conceitos básicos e

aspectos característicos de sistemas de RBC.
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Capítulo II
Raciocínio Baseado em Casos - Visão Geral

Raciocínio baseado em casos significa, basicamente, usar expenêncras

antigas para entender e resolver um novo problema. Em um resolvedor de pro-

blemas baseado em casos, o resolvedor lembra uma situação prévia similar e a
utíliza para solucionar o novo problema.

Neste capítulo são discutidas as principais características de um sistema de

RBC, aprofundando o entendimento da idéia básica exposta acima. Serão focali-

zados, principalmente, os aspectos essenciais neste tipo de sistemas, tais como:

funcionalidades, tipos de sistemas de RBC, modelo básico de funcionamento, os

principais marcos históricos no desenvolvimento de RBC, o papel deste paradig-

ma no auxílio a capacidade de decisão humana. Por último, é apresentada uma

tabela com dados de alguns sistemas desenvolvidos utilizando a técnica de RBC.

II.1 - Exemplos de RBC

Os dois exemplos comentados a seguir ilustram a natureza de RBC. No

primeiro, um anfitrião planeja uma refeição prra um grupo de convidados

[Kolodner 92]. No segundo, um sistema de RBC, hipotético, auxilia um arquiteto

na tarefa de design [Kolodner 87].

[.1.1 - Planejando Uma Refeição

lniciando o planejamento da refeição, um anfitrião sabe

que no grupo de convidados existem várias pessoas que não

comem carne vermelha nem de ave. Além disso, um deles é

alérgico a leite e seus derivados. O anfitrião considera tam-

bém, que, sendo época de tomates, deverá usá-los como in-

grediente principal na refeição. Enquanto planeja a refei-
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ção, se lembra que uma vez, durante o verão, serviu um

prato de tomate (feito de queijo mussarela, tomates, mos-

tarda, manjericão e pimenta, sobre uma torta) como prato

principal. Estava ótimo e foi fácil de preparar. Porém, não

poderá ser repetido porque um dos convidados é alérgico a

leite e seus derivados (queijo mussarela).

Ele decide, então, não servir o prato de tomate e conti-

nua planejando. Como é verão ele decide que peixe grelha-

do seria um bom prato principal. Mas, se lembra de outro

detalhe; a última vez que serviu peixe grelhado, Anne, uma

das convidadas, não comeu. Isto sugere que não deveria

servir peixe, entretanto, de qualquer forma ele quer fazer

peixe grelhado. Assim, ele considera se existe um meio de

servir peixe, de tal forma que Anne o coma.

Ele se lembra de ter visto Anne comendo 'mahi-mahi'

num restaurante. Ele pergunta a si mesmo, que tipo de pei-

xe ela come. O peixe que eu servi estava inteiro, inclusive

com a cabeça. O peixe no restaurante estava em filé, lem-

brando mais um steak do que um peixe. Talvez eu deveria

servir um peixe que parece mais com carne comum do que

com peixe. Talvez peixe-espada de certo. Peixe-espada é

parecido com frango e frango eu sei que ela come.

O anfitrião hipotético do exemplo esta empregando raciocínio baseado em

casos para planejar a refeição. Em RBC o resolvedor lembra uma situação prévia

similar à corrente e a usa para ajudá-lo a resolver o novo problema.

No exemplo a lembrança do caso é usada para:

. Sugerir um meio de resolver o novo problema; (sugerir o prato principal)

. Sugerir um meio de adaptar a solução naquilo que ela não se ajusta a situação

corrente; (substituir produtos)

. Avisar possíveis falhas; (Anne não come qualquer peixe)

. Interpretar a situação. (Porque Anne não come qualquer peixe? Será que ela

come peixe-espada?)

Observando situações correntes, ao redor, percebe-se que comumente as

pessoas estão usando RBC. Em algumas atividades, como a jurisprudência, é in-
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clusive formalizada a necessidade de utilização de casos passados na resolução

de um processo corrente. Um médico recorre, com freqtiência, a casos anteriores

para sugerir ou validar um diagnóstico. Um programador raramente começa um

programa do "zero", em geral ele se utiliza de um anterior com algumas funcio-

nalidades semelhantes. Vários ouffos exemplos poderiam ser citados. De um

modo geral, na segunda vez que se resolve um mesmo problema ou se faz a

mesma tarefa é mais fácil do que na primeira porque é lembrada e repetida a so-

lução prévia. Além disso, em geral evitamos repetir os erros cometidos anterior-

mente.

A qualidade da solução obtida utilizando RBC está associada a quatro fa-

tores:

l. A experiênciaprévia do resolvedor.

2. A habilidade de entender situações novas em termos de experiências antigas.

3. Competência para adaptação.

4. Competência para avaliação.

O primeiro fator permite ao resolvedor utilizar uma experiência passada,

incluindo os sucessos e as falhas obtidos até se alcançar uma solução, na situação

corrente.

Um sistema de RBC deve ter formas de armazenar a experiência pas-

sada (casos) que cubram metas e submetas que surgem na resolução

do problema. Tentativas com êxito serão utilizadas para propor solu-

çoes Tentativas com falhas serão usadas para alertar falhas S.

O segundo fator, capacidade de entender um problema novo em termos de

uma experiência antíga, reporta-se a dois problemas: o acesso a experiência anti-

ga e a interpretação da nova situação.

Um sistema de RBC deve ter mecanismos de indexação de casos, que

permita encontrar na memória de casos a experiência mais próxima da

situação nova.

de casos é uma questão central em um sistema de RBC.
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Em geral, o processo de interpretação de uma situação nova é usado quan-

do o problema não esta bem entendido, bem como, quando existe necessidade de

criticar a solução. Quando o problema esta bem entendido, existe pouca necessi-

dade do processo de interpretação.

O terceiro fator, competência para adaptação, é o processo de ajustar a

solução antiga de acordo com os requisitos do novo problema.

Um sistema de RBC deve ter uma estratégia de adaptação das soluções

de casos recuperados.

O quarto fator, competência para avaliação, é tratado em poucos sistemas

de RBC.

II.L.2 - Assistindo Um Arquiteto

O arquiteto na tarefa de design tem que tratar com vários temas: a funcio-

nalidade deve ser apropriada, o design deve estar de acordo com o local da obra,

cugtos devem esta¡ denfio de determinados limites e assim por diante. No exem-

plo a seguir, o problema do arquiteto é projetar um hospital geriátrico. Será as-

sumido que a tela do computador está configurada com espaço para notas, um

espaço para manipulação grâftca, trm espaço para especifìcação do problema e

um espaço onde casos são apresentados. Cada caso tem um parte gráffrca e uma

parte textual.

Sobre a tela, é possível visualizar o novo problema no espaço de especifi-

cação de problemas e a representação do local, pelos seus contornos, tamanho e

forma, no espaço gráfico.

Problema: Projetar um hospital geriátrico: o local é uma

área quadrada de 4 acres, arbonzada; o hospital deve ter

capacidade para atender, diariamente, 150 pacientes inter-

nados e 50 pacientes externos; deve ter salas para40 douto-

res; deve ter instalações de atendimento de curto prazo e de

internações. O hospital deve lembrar mais uma casa do que

uma instituição e deve permitir facilidade para visitação.
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Tela: O local, seu contorno e forma são mostrados. O

usuário usa o 'mouse' para selecionar na parte de especifi-

cação do problema, aquelas que ele sente necessidade de se

dirigir nestes primeiros passos do projeto.

Pessoa: Seleciona os itens: hospital, ambiente domésti-

co, estrutura para visitação, precauções a curto e longo pra-

zo e genátnico, deixando-os em'highliglú'2.

O computador usa esses elementos do problema, prefe-

rencialmente, para buscar casos úteis em sua memória. Os

casos mais úteis combinarão todas essas características; os

menos úteis (que talvez poss¿tm interessar em apenas algu-

mas parte do problema) combinarão alguns subconjunto

dessas características. O computador encontrará muitos ca-

sos e partes de casos em concordância, com quanto e como

eles combinam, com os critérios em'higblight'. Ele os apre-

senta e pergunta sobre quais deles a pessoa gostaria de ver

com maiores detalhes. Simultaneamente o computador toma

nota dos casos listados que satisfazem os critérios apresen-

tados até o momento.

Computador: Eu conheço várias instalações de longo

prazo para idosos, vários hospitais de emergência, e um

hospital geriátrico: Wesley Woods em Atlanta. Dos hospi-

tais de emergência, Piedmont Hospital em Atlanta é o mais

aprazivel. Das instalações de longo prazo, a Jewish Home

em Fairfield County, Coonnecticut, é a mais cuidadosamen-

te projetada e provê oportunidades para visita familiar.

Qual você gostaria de ver?

A pessoa escolhe para ver Wesley Woods, o único hospi-

tal geriátrico com ambas instalações de curto e longo prazo.

O computador mostra uma imagem do lay-out de Wesley

Woods e um comentário.

zHigtrtigtrt (brilho): forma de realçar a seleção de uma opção efetuada em um menu ou, no caso, realçar

as palavras que serão utilizadas pelo sistema para o processo de busca.

26



Pessoa: Mosüe Wesley Woods.

Tela: Fotografia e lay-out de Wesley Woods são mos-

tradas.

Computador: O objetivo do projeto em Wesley Woods

foi criar uma atmosfera semelhante a uma casa. Para conse-

guir isto eles usaram mobília, formas e materiais mais resi-

dencial do que institucional, além de contar com materiais

com motivos coloridos e alegres. Eles ftzeratrttodos os cor-

redores pequenos, de tal forma que as pessoas têm a sensa-

ção de estar num local com as dimensões de uma casa. As

unidades funcionais do hospital ficaram fora dos planos de

visão, fazendo com que os pacientes não se sintam como se

estivessem em um hospital. O projeto ficou muito bom no

sentido de prover um ambiente familiar. No entanto, eústiu

um grande problema: era dificil para o 'staff e pacientes se

localizarem e encontrarem seus caminhos, porque as vistas

þlanos de visão) não tinham marcas para distingui-las ou

dispositivos de orientação. Isto torna impossível ver seu

destino a não ser quando você estiver bem próximo dele.

Ele parece tanto com uma casa que pacientes e visitantes

não sabem o que fazer quando chegam lá.

A pessoa faz as anotações baseada nos sucessos e falhas

de Wesley Woods (estabelece que corredores devem per-

mitir a visão para onde ele leva, além de sinalização). O

computador, que é responsável pelo afmazenamento, é no-

tificado que o edifîcio deve ter entrada nos dois níveis. Ele

conhece esta configuração por ser um problema dificil de

solucionar e provê a recuperação de casos que possam aju-

dar o projetista.

Computador: Eu tenho vários exemplos de hospitais

construídos com entradas em dois níveis. Georgia Baptist

Hospital tem lobbies nos dois níveis, um para pacientes in-

ternos e um para pacientes externos. Brighams and V/o-

mens em Boston tem entradas em dois níveis, com dois 'lo-

bbies'nos dois pisos, que combinam funções para pacientes
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internos e externos. Os lobbies são interconectados por um

elevador.

Pessoa: Eu colocarei o lobby para pacientes externos no

térreo e para pacientes internados no primeiro andar.

O programa rastreia os objetivos do projetista e de que

forma eles foram concluídos com êxito, em oufros casos

que o projetista pode não ter visto ainda. O programa pos-

sui um mecanismo para notificar quando metas do projeto

são violadas por decisões do projetista. Neste caso ocorre

uma violação porque a entrada para pacientes internados

esta no segundo piso e essa entrada, no Jewish Home, tinha

sido estabelecida no térreo para facilitar a visitação, pois

assim, facilita o acesso as portas de saídas usuais. O pro-

grama notifica a violação desta meta do projeto. Ele inter-

rompe o arquiteto e avisa do problema potencial e sugere

uma solução.

Computador: Uma das ca¡acterísticas belas do Jewish

Home é o acesso para o lado de fora que os pacientes têm.

Ou seja, é um problema em potencial se o lobby para os

pacientes internados não está no térreo.

Neste ponto já se pode caractenzar o papel de um sistema RBC no design

auxiliando a capacidade humana de decisão.

No design o problema é definido como um conjunto de restrições (local,

limite de custos, dimensões...). Do arquiteto é requerido uma solução que se ade-

qüe às restrições. De um modo geral, o número de restrições na especificação não

delineia uma única solução, ou seja, existem várias soluções possíveis.

No exemplo, o hospital geriátrico deve atender pacientes externos e inter-

nos, deve ter sala para quarenta doutores, instalações para atendimento e interna-

ções, deve lembrar uma casa, entre outras especificações. lnúmeras possibilida-

des arquitetônicas existem. Por onde o arquiteto pode iniciar?

O arquiteto informa as características relevantes como: hospital, ambiente

doméstico, estrutura para visitas, e o sistema lembra casos que combinam com

esses itens informados. Os primeiros casos recuperados não dotam o arquiteto
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com uma solução particular, mas possibilitam um ponto de partida, uma proposta

de solução.

Este exemplo caracteriza um tipo de problema que Kolodner denomina de

sub-restringido. As restrições sugerem diretrizes, mas não apontam para uma so-

lução específica. Em adição, o espaço de busca, neste caso, é enorme. Embora

existam muitas respostas, que seriam suficientes, elas são esparsas dentro do es-

paço de busca, de tal modo que métodos de busca tradicionais gastariam tempo

demasiado para encontar uma. Além disso, o problema é muito grande para ser

resolvido de uma vez, no entanto, partes do problema interagem entre si e, se re-

solvidas isoladamente, quando estas partes forem colocadas juntas novamente,

quase sempre haverá violação da interação entre elas. Para este tþo de problema,

dificilmente decomponível, casos fornece a "cola" que mantém a solução coesa.

Um caso sugere uma solução completa e as partes que não se ajustam à nova si-

tuação são adaptadas. Mesmo que várias adaptações sejam necessárias, em geral,

isto é preferível a resolver o problema novamente, do princípio.

Um outro importante papel dos casos no design é que, quando é proposta

uma solução, são apontados os possíveis problemas da solução; como no caso

dos corredores do projeto em Wesley Woods. Outros aspectos de um sistema de

RBC no design, eue este exemplo caracterrza, é a interação do usuário com o

sistema.

Quais são as responsabilidades de um sistema de RBC no registro e na recupera-

ção de casos?

No regisfo é indexar as características relevantes através das quais

será possível o acesso àquele caso no futuro.

Na recuperação é sugerir soluções, notificar possíveis falhas (alertas)

e auxiliar na crítica da

Qual o papel do usuário de um sistema de RBC?

É a responsabilidade pelas adaptações mais dificeis, a escolha de ca-

racterísticas a serem consideradas, a escolha dos casos a Serem consi-

derados, a avaliação dos avisos de advertência e por todas as tomadas

de decisão.
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Il.2.l - Um Modelo Simplificado de Um Sistema de RBC

Il.2 - Como Funciona um Sistema de RBC

Nos dois exemplos discutidos foi possível ilustrar a frmcionalidade exigida

de um sistema de RBC. Resumindo, esse sistema deve ter mecanismoss para:

. Representação de casos.

. Indexação de casos.

. Artnazenagem e recuperação de casos.

. Adaptação de casos.

. Avaliação e reparo de casos.

Dada uma especifïcação de entrada de um problema novo, um sistema de

RBC deve procurar, em sua memória de casos, por r¡m caso preexistente que

combina com as especificações de enfrada. Via de Íegra, não se encontra um

caso cujas características combinam exatamente com as especificações de entra-

da. Por outro lado, se for recuperado um caso similar à situação de entrada, o

sistema (ou o usuário) deve então encontrar e modificar as porções do caso recu-

perado que não se ajustam à especificação de entrada. Isto é chamado de adapta-

ção de casos. O resultado de uma adaptação é uma solução do problema propos-

to, bem como um novo caso que pode ser adicionado a memória de casos do sis-

tema, para futuro uso (ver Fig. II.l). Este ilmazenamento de novos casos é um

dos fatores que caracteizam o aprendizado de um sistema de RBC.
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novo caso

de
problema

caso

existente

Me¡nória de Casos

adaptação

solução

Fig.II.1 - Modelo simplificado de um sistema de RBC

1I.2.2 - Tipos de Sistemas de RBC

Existem dois estilos básicos de sistemas de RBC:

1. Resolvedor de problema e

2. lnterpretativo.

No estilo resolvedor de problema o sistema lembra um caso passado que

servirá como guia para a solução de um novo problema. No exemplo do anfitrião,

a lembrança do caso sugere uma solução, de certo modo, completa. Sugere o pei-

xe-grelhado, como prato principal, e um modo de adaptá-lo; alterando o peixe

para um que, possivelmente, Anne o coma. A lembrança do caso também alerta

para possíveis falha5 - s¡i51e um convidado que não come derivados de leite,

logo não deverá servir o prato com queijo mussarela.

No estilo interpretativo, a nova situação é avaliada no contexto de uma

situação antiga. Um advogado, por exemplo, usa uma série de casos passados

para justificru um argumento em um caso novo. No exemplo do anfitrião, o estilo

básico é resolvedor de problema, mas é usado estilo interpretativo quando o anfi-

trião resolve fazer peixe grelhado e tenta justificar o uso de peixe-espada.

Deve ser observado que RBC interpretativo é mais útil para avaliação

quando não existe um método computacional para validar uma solução.
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11.2.3 - RBC e Aprendizado

Em RBC, casos prévios são mais usados do que propriamente um conhe-

cimento geral sobre o problema que está sendo resolvido. Onde está o aprendiza-

do? De acordo com Kolodner [Kolodner 87] existem duas respostas a esta ques-

tão. A primeira é que, como um resultado de um raciocínio baseado em casos, um

RBC incrementa sua performance antecipando e evitando erros cometidos anteri-

ormente, bem como, encurtando o processo de levantar sugestões ou hipóteses.

Casos prévios, em efeito, diminuem o espaço de busca quando a escolha entre

várias alternativas deve ser feita. A segunda é que, para um sistema de RBC ffa-

balhar, o sistema no mínimo deve aprender por lembrança (learn by remembe-

ri"g) ... Mas, se apenas estiver disponível o aprendizado por lembrança, um sis-

tema de RBC brevemente se afogaria no grande número de casos que ele poderia

lembrar. Portanto, processos de absnação e generalização são necessários, de tal

forma que casos que se ajustam aos normais sejam reconhecidos e apenas aqueles

que diferem sejam armazenados. RBC em si é um conjunto de métodos de infe-

rência que aproveita uma instância específica aprendida através da lembrança.

Para trabalha¡ eficientemente, ele requer os serviços de integração de memória e

processos de recuperação, generalização e abstração.

II.3 Incrementando a Capacidade Humana de

Decisão com Auxílio de RBC

Conforme Janet Kolodner [Kolodner 91], em um dos caminhos atualmente

apontado pelas pesquisa em IA, pesquisadores buscam responder a pergunta:

"Existe uma forma, considerando o que se conhece até o

momento em lA, para criarmos sistemas que possam ser

melhores do quç os atuais?"

Kolodner acredita que sim e sugere um meio:
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"... uma forma para resolução desses problemas é exa-

mina¡ o raciocínio natural que as pessoas utilizam e desen-

volver um modelo cognitivo deste processo, explorando as

partes que são fáceis parapessoas e as que são dificeis e, ao

mesmo tempo, perguntar se as máquinas podem prover aju-
da naquelas áreas onde as pessoas têm problemas.rr

Ainda conforme Kolodner, psicólogos têm observado que as pessoas usam
raciocínio baseado em casos passados, tanto para resolver problemas como para
tomada de decisões em uma série de circunstâncias. Da mesma forma que as pes-
soas têm facilidade para raciocinar com analogias - inclusive em sifuações que
estão ffatando com informações incertas ou desconhecidas, onde um caso análo-
go auxilia a refletir como determinadas variáveis afetaram a solução no passado

pessoas apresentam dificuldade para lembrar os conjuntos de casos mais
apropriados e, adicionalmente, nem sempre conseguem ter acesso a informação
correta quando existe muita informação para ser lembrada. Um outro aspecto é

que novatos em uma área têm dois problemas em fazer boas analogias: primeiro,
não possuem experiência passada suficiente, necessária para tomar uma boa deci-
são baseada em analogias. Segundo, eles não têm experiência suficiente para sa-

ber quais são os aspectos principais e as partes relevantes que deverão ser melhor
focalizadas, ou seja, seu critério de julgamento de similaridade de um caso é de-
ficiente.

A idéia de auxílio à decisão utilizando sistemas de RBC é que o

computador aumente a capacidade de memória da pessoa provendo

analo serem usados na de novos blemascasos

lI.4 - Histórico

Os trabalhos de Roger Schank abordando raciocínio e aprendizado basea-
dos em memória, bem como suas descrições de modelos para construção de sis-
temas computacionais com essas características, são citados pela maioria dos
pesquisadores em IA como sendo precursores do paradigna de RBC. Em 1977
Schank e Abelson publicaram Script, Plqns, Goals and Understanding - An In-
quiry into Human Knowledge Structures, alguns sistemas relacionados com este

trabalho foram: FRUMP - 1977, DeJong - abordagem baseada em script; SAM -
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1978, Cullingford - Script Applier Mechanism; PAM - 1978, wilensþ - plan

Applier Mechanism .

Nesse mesmo período Jaime Carbonell desenvolveu o sistema POLITCS,
onde também são usados planos e metas como estruturas de representação de co-
nhecimento de alto nível. Um ma¡co no desenvolvimento de RBC foi a publica-

ção de Dynamic Memory - A Theory of Reminding and Learning in Computer
and People, por Schank, em 1982. As idéias deste liwo foram expandidas e im-
plementadas por seus estudantes em Yale e, notavelmente, por Janet Kolodner no
Georgia Tech, cujo sistema CYRUS l9S3 implementa muitos dos temas do traba-
lho de Schank. A tabela a seguir resume estes marcos iniciais do desenvolvimen-
to de RBC.

Tab. II.1 - Histórico

II.5 - Sistemas Existentes

A tabela abaixo não esgota os sistemas atualmente existentes, que se utili-
zam do paradigma de RBC. No entanto, permite avaliar o desenvolvimento e a
variedade de domínios de aplicações desta técnica.

Hammond - Case-based Planning1986CHEF

Kolodner - Implementação de estruturas de memória dinâmica1983CYRUS

Carbonell - Analo Derivacional1983PRODIGY

Carbonell transformacional1983ARIES

Schank -Dynamic Memory o Theory of Reminding and Lear-
nUS in Computer and People

t982Dynamic

Memory

Carbonell - Planos e metas como estruturas de alto nível1979POLITCS

Wilensþ - Planos e metas como estruturas de alto nível que

controlam o entendimento de estórias.

1978PAM

Cullingford - Compreensão de Histórias; linguagem como pro-
cesso baseado em memória

r978SAM

DeJong - baseada em script1977FRUMP

Schank e Abelson - Plans, Goals and Unders1977SPGU
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Representação de casos

em multiplos níveis

LeiNIST[Cuthill93]CHASERt6

Busca basead¿ em c¿¡sosPuzzlesUMassfBradtke 881 *CBS15

Shell de programaçãoFerramentaCSI[Riesbeck 88]+CBR-

SHELL

t4

DiagnoseMáquinasChicagoþammond 881*CBDl3

Raciocinando sobre

evidência

MedicinaMITKoton 88¡*rCASEYt2

Recuperação baseada-

em casos

Help-deskLockheed[Simoudis 921CASCADEll

Estratégias de recupe-

r¿cão de informacão

Dialogo base-

ado em casos

IPSI GMD[Tipen 93]CAIRO10

Auúlio à inferência

sobre imagem facial

humana

RBC e IRSingapura[Narasimhalu 93]CAFIIR09

SchedulingSchedule

quality
Matsushita CoMyashita 931CABINS08

'Shell'FerramentaUMass[Rissland 9l]CABARET07

Planejamento baseado

em casos oara diagnose

MedicinaEspanha[López 93]BOLERO06

Pesquisa heurística para

recuoeracão de casoss

LeiUMass[Rissland 93]BANIOO(05

Simulação de conver-

sação com especialifa

RBC e hiper-

texto

ILS NWU[Osgood 93]ASK04

Técnicas de recupera-

cão de informacão

Assistente

LINIX
Espanha[Chamizo 931ARGOS03

Suporte a DesignArquiteturaGatech[Pearce 921

lGoel93l

ARCHIE02

Indexaçäo de casos

prototípicos

ProvérbiosUTexas[Owens 931ANON0t

TarefaAreaLocalReferênciaPrograma

ord. alfabética

9 as referências com asterisco são citadas por Slade [Slade 9ll.
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Planejamento adaptativoViagemBerkeley[Alterman 861*PLEXUS36

MBRQuímicaTMC[Zhand 89] *PHI-PSI35

Adaptação e reparo de

planos

MediaçãoCMU[Sycara 88]*PERSUA-

DER

34

Recuperação de memó-

¡ia

CulináriaGaTech[Kolodner 881*PARADY-

ME

JJ

Recuperação de casos

mulltimídia

EducaçãoILS NWU[Hinrichs 931ORCA32

'Reasoning shell'FerramentaTI[Donahue 89] *OGRE3l

Planejamento tríticoMilitarTI[Wall88l *N/A30

DiagnoseMedicinaGaTech[Turner 88]*MEDIC29

Aprendizagem/Enten-

dimento de história

MediaçãoGaTech[Simpson 851 *MEDIA-

TOR

28

Cruzamento de contexlo

(lembranca)

LeiUConn[Selfridge 891 *LAW-

CLERK

27

Recuperação de memó-

ria paralela

CulinririaGaTech[Kolodner 87]JULIA26

Avaliação baseada em

casos

LeiYale[Bain 861 *JUDGE25

Raciocínio baseado enr

memória IMBRI

Leitr¡raTMC[StanfiU AS¡ *JOHNNY24

DiagnoseMedicinaYalefHunter 891*IVY23

RBC estilo interpretati-

vo

LeiUMass[Ashley 87] *HYPO22

Exemplar Based læar-

ning

LeiUTexas[Brating 891*GREBE2l

Direct Memory Access

Parsine

EconomiaYale[Riesbeck 85] *DMAP20

DesignPaisagismoCMU[Navinchandra

88ì*

CYCLOPSt9

RBCLayoutLockheed[Hennessy 921

lHinkle 95ì

CLAVIERl8

P lanejamento/Aprendi-

zado

CulinráriaChicago[Hammond 891CHEFt7
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Canada[Branskat 9l]

[Branskat 92]

UT'A49 Casos como base para

aquisição de conheci-

mento

Suporte Eng.

de conheci-

mento

Programação/

planeiamento
Chicago[Marks 881*TRUCKER48 Planejamento pluralísti-

co

ProgramaçãoUMass[Williams 881*TA47 Aprendizado baseado

em casos

[Kass 88]*SWALE46 Explanação baseada em

c¿¡so

Post-mortemYale

Recuperação e apre-

sentação de estórias

oedaeósicas

EducaçãoILS NWUfBurke 931SPIEL45

SMART.

plan

44 Alocação de recursosPlanejamentoMITKoron 891 *

Recuperação de com-

nonentes de software

Reuso de

Software

Espanha[Chamizo 93]SARC43

MedicinaChicago[Berger 93]ROENT-

GEN

42 Planejamørto baseado

em casos

Reasoning shellFerramentaLockheed[Simoudis 93]REPRO4t

Compaq[Nguyen 93]QUICK.

SOURCE

40 Resolvedor baseado em

casos e sistana de

informacão

Suporte a cli-
ente

[Bareiss 88]*PROTOS39 Exemplar Based Lear-

mnp

MedicinaUTexas

[Chamizo 93]PROSA38 Síntese de programasReuso de

software

Espanha

CMU[Veloso 93],

fCarbonell S6l

PRODIGY37 Analogia derivacionalAlgebra

Tab.II.2 - Sistemas Existentes
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Capítulo III

Modelo Cognitivo de RBC

Em IA existe uma via de mão dupla enffe modelos computacionais da

mente humana e o estudo teórico do processo cognitivo humano. Este último
auxilia e fornece diretrizes para modelos de aprendizado de máquina, enquanto

que as tecnologias desenvolvidas pelos pesquisadores de IA, por sua vez, auxili-
am e fornecem'insight' na elaboração de teorias psicológicas do processo cogni-

tivo humano.

RBC cumpre estes dois papeis, RBC é um modelo do processo cognitivo
humano e é uma tecnologia para desenvolvimento de sistemas inteligentes

[Kolodner 9l]. Neste capítulo, baseado principalmente nos trabalhos de Roger

Schank - Script, Plans, Goals, and Understanding An Inquiry into Human

Knowledge Structures [Schank 771 e Dynamic Memory A Theory of Reminding
qnd Leørning in Computers and People [Schank 821- são discutidos aspectos

que se situam, justamente, nesta interface entre estes dois papeis de RBC. Primei-

ro é discutida a natureza da memória humana, o seu papel no entendimento de

uma nova experiência ou evento, o seu papel no planejamento e, de um modo

geral, no aprendizado. A seguir são discutidas estruturas de representação de ex-

periência que buscam simular esses aspectos da memória humana e que possam

ser implementadas computacionalmente.

III.I - Memória

Baseado nas características de nossa memória de mudar dinamicamente

aÍÍnazerrando informações e abstraindo generalizações significantes de nossa ex-

periência, bem como do armazenamento das exceções destas generalízações,

Schank propõe algumas estruturqs de conhecimento de alto nível que servem de
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modelo para um tratamento computacional de processos baseado em memÓria.

Schank propõe estruturas como: Cenas, Scripts, Planos, Mops e Tops. Neste capi-

tulo são discutidas apenas as estruturas Scripts, Cenas e Mops propostas por

Schank, que foram implementadas nos primeiros sistemas de RBC.

III.L.I - Memória Dinâmica

Comparando a forma como um especialista arrnazeîa conhecimento de sua

área com a forma que um sistema de catálogo bibliotecáno faz a mesma tarefa,

Schank ressalta uma diferença fundamental ente os dois sistemas. Na biblioteca

é estabelecido um conjunto inicial de categorias para descrever o domínio de co-

nhecimento. Vários arquivos são usados para aÍnazenar títulos, autores e assun-

tos dos liwos, dentro daquelas categorias preestabelecidas. Este sistema é, por

sua próprianatvreza, estático. Qualquer mudança será feita com grande dificul-

dade. Por exemplo, se uma nova categoria necessita ser criada para manusear

assuntos não considerados inicialmente, quando da definição das categorias, isto

exigirá uma intervenção externa. Um especialista não tem esse problema, ele

pode mudar seu sistema de classificação interno facilmente quando seu interesse

ou conhecimento do assunto altera. Ele tem uma memória dinâmica, em oufros

termos, ele não precisa saber, a prióri, em que forma ele necessitará de uma in-

formação no futuro e, conseqüentemente, ter uma pré-concepção da forma de

armazenárla. Sua memória se altera dinamicamente.

III.|.2 - Lembrança e Memória

Qualquer nova entrada que é processada, seja no sistema de memória hu-

mana ou em um modelo computacional que tenta simular aspectos da memória

humana, deve causar alguma adaptação neste sistema.

Um sistema de memória dinâmica é sempre alterado, de algum modo,

em cada experiêncra ele sada.

No sentido inverso, qualquer sistema de memória deve ser capaz de en-

contrar o que ele tem armazenado, ou seja, ele deve ser capaz de lembrar.

Lembrança neste caso é encontrar, na memória, episódios particulares,

intimamente relacionados com uma determinada enfrada que estamos processan-
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do. Lembrança é um aspecto firndamental da memória humana. Lembrança está

naraiz do entendimento e, também, do aprendizado. Um sistema de memória que

falha em aprender com suas experiências não pode ser muito útil. Mas, como se

pode defìnir que dois eventos estão intimamente relacionados? E como saber

onde procurar por estes episódios?

Lembrança ocorre como uma parte natural do processo de entendimento

de uma nova situação, mesmo que em algumas sifuações não se tenha consciência

que uma lembrança ocorreu. Porque uma experiência nos reporta a uma experi-

ência prévia? Schank parte da seguinte suposição:

O entendimento de um evento significa encontrar um lu-
gar apropriado para a representação deste evento na memó-

ria. Lembrança, nesta situação, seria indicativo de que um

episódio específico na memória foi excitado ou vislo duran-

te o curso nahral do processamento da nova entrada. Para

lembrarmos de algo, nós devemos ter cruzado com ele en-

quanto processávamos a nova entrada. Mas, para termos

feito isto orr procuramos por este evento, ou nós o encon-

trqmos acidentalmente. De qualquer modo, lembrança reve-

la algo significante sobre a natureza das estrufuras de me-

mória e o processo de entendimento.

Se encontramos um episódio porque o estávamos procu-

rando, devemos indagar como nós sabíamos da existência

daquele episódio, de tal forma que fossemos capaz de pro-

curá-lo.

Se a explicação de lembrança é que nôs acidentqlmente

encontramos um episódio, devemos indagar porque este

acidente ocorre, e se este acidente tem relevância para nos-

so "processamento mental".

Schank sugere que o método pelo qual a memória se instala é uma amal-

gamação dessas duas explanações. Não se procura conscientemente por um epi-

sódio particular na memória quando se processa uma nova enffada, porque não se

sabe explicitamente da existência do episódio prévio, no entanto,Iocaliza-se onde

episódios correlatos ao correntemente processado estão armazenados. Adicio-

nalmente, o método humano de processar um novo episódio é utilizar estruturas
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de memória que contenham episódios que estão mais intimamente relacionado

com aquele episódio.

Portanto, lembrança ocolTe quando se encontra, Íra memória, a estru-

tura de memória mais apropriada, que ajudará a processar a nova en-

trada.

Quando não há um episódio que está intimamente relacionado com a entrada,

ainda pode-se processá-lo, mas nenhuma lembrança particular ocorre. Conforme

Schank:

Para certas pessoas, podemos esperar experiência de

lembranças correspondentes a:

1. Conhecimento de padrões de partidas de xadrez.

2. Conhecimento de padrões políticos.

3. Previamente ter encontrado situações similares.

4. Padrões de comportamento de um indivíduo.

5. Teorias científicas relacionadas.

6. Tipos de partidas de football.

7. Tipos de música ou pinturas, etc.

Porque é que algumas pessoas lembram de uma partida

famosa de xadrezquando estão assistindo uma oufra partida

e outras não? A resposta obvia é que nem todos têm co-

nhecimento de partidas famosas de xadrez. Ficaríamos sur-

preso se um mestre de xadrez não lembrasse de uma partida

famosa assistindo uma semelhante. Isto nos diz algo impor-

tante sobre memória: nós usamos o que conhecemos para

nos ajudar a processrir o que recebemos.

Um especialista, em qualquer área de conhecimento, está constantemente

recebendo novas entradas, avaliando-as e entendendo-as em termos de entradas

previamente processadas.
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Entende-se algo novo em termos do que já se entendia anteriormente.

Usa-se a memória para ajudar no processamento, isto é, formulam-se

novas expectativas daquelas experiências que ajudam a entender a

nova expenencra.

Por exemplo, quando nós entramos em um Mc Donald's pela primerravez,

mas já conhecendo o Bob's, somos confrontado com uma situação nova que deve-

rá ser interpretada, entendida, ou seja, devemos operar neste novo contexto. O

conhecimento de uma situação prévia similar (como operar no Bob's) é usado

para ajudrr a proÇessar as novas informações. Ocorre a lembrança desta experi-

ência particular porque as estruturas que são usadas para processar a nova experi-

ência são as mesmas usadas para organizar amemória. Segundo Schank, as estru-

turas de memória pila arrnazenagem são as mesmas estruturas usadas no proces-

samento para análise de entradas.

Detalhando um pouco mais, Schank estabelece alguns tipos de lembranças,

focalizando principalmente nos tipos de lembrança que ocorrem no curso normal

do entendimento ou processamento de uma nova informação, como uma conse-

qüência natural do processamento daquela informação. Esses tipos são:

. Lembrança baseada em expectativas acerca do evento

. Lembrança baseada em metas.

. Lembrança baseada em planos.

. Lembrança através de múltiplos contextos.

. Moral.

. Lembrançaintencional.

Lembrança Baseada em Expectativas Acerca do Evento

De acordo com Schank, é razoâvel a suposição de que dada uma ação es-

pere-se que uma outra ação particular se seguirá. Deste modo, quando se proces-

sa o mundo ao redor, as pessoas fazem suposições do que acontecerá a seguir.

Tal suposições são baseadas no que se conhece da situação em que se está inseri-

do. A lembrança nesta situação ocorre na tentativa de fazer predições acerca do

que acontecerá, a seguir, na seqüência de eventos. Desse modo Schank conclui:

Qualquer que seja a entidade estrutural que realmente

tem a responsabilidade pela codificação de tais expectati-
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vas, ela deverá servir tanto como organizadora da memória

quanto como estruturas de dados (conhecimento) usada no

processamento. Tais estruturas contém predições e expec-

tativas acerca do fluxo normal de eventos em situações

normais.

Em tais estruturas, sempre que uma expectativa derivada

daquela estrutura falha, seu erro é marcado. Portanto, qual-

quer desvio do fluxo normal de eventos, na estrutura cuja

tarefa é codificar expectativas sobre o fluxo normal de

eventos, é relembrada indexando aquela estrutura com um

ponteiro para o episódio que causou a falha na expectativa.

Aquele índice é colocado no ponto da divergência.

Por exemplo, em restaurantes a conta é paga comumente ao término da

refeição. Se você vai a um restaurante onde ao terminar de fazer o pedido o gar-

çom apresenta a conta, haverá uma falha na expectativa. O fluxo normal de

eventos esperado é que a conta seja entregue, não ao término do pedido, porém

ao final da refeição. Neste caso, a experiência nesse restaurante pode ser armrùze-

nada na memória em termos de uma falha na expectativa sobre pagamento de

conta num restaurante comum.

Lembrança Baseada em Meta

No processamento de uma informação não se está apenas tentando enten-

der cada evento que ocorre eomo um evento em si mesmo. Tem-se interesse,

também, em ter uma visão geral do acontecimento. Não se quer saber, apenas,

que evento ocorreu, mas também, porque ocoreu. Desta maneira é necessário

procurar as metas que conduziram àquele evento.

São freqüentes as ações, nas quais existem falhas em pensar sobre o futu-

ro, em prever as conseqüências dessas ações, ou seja, existe falha em subsumir

uma meta. Schank denomina este fato de falha na subsunção de metas. Por

exemplo, uma pessoa enfrentando uma fila enorme no colreio para comprar ape-

nas um selo, poderia lembrar, entre outras situações, uma pessoa que também

enfrenta uma fila enonne para colocar alguns litros de combustível em seu carro.

Nestes dois casos ocorre um falha na predição do futuro, tanto um quanto o outro

poderiam comprar mais e evitar o aborrecimento de brevemente ter que enfrentar

novamente uma fila. Assim, Schank propõe a existência de um conjunto de me-
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mórias organizadas pela falha na substrnção de metas, onde também existirá um

conjunto de índices sobre um particutar tipo de falha na subsunção de metas. Esta

lembrança é particularmente útil, pois permite o questionamento sobre porque

alguém fez algo de determinado modo e quais foram as conseqüências. Isto, junto

com outras lembranças de eventos similares possibilita fazer generalizações (isto

é, aprender). Lembrança é um "catalisador" para generalizações.

Lembrança Baseada em Plano

Schank dá um exemplo ocorrido com ele, que caractenzabem esse tipo de

lembrança: Estando em uma praia com sua filha, esta mergulhava a procura de

'sand dollars'. Schank indicou para ela um outro local onde ela os encontraria, no

entanto ela continuou procurando no mesmo local. lnterrogada sobre o motivo,

respondeu que ali estava mais claro. Schank se lembrou da piada do bêbado que

perdeu o anel em outro local, mas procurava-o sob um poste onde estava ilumi-

nado.

Nos dois casos o plano usado é o mesmo: procurar em um local iluminado,

mesmo não sendo este o local mais apropriado. Os dois planejadores executam

um plano errado. O ponto central é que, memórias também são organizadas em

termos de planos. Ou seja, planos implícitos em um evento também são usados

como índices, pffa organizar aquele evento na memória.

Lembrança Através de Múltiplos Contextos

Como mencionado anteriormente no exemplo do Mc Donald's e Bob's,

este tipo de lembrança ocorre quando um padrão de eventos, analisado em termos

gerais, relativos a suas metas, é detectado como similar a um padrão previamente

percebido em outro contexto. No caso do Bob's e Mc Donald's essa transposição

é relativamente simples, pois não há uma mudança significante de contexto, os

dois casos poderiam ter um índice como: 'fast-food'. No entanto, sifuações mais

complexas ocorrem quando o mapeÍrmento entre os dois contextos é extremamen-

te dificil.

Moral

Adicionalmente aos ouffos tipos de índices citados anteriormente, quando

é processada uma nova informação, em muitos casos, a conclusão em si é uma
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possibilidade de índice. Por exemplo, a moral de uma estória, seu tema central e

assim por diante, podem servir como índices.

Lembrança Intencional

Ocorre quando se deseja propositadamente lembrar algo. Quando se está

tentando responder uma questão, por exemplo. Este tipo de lembrança está na

base da conversação e dos pensamentos.

III.I.3 - Lembrançâ Baseada em Falhas

A vantagem primária da lembrança é seu uso prira fazer predições e gene-

ralizações. Tais predições podem ser usadas no processamento de um episódio

corrente. Espera-se que estas predições sobre o comportamento de outras pessoas

ou processos sejam acuradas. Quando elas não são, toma-se nota deste erro de tal

forma que se possa fazer melhores predições no futuro, quando situações simila-

res forem analisadas. Ou seja, a memória também deve ser organizada em termos

de predição de falhas, tais como: expectativas de falhas, falhas de planos, falhas

de metas, etc.

lll.2 - Modelos de Estruturas de Memória

Na seção anterior vários aspectos relativos a memória humana foram co-

mentados. Estes aspectos deverão ser simulados de alguma forma, se se pretende

implementa¡ sistemas com capacidade de aprender com sua própria experiência.

Os itens principais apresentados por Schank, em um sistema que tem como ponto

chave a noção de que o conhecimento é derivado da experiência podem ser re-

sumidos como:

. O sistema de memória deve ser sempre alterado a cada experiência por ele

processada.

. Lembrança significa encontrar estrufuras onde experiências correlatas a situa-

ção analisada estão armazenadas.

. Memorizar significa criar e organízar ou afualizar essas estruturas.

. Entender um episódio ou evento significa conseguir formular expectativas

sobre aquele evento, baseadas em eventos similares armazenados.
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. Aprender significa memorizar efazer generalizações sobre as experiências.

. As estruturas devem conter índices para organização da memória que possi-

bilitem:
- predições e expectativas do fluxo normal dos eventos;

- predições de falhas;

- indexação de planos e metas;

- indexação de tipos de falhas na subsunção de metas e em planos;

- indexação de moral ou tema cenfral do evento; e

- indexação de aspectos que, propositadamente, deverão ser lembrados.

A seguir são comentadas, brevemente, estruturas como rede semântica e

memória episódica propostas para representação de conhecimento e os modelos

propostos por Schank: Script, Cena e Mop.

IIl.2.l - Redes Semântica e Memória Episódica

Redes semânticas, tipicamente, representam fatos estáticos sobre o mundo,

conhecimentos que não mudam no decorrer do tempo. Ex.: cachorro é mamífero,

e mamíferos têm pelo. Redes semânticas não se aplica a todo tipo de dados. Pri-

meiro, nem todo conhecimento está em pedaços pequenos e estáticos. Segundo, a

teoria de redes semântica não explica como o conhecimento é incorporado na

memória [Slade 91].

Memória episódica é a parte do sistema de memória relativa à memória de

eventos que compõe uma experiência pessoal. Memória episódica foi proposta

como um complemento ao modelo de rede semântica. A diferença está no tipo de

informação armazenada. Memória episódica recebe e armazena episódios ou

eventos temporalmente localizados, bem como a relação espaço-temporal entre

esses eventos. Um evento percebido somente pode ser armazenado no sistema

episódico em termos de seus atributos e propriedades perceptíveis e ele é sempre

açmazenado em termos de suas referências autobiográficas nos conteúdos correla-

tos, já existentes, da memória episódica armazenada. Isto é, o mesmo mecanismo

e critérios para recuperação de um episódio na memóriapara inspeção e compa-

ração com um novo, é usado para arrnazenamento do novo episódio, atualizando

o conteúdo da memória episódica existente. Memória episódica provê um meio

de atmazenar e recuperar grande quantidade de informações, eventos, cenas,

ocorrências e estórias, relacionadas entre si tanto temporalmente quanto espaci-

almente [Slade 91].
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lll^.2 2 - Roteiro (script)

Schank propôs esta estrutura de conhecimento para representação de ex-

periências. Sua definição inicial era "uma estrutura que descreve uma apropriada

seqüência de eventos em um contexto particular" ou "uma seqüência estereotipa-

da predeterminada de ações que descreve uma situação bem definida". O icript é

inerentemente episódico na origem e no uso. Isto é, script surge da experiência. A

aquisição de um script é o resultado de exposição repetida a uma dada situação.

Por exemplo: uma pessoa aprende o script de um almoço em um restaurante após

ir algumas vezes a restaurantes, quando várias experiências referentes a restau-

rantes serão armazenadas como uma unidade em termos de script (a Fig. III.I
ilustra um possível script $RESTAURANTE no qual, em função de experiências

prévias, observações específicas foram adicionadas).

$RESTAURANTE

Se comendo em

restaurante de

empresas, apra-

sentar convite.

comida

ótima no

Sloppy Joes

Em restaurantes

self-service não

ocorre,

No Legal Seafoo

pagamento após

o pedido.

atmosfera
maravilhosa

no Pizza Hut.

Fig. III.I - Script $RESTAURANTE

Uma desvantagem do script é sua limitação de uso em situações similares

porém não facilmente estereotipadas.

l[l.2.3 - Pacotes de Organização de Memórias

Cena

Cena é uma estrutura de memória que agrupa ações com um objetivo co-

mum e que ocorrem num mesmo tempo. Ela provê uma seqüência de ações ge-

SAINDO

PAGANDO

COMENDO

FAZENDO O PEDIDO

SENTANDO

ENTRANDO
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rais. Desse modo, memórias específicas são arrnazenadas em cenas indexadas

com respeito a como elas diferem de uma ação geral ou estrutura getal da cena.

Schank descreve três tþos básicos de cenas que contribuem para analisar e de-

limitar um conjunto de ações: cenas fisicas, cenas sociais e cenas pessoais.

MOP
Pacote de Organização de Memória (Memory Orgarnzatron Packet - MOP)

consiste de um conjunto de cenas dirigidas a alcançar uma meta. Um MOP sem-

pre tem uma cena principal cuja meta é a essência ou objetivo dos eventos orga-

nizados pelo MOP.

MOPs e SCRIPTs
Tanto MOPs quanto Scripts são um conjunto ordenados de cenas. A dife-

rença consiste na definição de cena para cada caso (versão inicial de Script). Para

um MOP, uma cena é uma estrutura que pode ser compartilhada com um grande

número de outros MOPs. Para o Script uma cena é particular e não é acessada

sem o uso daquele Script.

Por exemplo, em uma viagem de avião. Um MOP M-Avião organiza o

conjunto de cena. As quais poderiam ser:

Cenas de M-Avião: Check-in + Á¡ea-de-espera + Embarque * Sentar-no-

avião + Desembarque + Coleta-de-bagagem

Check-in é uma cena deste MOP, porém, esta mesma cena pode ser compartilha-

da por vários ouffos MOPs (como por exemplo: M-Visita-Doutor, M-Hotel ...).

Desta forma, poderá haver várias especializações de Check-in que proverão co-

nhecimento detalhado "colorindo" a generalidade daquela cena.

Schank redefine Script então como sendo uma instância específica dentre

várias que uma cena poderia instanciar. Esta nova versão do Script é menos ge-

nérica que a anterior, porém é mais útil, juntamente com MOPs e Cenas na or-

ganização da memória e no processo de generalização. Assim $-Avião-Check-in

é um Script ligado a cena Check-in geral quando M-Avião está ativo.

A cena Á¡ea-de-espera poderia ser vista por uma pessoa que viaja pela

primeira vez de avião como uma versão de Sala-de-espera de um MOP M-Visita-

Doutor. O importante é que esta forma de organízação permite generalizações e

predições em contextos similares, mas não idênticos.
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MOP, em resumo, pode ser visto como uma estrutura genérica (um meta-

script), onde ao invés de se ter um Script $-Visita-Doutor e outro $-Visita-

Dentista tem-se um MOP M-Visita-Consultório que pode ser instanciado e espe-

cificado para os dois casos. Este MOP poderia conter as cenas, M-Visita-

Consultório : Sala-de-espera + Consult¿ + Pagamento * ..., tais cenas, por sua

vez, seriam instanciadas formado, por exemplo, o Script específico $-Consulta-

Dentista.
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Capítulo fV

Proposta para

Implementação de um Sistema de RBC

No Capítulo III foram comentados alguns tipos de estruturas de represen-

tação de conhecimento. A implementação dessas estruturas, ou de estruturas simi-

lares, é uma parte do problema. Outros aspectos, como o acesso a essas estrufuras

e as funcionalidades de um sistema de RBC, também precisam ser fratados para o

desenvolvimento deste tipo de sistema. De um modo geral, em sistemas de RBC

típicos, esses processos estão relacionados a:

1. Representação de casos.

2. Organização da base de casos:

indexação;

armazenamento de casos; e

recuperação de casos.

3. Adaptação de casos.

4. Avaliação, explicação e reparo de casos.

Neste Capítulo são discutidos mais detalhadamente cada um desses pro-

cessos relacionando-os a uma proposta concreta de implementação de um sistema

de RBC, que é o objetivo central deste trabalho.

IV.l - Representação de Casos

Casos podem ser representados de várias formas, incluindo representação

por
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predicados (predicate represent.J""l, representação por framesro (frames repre-

sentation) ou representações semelhantes às usadas em banco de dados

(representation resembling database entries) [Kolodner 91]. hrdependente da

forma de representação, no entanto, o importante é o conteúdo que deve ser re-

presentado. Esse conteúdo, para a maioria dos casos, pode ser dividido em três

partes principais:

1. Descrição situacional do problema.

2. Solução.

3. Resultado.

O primeiro descreve o estado do mundo no momento em que o caso

aconteceu e, se apropriado, qual problema necessitava ser solucionado naquele

momento. O segundo descreve a solução derivada para o problema especificado

e, em alguns sistemas, também é armazenada a trajetória do processo de resolu-

ção (traces) do problema. O terceiro descreve o estado resultante do mundo

quando a solução foi obtida.

Dependendo do que é incluído em cada uma dessas partes principais, o

caso poderá ser usado, posteriormente, para diferentes propósitos. Por exemplo, a

inclusão de características que definem o problema e a solução permitem que o

caso seja usado para propor a solução de um novo problema. Se além da solução,

armazenam-se informações de como a solução foi obtida, o método de resolução

antigo pode ser utilizado para derivar a nova solução. Se são incluídas conexões

ente a descrição do problema, a sifuação e a solução, elas podem ser usadas para

ajudar nas adaptações.

Em resumo, urn caso pode ser definido da seguinte forma:

Um caso é uma lista de características que descreve um problema, o

estado do mundo quando este problema é posto, a solução do proble-

ma e o estado final do mundo obtida a solução do blema.

lOFrames é um esquema de representação de conhecimento onde as informações sobre um determinado

objeto são organizadas como uma coleção de atributos, em geral chamados de escaninhos (slots) fRich

e3l.
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Na sua forma mais complexa, um caso é um conjunto conectado de subca-

sos. Entendendo subcaso como uma lista de características de problemas menores

ou partes de um problema.

Neste trabalho, inicialmente foi considerada a idéia de projetar um sistema

de RBC baseado no modelo proposto por Riesbeck e Schank [Riesbeck 89]. No

entanto, foi verificado, na práúica, que o custo computacional para representar

conhecimento utilizando uma rede de MOPs é muito alto [Lopes 95a]. Além dis-

so, na tentativa de verificar a existência de sistemas de RBC que implementam

esse modelo, foi realizada uma busca intensiva através da Internetlr, tanto nas

listas relacionadas a RBC, quanto em repositórios públicos de software. Os re-

sultados dessas pesquisas mostraram que o modelo de MOP's, como descrito pe-

los autores, atualmente não é utilizado na prática.

[Jm dos aspectos que caractenzan RBC com relação a outros paradigmas

de aprendizado de máquina baseado em exemplos é, justamente, que em RBC a

representação dos casos é muito mais complexa e é de fundamental importância

para o desenvolvimento deste tipo de sistemas. Deve ser observado que qualquer

que seja o tipo de aprendizado, é necessária uma linguagem para descrever obje-

tos (ou possíveis eventos) e uma linguagem para descrever conceitos. Em geral é

possível distinguir dois tipos de descrições:

1. descrições estruturais e

2. descrições de atributos.

I lAlgumas dessas listås, sobre RBC, são:

cbr-rned@cs. uchicago. edu

ai-cbr-request@mailbase. ac. uk

cbr-med no World Wide Web

htþ ://cs-www. uchicago. edu/discussions/cbr-med

RBC demos e descrições de projetos:

sistema CASUEL (ftp): ftpagr.informatik.uni-kl.de diretório: pub/cASUEL

http : //cs-www. uchicago. edu/discussions/cbr-med/htmVdemos. html

http ://cs-www. uchicago. edu/^òerger/roentgen. html

Repositórios (ftp)

ftp.cs.cmu.edu diretório: luser I ail areas/reasonng/

ftp.ics.uci.edu diretório: /pub/machine-learning-programs
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Em uma descrição estrutural, um objeto é descrito em termos de seus

componentes e a relação entre eles, enquanto que em uma descrição de atributos,

um objeto é descrito em termos de suas características globais como um vetor de

valores de atributos. A descrição de atributos é mais simples que a estrutural.

Entretanto, ainda que um sistema de RBC utilize, eventualmente, uma descrição

baseada em atributos, ele não pode estar baseado somente neste tipo de descrição,

devido à necessidade de rcalizar, entre outras tarefas, adaptações e avaliações de

casos. Aprendizado Baseado em lnstância (Instance-based Learning), Por exem-

plo, não tem preocupações com adaptações e com avaliações de casos (ou exem-

plos). Na próxima seção é tratado Aprendizado Baseado em lnstância e sua rela-

ção com RBC

IV.1.1 - Aprendizado Baseado em Instâncias (ABI)

Segundo Quinlan [Quinlan 93f, a filosofia subjacente em aprendizado ba'

seado em instâncias (Instance-based Learning, Instance-based Generalization,

Instance-based Classifiers) é que um modo de classifiaar um caso novo é recupe-

rar um caso similar, cuja classe é conhecida, e predizer que o novo caso terá a

mesma classe. Este princípio também é formulado para a situação geral de

aprendizado por arrnazenrÌmento de casos como heurística da consistência, que

diz

Sempre que você quiser obter uma propriedade de alguma coisa, não

tendo mais que um conjunto de casos como referência, encontre o caso

mais similar para o qual a propriedade é conhecida, aferindo a simila-

ridade por propriedades conhecidas. Considere que aquela propriedade

desconhecida é a mesma do caso recuperado [Winston9Zl.

Os aspectos fundamentais tratados em ABI são:

Quais casos do conjunto de treinamento deverão ser lembrados? Se todos os

casos fossem armazenados o classificador se tornaria volumoso e lento. O

ideal seria guardar apenas casos prototípicos que, juntos, sumariam toda in-

formação importante.

Como pode ser medida a similaridade entre casos? Esta questão está relacio-

nada ao tipo de dados. No caso de atributos quantitativos, métodos estatísticos

a
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tais como Vizinho Mais Próximo são aplicáveis. No caso de atributos qualita-

tivos, no entanto, esta interpretação é mais problemática. No capítulo V são

discutidos mais detalhadamente alguns métodos estatísticos utilizados.

Como relacionar o novo caso aos casos recuperados? Uma solução é usar o

mais similar ou vários casos similares, com algum critério de pesos para dife-

rentes graus de similaridade.

Ou seja, ABI está basicamente preocupado com métodos de classificação e recu-

peração do melhor caso ou conjunto de casos. Um outro aspecto é que algoritmos

de ABI não mantém o conjunto de abstrações derivadas das instâncias [Aha 91].

Já RBC trata outros temas além da classificação e recuperação, dessa forma, a

representação do conhecimento afiavés de casos, bem como sua descrição com-

putacional são de grande relevância.

IV.l.2 - Como um caso pode ser descrito para um computador?

Esta questão está relacionada à determinação das características mais rele-

vantes de um caso, bem como, çom a representação computacional do caso. Em

um sistema de RBC a determinação das características de um caso é a principal

tareft da engenharia de conhecimento. Ela envolve a definição da terminologia

doáomínio e a reunião de exemplos representativos de soluções de problemas

(casos prototípicos) pelo especialista. Na literatura sobre RBC o problema da

representação computacional de casos, de um modo geral, é subestimado. Na

verdade, a representação de casos não é trivial quando se trata de problemas re-

ais. Em geral, dois tipos de situações são comumente percebidas:

l. falta de um formalismo comum para representação de casos,

2. desconhecimento das limitações e capacidades de RBC em sistemas reais

complexos.

Quanto a primeira situação, cada desenvolvedor cria de acordo com suas necessi-

dades, ou seja, de acordo com o domínio e tarefa específica que o sistema deverá

tratar, sua própria estrufura de casos. Como já mencionado, são poucos os siste-

mas, para tratar problemas reais, que implementam o modelo proposto por

Schank. As representações de casos nesses sistemas são bastante diferentes e,

basicamente, só mantém a idéia central de ter uma descrição situacional, uma

solução e um resultado representados. Esta diversidade de representações de ca-
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sos em sistemas de RBC é ilustrada pelos exemplos a seguir, relacionados a dois

sistemas de RBC.

Exemplo 1: CLASH é um protótipo de um sistema especialista baseado em casos

que tem uma memória de acidentes de trânsito [Bento 94].

Neste sistema cada caso é composto da descrição de um problema, uma

solução e uma explanação. A seguir dois casos (casos 3 e 5) da sua base de casos

são apresentados.

CASE N.3

CASE N.5

O problema do caso 3 determina que:

Se a e b são carros (car(a) and car(b)) e b vem pela direita de a

(fi'om_the_right(b,a)) e a e b estão na mão correta (on-its-side(a) and

on_its_side(b) e ambos os carros estão de frente (cp(a,front) and

(cp(b,front),.então a solução é que o carro a está em infração se não der a prefe-

rencia para b e b não está em infração (offence(a, doesnt-give-way) and offen-

ce(b,none)).

O caso 5 determina que:

Se a e b são carros (car(a) and car(b)) e aposição de aénafrente de b (cp(a,rear)

and cp(b,front)), e a distância enfie b e a é insegura (unsafe-dist(b,a)), então a

não está em infração e b está em infração por estar muito perto de a. Neste caso a

explicação é a seguinte: se a está na mão correta, então a não está em infração

(on_its_side(a) + offence(a,none). Se b e a estão a uma distância não segura e b

Expls.: nil

Prob.:car(a) and car(b) and from-the-right(b,a) and

on_its-side(a) and on-its-side(b) and cp(a,front) and

front

Sol. : offence(a, doesntSive

-way) 
and offence(b,none)

Expls:on_its side(a) + offence(a,none)

tmsafe dist(b,a) and cp(a,rear) and cp(b,front) + offence(b,none)

Prob.:car(a) and car(b) and on-its-side(a) and

on_its_side(b) an d unsafe-dist(b, a) a n d cp(a, rear)

and

Sol. : offence(a,none) and

offenc e (b, uns afe_di st)
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b

está atrás de a, então b comete uma infração por estar muito perto de a

(unsafe_dist(b,a) and cp(a,rear) and cp(b,front) + offence(b, unsafe-dist).

Os dois casos são ilustrados abaixo.

<- I
EI
E

I
E

Caso 3

Exemplo 2: Usando casos para representar contexto para classificação de texto

do corpus MUC-4 (informações de noticiários sobre terrorismo) [Rilotr93].
Considere o seguinte texto do corpus MUC-4:

"Two vehicles were desfoyed and unidentified office of the agriculture and

livestock ministry was heavity damaged following the explosion of two

bombs yesterday afternoon. "

O caso corïespondente para armazenamento deste texto é

CASE

SIGNATURES : (<desftoyed, $desffuction-pass- I $>

<damaged, $damage-pass- I S>

<bombs, $weapon-bombÞ)

PERPETORS = nil
VICTIMS: nil
TARGETS = (gov-office-or-residence,

transport-vehicle)

INSTRUMENTS : (bomb)

O foco de atenção (SIGNATURES), está relacionado ao que foi destruído, dani-

ficado e as armas utilizadas. Não há informações no texto referente aos responsá-

veis (PERPETORS : nil), bem como referente a vítimas (VICTIMS : nil). Os

alvos pertencem um a classe de órgãos ou residências de governos e outro a clas-

se de veículos de transporte (TARGET : (gov_office-or-residence, ffansport-

5Caso
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vehicle)). Finalmente, o armamento utilizado foi uma bomba (INSTRUMENTS :
(bomb)).

A segunda situação, referente ao desconhecimento das limitações e aapa'

cidades de sistemas de RBC em sistemas reais complexos, reporta-se ao fato que

em qualquer sistema baseado em conhecimento existe uma relação custo benefi-

cio entre a quantidade e complexidade de sua base de conhecimento e as possibi-

lidades de inferências sobre esta base. Isto é, quanto mais conhecimento prévio,

mais inteligente pode ser o comportamento do sistema, porém é mais dificil criar

algoritmos eficientes e gerais o suficiente para manipular uma representação de

conhecimento complexa. Por outro lado, algoritrnos poderosos normalmente tra-

tam representações bem estruturadas e homogêneas, sendo dificil de usá-los em

problemas reais onde a representação do conhecimento é complexa e heterogê-

nea. Em sistema de RBC a idéia central é justamente usar casos Pffil, de forma

implícita ou explícita, armazenar uma experiência de resolução de problema num

dado domínio e, principalmente, como salientado por Winston, para tratar pro-

blemas onde é impossível construir um bom modelo [Winston 92]. Ou seja, na

maioria das situações essa experiência passada necessita de uma representação

bastante complexa. No entanto, não existe ainda um entendimento claro das ca-

pacidades e limitações de sistemas de RBC. David Aha, comparando Aprendiza-

do-baseado em lnstância (ABI) com RBC, comenta esta questão da seguinte for-

ma [Aha 9l]:

Sistemas de RBC endereçam vários temas simultaneamente, o mais

freqtiente dos quais está relacionado à indexação e recuperação de ca-

sos na memória. ABI, por sua vez, é uma abordagem de aprendízado

baseado em casos, cuidadosamente focalizada, que contribui para ava-

liar algoritmos de seleção para bons casos, para redução da necessida-

de de afmazen¿tmento, para tolerância a ruídos e para aprender a rele-

vância de atributos. Esta focalízação nos permite prover uma análise

precisa das capacidades dos algoriünos de ABI. Análise similar não é

encontrada na literatura de RBC devido aos numerosos temas tratados

simultaneamente. Nós acreditamos que, sem um claro entendimento

das capacidades e limitações de algoritmos de ABI, é dificil (se não

impossível) caractenzar as capacidades e limitações de sistemas de

RBC mais elaborados.
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RBC, como outros paradigmas de aprendizado supervisionados, pressupõe

um levantamento inicial dos casos prototípicos pelo especialista. A vantagem

principal é que estes casos iniciais não precisam, necessariamente, explicitar todo

o conhecimento daquete domínio. O sistema pode iniciar com uma base pequena

que é expandida e refinada com o tempo [Hinkle 95]. Na próxima seção é descri-

ta a representação de casos adotada neste frabalho.

IV.1.3 - Proposta de um Modelo Para Representação de Casos

Para exemplificar tanto as considerações relativas a representação de casos

quanto o funcionamento do sistema proposto, é usado um exemplo no domínio da

culinária. Como ressaltado pelos autores de outos sistemas como CHEF

[Hammond 89], ruLIA [Kolodner 87], A LA CARTE fNakatani 941a culinária é

um domínio interessante, pois trata de conhecimentos abrangentes e dificil de

modelar. Baseado nesse exemplo são comentados os vários aspectos do sistema.

IV.1.3.1 - Tarefa do Sistema

Dado: Um conjunto de casos: receitas e conhecimentos específicos como carac-

terísticas dos ingredientes, modo de preparo, resultados, operações, etc. relacio-

nadas àquela receita.

O sistema deverá:

recuperar o melhor caso dada uma especificação de um problema novo;

ajustar este caso às especificações do novo problema;

reorganizar, se necessário, sua base de conhecimento.

IV.1.3.2 - Representação de Casos

Na culinária, como na maioria dos problemas reais, uma série de conheci-

men-

tos distintos são necessários para realização de uma tarefa. Por exemplo, um

conjunto de informações sobre ingredientes devem estar disponíveis e organiza-

das de tal forma que seja possível avaliar a composição e intercâmbio desses

componentes num determinado prato. Uma receita (plano), por sua vez, é consti-

fuída de informações totalmente diferentes. Neste caso, as ações e ordem em que

são executadas (operadores) é que devem estar disponíveis. É interessante tam-

I
2

J
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bém armazenar, para cada caso, resultados específicos. Como mencionado ante-

riormente, a nossa idéia inicial foi utilizar uma estrutura única, como o MOP,

para representar casos. Entretanto, considerando que conhecimentos distintos

implicam em representações distintas, decidiu-se particionar o conhecimento em

vários conjuntos e, independentemente, orgarizar o conhecimento dentro de cada

conjunto (Fig. IV.2). Desta forma, cada caso possui escaninhos (slots) com ape-

nas informações correspondentes às diversas partições e é nas partições onde,

realmente, está representado e organizado o conhecimento específico.

Caso I Caso n

Resul-
tados

PlancCom-
ponen-
tes

Id Id Resul-
t¿dos

PlanoCom-
ponen-
tes

Componentes Plano

I Id, [pré_cond],
<operl>+...+<oPer2>

[pós_condl I

Resultados

I Id, 5 porções, ...]

Fig. IV.2 - Base de Conhecimento: Base de Casos + Conhecimento Específico

Como ilus[ado na Fig. IV.2, a orgarLização do conhecimento relativo aos

ingredientes está representada por uma hierarquia de agrupamentos de acordo

com o grau de similaridade entre os ingredientes. Esta representação facilita, por

exemplo, encontrrir componentes similares a um dado componente. Já o plano

(receita) é representado como no sistema STRIPS [Scott 91]. Resultados podem,

eventualmente, ser simplesmente comentários textuais. Outros conhecimentos

poderão ser acrescentados, como por exemplo, conhecimento relacionados a ope-

radores.

A especificação do caso de entrada, fornecida pelo usuário do sistem4

deve conter informações referentes a elementos desses conjuntos (ou partições) e,

de acordo com estas informações, o sistema deve rcalizat uma busca nas parti-

ções específicas procurando por uma situação similar. Na nossa proposta, a esco-

tha final do caso é avaliada atribuindo pesos relativos para cada partição.
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Para exemplificar a nossa proposta considere o subconjunto dado pelas seguintes

recertas:

Caso I

Nome: Goulash

Tipo: Cozido

Nome:Blanquete

Tipo: Cozido

Ingredientes

I Kg de músculo,

2 cebolas grandes,

louro,

3 cenouras,

2 colheres de sopa de manteiga,

150 g de cogumelos frescos,

sal,

2 colheres de sopa de suco de limão,

I colher de sopa de farinha de trigo,

2 gemas,

I lata de creme de leite,Modo de preparo

I - Derreta a manteiga na panela de pressão e

frite a carne aos poucos para não juntar suco.

2 - Junte a cebola e a páprica e refogue.

3 - Polvilhe a carne com farinha de trigo, acres-

cente o vinagre e deixe dourar.

4-Acrescenteotomate.

5 - Tampe a panela e cozinhe por cerca de uma

hora.

6 - Desligue o fogo e acrescente o creme de

leite.

Ingredientes

3 colheres de sopa de manteiga,

I ll2Kg de Acém,

4 cebolas raladas,

2 colher de sopa de vinagre,

I colher de sopa de farinha de trigo,

4 tomates picados sem pele,

I colher de sopa de páprica doce,

I lata de creme de leite.

Resultado

Rendimento: 6 a 8 porções

Neste prato de origem húngara o ingrediente

indispensável é a páprica.

Modo de preparo

I - Corte a carne em cubos,

2 - Descasque a cenoura e corte em tiras grossas

de 3 cm,

3 - Cozinhe em fogo baixo a carne com I litro
de água.

4 - Acrescente as cebolas, as cenouras e o louro

e cozinhe até a carne ficar macia,

4 - Em outra panela, derreta a manteiga, junte

os cogumelos, o sal e o limão e cozinhe por 5

minutos.

5 - Junte a farinha, mexa bem e despeje sobre a

carne. Quando ferver retire do fogo.

6 - Adicione as gemas misturadas com o creme

de leite.

Caso 2 Resultado
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Rendimento: 6 porções,

Obs.: É importante colocar os pedaços da carne

em água fria e cozinhar em fogo baixo. Dessa

maneira, o suco da carne sairá com maior faci-

lidade, deixando o caldo mais saboroso. Sirva

acompanhado de arroz branco.

Caso 3

Nome: Picadinho à húngara.

Tipo: Cozido

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga,

2 cebolas picadas,

500 g de acém,

4 tomates sem pele e sem semente,

I pimentão cortado em tiras,

I colher de chá de páprica picante ou uma co-

lher de sopa de páprica doce,

ll2laø de creme de leite,

Modo de Preparo:

I - Pique bem a carne.

2 - Numa panela derreta a manteiga e doure as

cebolas.

3 - Junte a carne, a páprica, e frite aos poucos

para nãojuntar suco.

4 - Acrescente os tomates picados, o pimentão.

Deixe em fogo brando até a carne ficar macia.

Juntando mais água se necessário,

5 - Junte o creme de leite, misture e retire do

fogo sem deixar ferver.

Resultado

Rendimento: 4 porções,

Obs.: Pode-se substituir acém por braço.

Caso 4

Nome: Churrasco de picanha

Tipo: Churrasco

Ingredientes

Uma peça de picanha +l- 2,5K9,

sal grosso.

Modo de preparo

I - Fatie a picanha no sentido t¡anwersal às

fibras em bifes de mais ou menos 2 cm de es-

pessura,

2 - Salgue os bife com sal grosso,

3 - grelhe os bifes.

Resultados

Rendimento: 6 pessoas,

Obs.: A churrasqueira deve estar com o braseiro

estabilizado antes de colocar os bifes para assar.

Não deixe secar os bifes.
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Considerando as receitas anteriores como casos que formarão a base ini-

cial de casos, é possível observar que três componentes principais precisam ser

representados:

l. os ingredientes,

2. os planos e

3. os resultados.

Começando a análise pelos ingredientes, após o levantamento de todos os

ingredientes que apffecem nas receitas surgem as questões: como otgatnzar esses

componentes? Qual é o melhor conjunto de atributos para caractenzá-los? Consi-

dere, inicialmente, que os seguintes atributos serão usados:r2 a quantidade por

1009 de glicídios (Gtic.), proteínas (Prot.), tipídios (Lip.), calorias (Cal), cálcio

(Ca), fósforo (P), feno (Fe), retinol (Ret.), tiamina (Tiam.), riboflavina (fub.)'

niacina (Niac.), ácido ascórbico (AcAs.) e a origem (Ot.) de cada componente.

Observação: alguns valores não disponíveis estão marcados com traço ( - ).

l2clicídios, proteínas e lipídios estão expressos em g; cálcio, fósforo, ferro e niacina em mg e retinol,

tiamina e riboflavina em mcg. Dados obtidos em [Franco 92].

1,30,0manterga 76684,6 0,20t7t6 652
cenoura 0,31,29,3 5642 0,6046 11 00

20,0alho 0,24,4 38133 01,04134

1,68,0cebola 0,3 443222 20,50

))18,0batata 900,1 699 6I ,00

16,520,10,0pescoço 200

19.9I ,3mirsculo 150l3,l
braço 6,L22,00,0 150

0,0fraldinha 40,014,6 100

0,0acem 15,419,2 100

15,80,0peito 10028,5

15,50,0picanha 26035,0

15,50,0alcatra 2503 1,0

Prot.Glic.Alimento CalLip PCa Ret.Fe
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louro r70
pimentão 0,21,35.',| 28t229 0,40 200

12,856,2papnca 331I 1,9 8,70t2887 470
tomate 0,40,9J.J 43920 60r,67

15,50,0bacon 1344542,6 00,80108

azeite 878100,0

vrnagre 0,00,05,0 020 000
sal 0

1,36,5pimenta 380,7 26L4 3800,45

25,02,53,5creme 249 25

0,0ovo I 1,3t2.3 73151 5303,10224

12,068,0trieo 3452,0 35030 05,00
0,68.1limão 280,6 154T 20,70
1,72,4cogumelo 0,2 J18 1,00136 I

Continuação

ovo 300100 0,100 animal0,0
tngo 1525 0,200 vegetal0,0

60limão 20 63,20,100 vegetal
cogumelo 115t20 1,900 vegetal8,0

10manterga 20 0,00,100 animal
60cenoura 50 26,80,600 vegetal

224alho 0,29074 14,0 vegetal
cebola 4560 0,360 vegetal9,7

90batata 30 17,41,500 vegetal

pescoço animal
músculo animal
braço animal
fraldinha animal
acem animal

peito animal

picanha animal
alcat¡ia animal

Tiam.alimento Niac.Rib. AcAs Or
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40louro 2r0 54,01,700 vegetal

20pimentão 0,20030 L26,0 vegetal

180papnca 1200 5,900 vegetal93,0
tomate 11380 0,450 vegetal34,3

360bacon 1r0 1,800 animal0,0
azeite vegetal
vrnagle 0 0,0000 0,0 vegetal

0sal 0 0,000 nun.0,0
80pimenta 85 L25,01,200 vegetal

creme 14535 0,120 1,0 animal

Tab. IV.1 - Ingredientes e Características

Analisando os dados nessa tabela percebe-se que para alguns componentes

(temperos e carnes) algumas características consideradas são inapropriadas, ou

seja, é dificil consegui-las ou de fato não existem. A vantagem do particionamen-

to do conhecimento é possibilitar uma representação mais homogênea e natural

em cada uma das partições. Ou seja, poderia ser criada uma partição específica

pila o conhecimento sobre temperos, com características como intensidade, for-

ma, usos mais apropriados etc.. No caso das cÍÌrnes, informações como tempo de

cozimento, de fritura, de assadura etc., seriam atributos úteis, mas poderiam não

ter sentido para outros ingredientes.

No capítulo V é detalhado o método para agrupamento, para determinação

do melhor conjunto de atributos para os componentes e para análise da similari-

dade, entre os componentes da tabela.

Resumindo, na representação do caso indica-se apenas a lista de compo-

nentes, sua quantidade e, para alguns, a forma. Mas é na partição de conhecimen-

to específica daquele componente que está o conhecimento necessário para, Por

exemplo, indicar uma substituição por oufro componente. Um caso genérico po-

deria ser representadot3 da seguinte forma:

caso( (nome_do_caso),

<índice>,

[ l<gropo(ing- 1 )>,. .. l,

l3Usando linguagem de programação lógica Prolog.
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[<forma_ I ),. . ., {orma_n>],

[<quant_ 1>,. . ., <quant_n>] ],
(plano),

<resultado> ).

Para churrasco de picanha, por exemplo, a representação poderia ser:

caso( churrasco_de¡ricanha,

churrasco,

[[ carneþicanha), tempero(sal)],

I bife, grosso],

12.5 Kg, l00gll,

t

_).

).

Com relação ao modo de preparo, as operações podem ser consideradas

como seqüências de ações para execução de um determinado plano. Analisando

as receitas, é possível observar que algumas dessa ações são: descascar(Ingred),

adicionar(lngred), fritar(Ingred), cozinhar(Inged), salgar(Ingred), assar(Ingred),

grelhar(Ingred) e assim por diante

Ainda no caso do churrasco, o plano poderia ser representado por

caso( churrasco¡licanha,

churrasco,

[[ cames(picanha), tempero(sal)],

I bife, grosso],

12,5 Kg, 100gll,

I fatiar(carneþicanha)) , salgar(carne(picanha)), grelhar(carne(picaoha)) ],

Estes operadores, por sua vez, para serem aplicados necessitam que

condições sejam satisfeitas e, após a ação, as condições são alteradas. O conhe-

cimento relacionado aos operadores pode ser representado como a seguir:

pode(salgar(carne s (Ingred)),

/* Se */ [tem_ingred(sal), sem-s al(c arnes(Ingred)), fatiado(Ingred)],
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/* Elimina */

/* Adiciona */
Isem_sal(Ingred)],

Isalgado(Ing¡ed)]

).

Finalmente, o último argumento (resultado) pode ser usado para expliçaÍ a

solução.

lV.2 - Organização da Base de Casos

Os processos de Indexação, Amrazenamento e Recuperação de casos são

altamente dependentes e relacionados à organtzação da base de casos. Num pri-

meiro momento, um conjunto de casos, bem como a orgarização inicial dos co-

nhecimentos relacionados são estabelecidos pelo especialista. A partir desse

ponto a cadanovo caso resolvido, se relevante, o sistema deve decidir se adiciona

o caso na base de casos e reorganiza as partições de conhecimento específicas

com as informações desse novo caso.

IV.2.1 - Indexação de Casos

Como já mencionado, o poder de um sistema RBC reside na sua capacida-

de de recuperar, de sua memória, casos relevantes de forma ráryida e segura.

Compreender quando um caso deve ser selecionado numa situação futura similar

é o objetivo do processo de indexação de casos. Indexar um caso é, essencialmen-

te, alocar rótulos apropriados neste caso, no momento em que ele entra na me-

mória de casos, para assegurar que ele possa ser recuperado no momento apropri-

ado. Estes rótulos designam sob quais condições o caso pode ser apropriadamen-

te recuperado. A Fig. IV.3 mostra o armazenamento dos casos iniciais. Observe

que este mesmo processo pode ocorrer novÍtmente quando uma solução nova é

geradapelo sistema.
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indexação
Regras de

preditivas

Casos iniciais

Inicialmente
pelo engenheiro de
conhecimento

Fig. IV.3 - Armazenamento Úricial de Casosra

Em geral são utilizadas três formas de indexação:

l. Vizinho mais próximo.

2. Indutivo.

3. lndexação baseada em conhecimento.

<2'-Vizinho mais próximo: Esta indexação está baseada na soma dos pesos

das características que combinam no caso de entrada e no caso recuperado. Numa

aproximação simplista, o sistema escolherá um caso no qual combinam oito ca-

racterísticas com as especificações de entrada do que um onde combinam somen-

te seis características.

Problema - Uma dada característica só terá o mesmo peso para um caso

bastante similar. Assim, em essência, cada caso deve ter seu próprio conjunto de
\

pesos de características.

Neste tabalho esta forma de indexação é considerada e está detalhada no

Capítuto V. Com relação ao conjunto de pesos, considere que fosse criada a par-

tição espe cifica para temperos. Na representação do caso (Goulash) a referência

aos temperos indicaria o componente páprica. Para o caso específico, o peso re-

lativo desta partição deveria ser aumentado por se tratar de um componente in-

substituível.

l4Nesta figura e nas próximas, caixas representam processos, caixas arredondadas representåm entradas

ou saídas e círculos representam estruturas de conhecimento'

Memória

de casos
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Indutivo: Quando o resultado é bem definido e existem suficientes exem-

plos de cada tipo de meta, pode ser utilizado um processo indutivo. Por exemplo,

dado os resultados de "crédito ruim" e "crédito bom" para viirios clientes, é pos-

sível determinar indutivamente as características mais relevantes para cada um

dos casos e organizar a memória de casos em função dessas características indu-

zidas (inferidas).

Vantagens - É possível de forma automática, objetiva e rigorosa, analisar e

determinar as melhores características de um caso e assim distingui-los

(caractenzá-los). Os casos podem ser organizados, para fins de recuperação,

dentro de uma estrutura hierárquica, isto faz com que o tempo de recuperação

aumente de forma logarítmica e não linear.

Indexação baseada em conhecimento: Aplica o conhecimento eústente

para cada caso na biblioteca, a fim de determinar quais aspectos característicos

são importantes para a recuperação de cada caso. Este tþo de indexação é prefe-

rido se tal conhecimento está disponível e é representável.

Problema - Em geral, para uma faixa abrangente de possíveis casos de en-

f:ada, é muito dificil codificar conhecimento explanatório suficiente para uma

completa indexação orientada pelo conhecimento. No entanto, quase sempre

existe, para a maioria das aplicações RBC, conhecimentos disponíveis que dis-

ponibilizam algum índice baseado em conhecimento.

IV.2.2 - Armazenamento de Casos

A fim de ilustrar o problema de armazenamento de casos, considere que o

seguinte problema fosse colocado:

Alguém deseja fazer um churrasco usando frango. Apenas estes dois dados

são fornecidos:

novo_caso(churras c o_de_frango,

churrasco,

[frango] , _- ), _, _ ).

O sistema reallza uma busca em sua base e encontra um caso do tipo churrasco

(caso 4 churrasco de picanha). Neste caso, os ingredientes são picanha e sal. Pro-

curando na hierarquia dos componentes não encontra frango. Neste momento o

sistema indaga sobre as características deste novo componente. lnformado pelo
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usuário, o sistema descobre que existe similaridade entre frango e picanha

(ambos são carnes). A partfu dessa conclusão o sistema pode propor a solução

churrasco de frango usando as informações do caso churrasco de picanha. No

plano para execução o sistema propõe: fatiar(frango) + salgar(frango) + gre-

thar(frango), pela substituição do componente picanha por frango. Neste caso o

operador fatiar(Ingred) poderia ser substituído futuramente por um mais apropri-

ado: trinchar(frango). Como resultado o sistema apresenta os mesmos comentári-

os de churrasco de picanha. Se o usuário considerar que o problema está solucio-

nado, o sistema deve decidir se armazena ou não este novo caso em sua base. Se

a decisão for armazenar o novo caso (churrasco de frango) então o sistema deve

atualizar a partição de componentes adicionando frango, at:'ralizar a partição de

conhecimento específico de operadores adicionando o operador trinchar(Ingred),

específico para aves, e atualizar a partição de conhecimento relacionada à forma

de preparo do componente (bife não é uma forma de preparo de aves e sim peça).

Deve ser observado que estes novos conhecimentos (trinchar (Ingred) e peç4,

como forma de preparo de ave) devem ser informado pelo usuário. O novo caso

adicionado seria:

caso( churrasco_frango,

churrasco,

[[ aves(frango), tempero(sal)],

I peça, grosso],

12,5 Kg, l00gll,

I trinchar(ave(frango)), salgar(ave(frango)), grelhar(ave(frango)) ],_ ).

A decisão de armazenar na base de casos um caso novo pode acontecer

como descrito acima, sem a intervenção do engenheiro de conhecimento, ou em

uma etapa posterior, onde o engenheiro de conhecimento decide (analisando estes

novos casos que ocorreram durante o uso do sistema) quais são os novos casos

que, realmente, vale a pena adicionar a base. Neste trabalho optamos por esta

última solução, pois, em situações reais, a adição automática de casos novos,

além do custo computacional da reorganização de toda a base para cada novo

caso individual, também faz com que a base cresça indiscriminadamente com

algumas informaç õ e s exfi em amente e sp e c ialízadas.
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1V.2.3 - Recuperação de Casos

Após o caso ter sido representado e indexado, ele deve ser organzado em

uma esffutura para sua recuperação. A recuperação de casos (ilustrada na Fig.

IV.4) consiste de duas etapas:

l. Acessar casos prévios.

2. Escolha do melhor caso ou conjunto de casos.

Acessar casos prévios: Um bom caso é aquele que permite fazer predi-

ções relevantes sobre o novo caso. Esta recuperação usa as características do

novo caso como índice para acessar a memória de casos.

Escolha do melhor caso ou conjunto de casos: O problema nesta etapa é

que dois casos podem ser julgados similares mesmo compartilhando poucas ca-

racterísticas. Por exemplo, em um nível mais alto de abstração, 'football' e xadrez

podem ser considerados jogos com esfiatégias similares (duas equipes se confron-

tando...), embora no nível concreto sejam totalmente diferentes. Isto endereça um

problema para o processo de indexação: casos devem ser indexados em vários

níveis de absfração.

A maioria das estruturas de memória de casos utilizam processos de recu-

peração situados entre recuperação puramente hierárquica e recuperação pura-

mente ass.ociativa [Barletta 9l]. Na recuperação puramente hierárquica, como por
.1

exemplo, árvores de decisão, as características de casos são altamente organiza-

das numa estrutura de conceitos gerais para específicos. Por outro lado, o proces-

so de indexação Vizinho Mais Próximo combina técnicas consideradas associati-

vas, porque não tem uma organízação estabelecida de memória.
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dade
de similari-

Métricas

Especificação
do novo caso

Primeira
solução

Recuperação

Memória

de casos

Problema de entrada

Fig. IV.4 - Recuperação de Casos

IV.3 - Adaptação de Casos

O objetivo da recuperação de casos é retornar o caso mais similar ao pro-

blema em questão. Porém, na prática, é rara uma combinação completa entre um

caso novo e um jâ armazenado. Ou seja, o processo de adaptação de casos

(ilustrado na Fig. IV.5) é tão frrndamental quanto o processo de armazenagem e

recuperação. A dificuldade deste problema é que a adaptação de casos tende a ser

um problema específico e bastante dependente do domínio. Por exemplo, as ne-

cessidades de adaptações para um problema de design são diferentes das necessi-

dades de adaptações para um problema de diagnóstico. A maioria dos sistemas

RBC existentes usam um conjunto de regras de adaptação. Estas são aplicadas ao

caso recuperado para üansformá-lo em um novo caso que combina com as espe-

cificações de entrada
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Primeira Solução
Adaptaçäo

ções

especifica-
Crítica e

Fig. IV.5 - Adaptação de Casos

As esfiatégias de adaptação são tanto genéricas como específicas do do-

mínio. Por exemplo, Eliminar Componente Secundário é uma estratégia de

adaptação genérica. O uso desta estratégia na adaptação de um receita com carne

para nm prato vegetariano, seria efetuado pela especialização desta estratégia

para: Eliminar Componente Carne,já que neste caso, carne é o componente se-

cundário desnecessário.

IV.4 - Avaliação, Explicação e Reparo de Casos

Se a solução obtida falha, a falha deve ser explicada e a solução proposta

deve ser reparada e testada novamente. O processo de explicação deve identificar

a causa do erro. Se nas regras de indexação foram incluídas características predi-

tivas para antecipar elïos, essas características serão usadas para auxiliar a expli-

car as falhas (as Fig. IV.6 e IV.7 representam esses dois processos - Avaliação e

Reparo).

Características preditivas
para indexação.

Solução Falhas

êxitos
Avaliação

Fig. IV.6 - Avaliação de Casos

72



Regras

reparo

Falhas

Nova soluçãoReparo

Solução
propostâ

Fig. IV.7 - Reparo de Casos

Na figura IV.8 [Slade 91], todos os processos básicos de resolução e

aprendizado comentados anteriormente são mostrados em conjunto, permitindo

uma visualização do fluxo de processos quando da operação de um sistema de

RBC.

Entrada

Entrada + índices

Primeira solução

Solução proposta

Nova solução

Explicação/
Reparos

reparos

Descrição
de falha

Indexação Avaliação

AdaptaçãoArmazena-
mento

Recuperação
casos

dade

Características preditivas

Solução de

trabalho

Indexação

Fig. IV.8 - Diagrama de Fluxo de Um Sistema de RBC
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Capítulo V

Similaridade Entre Casos

Como comentado no Capítulo I, a questão básica na abordagem computa-

cional do processo de analogia consiste em determinar as similaridades entre a

experiência passada e o problema presente. Na maioria dos sistemas de RBC,

uma métrica de similaridade é estabelecida em função das características do caso

para seleção futura do caso, ou conjunto de casos, mais representativo do pro-

blema tratado. Neste Capítulo são comentados alguns métodos estatísticos para

determinação de medidas de similaridade entre objetos e formação de agrupamen-

tos desses objetos de acordo com esta medida. Além da formação desses agrupa-

mentos, também é discutido a alocação ou classificação de um dado objeto em

um desses agrupamentos predefinidos. Baseado nestes processos de formação de

agrupamentos e de classificação é proposto um modelo para arrnazenaÍnento e

recuperação de casos em sistemas de RBC.

V.l - Aprendizado de Máquina e Estatística

Estatísticos têm formulado vários métodos de classificação. Como estes

métodos diferem dos explorados em Aprendizado de Máquina?

Para Quinlan [Quinlan 93] em alguns casos não há diferença: CART,

um sistema bastante respeitado para construção de árvore de decisão,

foi construído por estatísticos. Como regra geral, no entanto, técnicas

estatísticas tendem a focalizar-se em tarefas nas quais todos os atribu-

tos têm valores contínuos ou ordinais. Muito deles também são para-

métricos, assumindo alguma forma pila o modelo e então encontrando

valores apropriados para os parâmeftos desse modelo a partir dos da-

dos. Por exemplo, um classificador linear assume que a classe pode
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cas

ser expressa como combinação linear dos valores de atributos, e então

enconfia a combinação linear particular que fomece a melhor aproxi-

mação com os casos de treinamento. Classificadores Máxima Veros-

similhança muitas vezes assumem que os valores de atributos são

normalmente distribuídos, então usam o conjunto de treinamento para

determinar a distribuição das médias, variâncias e covariâncias. A1-

guns autores inclusive agrupam Redes Neurais com procedimentos

estatísticos paramétricos devido que o treinamento da rede, usualmen-

te, signifîca encontrar valores apropriados pÍLra predeterminados pesos

e tendências (biases).

Existem diferentes abordagens para o problema da classificação, uma ava-

liação de vários desses procedimentos em aplicações reais pode ser encontrada

em [Michie 94].

Em RBC ou ABIr5 o problema da recuperação de um caso similar ao cor-

rente está relacionado ao problema de classificação. Em RBC este problema pode

ser colocado da seguinte forma:

Dado: Um conjunto de N casos, cada um deles definidos segundo P característi-

Meta l: Encontrar um esquema de organização que agrupe os casos em G grupos,

onde devem ser determinados, também, o número e as características des-

ses grupos.

Meta 2: Definido os G gupos estabelecer um índice de similaridade para recupe-

ração de um caso, ou conjunto de casos, que melhor se ajuste a uma dada

especificação.

Um problema análogo é tratado em Análise de Agrupamento e em Análise

de Classificação, conespondendo às metas I e 2, respectivamente. Nas próximas

seções alguns métodos de agrupamento e de classificação são comentados.

l5Ver seção IV.l.l
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2

J

V.2 - Análise de Agrupamento

A tarefa da análise de agrupamento pode ser definida da seguinte forma

[Fisher 86]:

Dado: Um conjunto de objetos O.

Meta: Distinguir agrupamentos (i.é, subconjuntos de O) S,,...,5,, tal que a simi-

laridade entre objetos em um agrupamento ,{ seja maximizada e que a

similaridade entre agrupamentos distintos sej a minimizada.

Pararealização desta tarefa três etapas distintas relacionadas a:

Tratamento dos dados.

Métrica de similaridade.

Algoriano de agrupamento

são necessárias. Nas próximas seções são discutidas cada uma dessas três etapas,

que são ilustradas utilizando uma parte da tabela IV.l, contendo apenas as colu-

nas eorrespondentes a glicídios, proteínas, lipídios e calorias, para alguns dos

ingredientes, como mostra a tabela V.l.

JtJtomate 200,40.9

0,3r,68,0cebola 22

r,29.3cenoura 420,3

0,12,218,0batata 90

IJ I19,91,3músculo 150

15,419,20,0acem 100

0.0alcatra 25031,015.5

Prot.Glic.alimento Cal.Lip.

Tab. V.1 - Dados Iniciais

V.2.1 - Tratamento dos Dados

Uma tarefa importante da engenharia de conhecimento é a definição dos

obje-
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tos e a atribuição dos valores das suas características. Obtido esses dados, o pri-

meiro passo está relacionado à análise das variáveis representadas. Por exemplo,

o objeto pode ser pessoa e a variável de interesse salário, ou o objeto pode ser

família e a variável de interesse o salário do chefe. O oufro passo é o tratamento

desses dados. Por exemplo, se os objetos são agrupados segundo duas caracterís-

ticas com unidades distintas (centímetro e quilograma) esses mesmos objetos com

valores expressos nas unidades milímetro e tonelada podem, eventualmente, for-

mil agrupamentos distintos. São, portanto, necessários alguns cuidados no instan-

te de agrupar as informações; de algum modo esses dados precisam ser relativi-

zados.

Padronização dos Dados: de um modo geral é possível estabelecer coeficientes

de similaridade para variáveis quantitativas, variáveis qualitativas nominais e va-

riáveis qualitativas ordinais. A seguir são descritas algumas transformações pos-

síveis para os três tþos de variáveis, a fim de estabelecer os coeficientes de simi-

laridade.

Variáveis quantitativas: um dos critérios pode ser a padrorização estatística , ou

seja, subtrair a média a Oe cada observação e dividir pelo respectivo desvio pa-

drão q obtendo-se valores zi,namesma ordem de grandeza, para as diversas va-

riáveis. Isto é:

2.=x,-x, ri=lr...rn.
q

Por exemplo, aplicando a padronização estatística aos elementos da tabela V.l
obtêm-se a tabela Y.2, a seguir, com os dados padronizados:

-0,36tomate -0,92-0,70-0,86

-0,780,35cebola -0,90-0,70

0.55cenoura -0,66-0,70-0.82

1,87batata -0,08-0,72-0,71

1,24-0,67músculo 0,650,37

I,l7-0,87acem 0,050,57

1,880,76-0,87alcaÎra 1,86

alimento ZCal.ZLio.ZProt.ZGlic.

Tab.Y.2 - Dados Padronizados (Relativizados)
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Variáveis qualitativas nominais: quando a variável está expressa nominalmente,

um dos artifîcios usuais é a üansformação em variáveis binárias através da cria-

ção de variáveis fïctícias. Ainda no caso da tabela IV.l de ingredientes, a coluna

Origem, que expressa se o alimento é de origem vegetal, animal, ou mineral, po-

deria ser substituída pelas seguintes variáveis binárias:

Zorigem_animal que assume valor I se ingrediente de origem animal e 0 se outra

origem;

Zorigem*vegetal que assume valor 1 se ingrediente de origem vegetal e 0 se outra

origem;

Zorigem rnineral que assume valor 1 se ingrediente de origem mineral e 0 se ou-

tra origem.

Variáveis qualitativas ordinais: a mesma estratégia usada anteriormente para

tra¡rsformar uma variável expressa nominalmente em uma variável binária, de

acordo com a ocorrência ou não daquele particular atributo, também pode ser

usada neste caso. Porém, deve ser tratada a questão da ordem.

Por exemplo: um dos critérios para agrupar pessoas é a variável ordinal Í repre-

sentando nível de escolaridade. Esta variável pode assumir um dos seguintes va-

lores:

1. Analfabeto.

2. Primrârio (completo ou não).

3. Secundário (completo ou não).

4. Universitário (completo ou não).

Pode-se criar quato variáveis binárias, da seguinte forma

(x¡,x2,X3,x4)

Uma pessoa com nível secundário (y =3) é considerada como portador das

características anteriores, por estar numa categoria de ordem acima dos outros.

As alternativas acima teriam a seguinte representação vetorial:

Analfabeto.

Primario (completo ou não).

Secundário (completo ou não).

(1,0,0,0)

(1,1,0,0)

(1,1,1,0)
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Universitário (completo ou não). (1,1,1,1)

Ou seja, a variável ordinal definida por I = j, ondei =1,2,...,n é transfor-

mada em n variáveis dicotômicas xk, tal que se Y = k então

x¡ =1, para i < k ex, = o para i > k.

V.2.2 - Métrica de Similaridade

A fim de ilustrar a idéia de métrica de similaridade, considere a represen-

tação cartesiana dos alimentos da tabela V.1, segundo suas duas primeiras variá-

veis (Glic. e Prot.):

A20

t8
l6
14

12

l0
8

6

1
2

0

Prot.

Oalcatra
Eacém
lmúsculo
!batata
fcenoura
$cebola

tomate

# x
5 15 20

Fig. V.l - Representação Cartesiana dos Alimentos

É possível observar no gráfîco que a proximidade dos pontos reflete a similarida-

de entre os alimentos segundo essas duas variáveis. Ou seja, quanto mais próxi-

mos estiverem os pontos, maior a similaridade entre eles e quanto maior a dis-

tância, maior a dissimilaridade. De fato, é justamente a distância euclidiana dada

por

t00

Glic.

d(A,B) =l{r,{t)- r,(B))' +(2,(A)- r,(Ð)'l'''

que é, usualmente, utllízada como coeficiente de parecença entre os dois pontos

AeB.
Os estatísticos utilizaÍn o termo parecença que tecnicamente pode ser di-

vidido em duas categorias: medidas de similaridade e de dissimilaridade. Na pri-
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meira, quanto maior o valor observado mais parecidos são os objetos. Na segunda

categoria, quanto maior o valor observado menos parecidos são os objetos (mais

dissimilares). Deve ser observado, no entanto, que a distância euclidiana, na ver-

dade, expressa a dissimilaridade enüe os pontos, já que quanto maior a distância

maior a dissimilaridade. Dessa forma, entre vários pares de pontos (X,,\) o paf

mais próximo, min(d(X,,\)), é o par de maior similaridade, matc(sim(X,,\).

Como em todo o texto tem sido usada a expressão métrica de similaridade conti-

nuaremos usando este termo para o coeficiente de parecença, independentemente

dele, tecnicamente, estar expressando a similaridade ou a dissimilaridade

(distância).

Calculando a distância euclidiana para todos os pares da matriz de dados

padronizados, obtêm-se a matriz de parecença ou matnz de similaridade.

Na tabela a seguir utilizou-se a generalização da distância euclidiana pa'

dronizada média para um espaço de dimensãop, definida por:

d(A,B)= 
[å þ,Qq)-,,(B))' t ef

para calcula¡ a distância entre os diversos prires de alimentos

Tab. V.3 - Tabela de Similaridade

Como nesta tabela está sendo computada a distância entre os pares deve

ser observado que quanto menor o índice maior é a similaridade entre os pares de

alimentos.

t.43I ,312,08tomate 0,360,48t.20 0.00

2,13cebola 0,871,471,39 0,000. l6
1,422,09cenoura 0,000,721.47

r,782,25batata 0,001,73

0,341,00musc. 0,00

0,00I,l4acem

alcatra 0.00

musc.acemalcatra cebolacenourabatata tomate
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V.2.3 - Algoritmos de Agrupamentos

Existem vários métodos estatísticos para análise de agrupamentos, mas, de

um modo geral todos utilizam coeficientes de similaridade baseados na distância

euclidiana. Um dos algoritmos de agrupamento é o Método das Médias das Dis-

tâncias (MMD). Este método é um processo hierarquico onde, em cada passo, é

diminuída uma dimensão da mafriz de similaridade, reunindo os pares mais simi-

lares, até reunir todos em um único grupo.

O MMD é ilustrado a seguir, considerando a matriz de similaridade cons-

truída anteriormente.

Passo 0: eliminar damaniz de similaridade a primeira linha e a última coluna por

ter valores nulos.

l,3l2.08tomate 1,201,43 0.360,48

cebola 1,471.392,13 0,160,87

1,422,09cenoura 0,721,47

2.25batata 1,731,78

0,341,00musc.

t.t4acem

musc.âcemalcatra cenourabatata cebola

Passo l: agrupar o par de maior similaridade: cenoura e cebola

Formam-se então os grupos:

acém, músc., batata, tomate, (cen-ceb)

Reconstruir a matlrz de similaridade :

Como os quatro primeiros grupos não sofreram alterações as distâncias entre eles

também petmanecem as mesmas. É necessário, agoÍa, defrnir a distância enfie o

grupo (cen-ceb) e os demais pontos. Neste método esta distância é definida como

sendo a média das distâncias individuais dos elementos de um grupo com os do

outro.

Ex. Obtenção da similaridade entre o agrupamento (cen-ceb) e alcatra:

d(cenoura, alcatra) = 2,09
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d(cebola, alcatra) : 2,13

d(cen-ceb, alcatra) : (d(cenoura, alcata) + d(cebola, alcaûa))|2:2,11
Calculando para os elementos restantes tem-se:

d(cen-ceb, acém) : l,4l
d(cen-ceb, músc) :1,47
d(cen-ceb, batata) : 0,7 9

d(cen-ceb, tomate) : 0,42

1,47l,4l2.LTcen-ceb 0,420,79

tomate 1,201,431.3x12,08

r,73r,782,25batata

0,341.00musc.

t.t4acem

acemalcatra tomatebatatamusc.

Passo 2: repetir o passo anterior utilizando a nova tabela, agrupando acém e mús-

culo.

1,371,76r,07ac-mus 1,44

0,420,792,11cen-ceb

1.202,08tomate

2.25batata

tomatebatataalcatra cen-ceb

Passo 3: agrupar cen-ceb e tomate.

1,401r002,09cen-ceb

tom

1,76I,07ac-mus

2,25batata

ac-musbatataalcatra

Passo 4: agrupar cen-ceb-tom e batata.

82



1,582,17cen-ceb

tom-bat

I,O7ac-mus

ac-musalcatra

Passo 5: agrupar ac-músc e alcatra.

1,88cen-ceb

tom-bat

ac-mus-

alc

Os agrupamentos e coeficientes de similaridades entre objetos e agrupa-

mentos dão origem a uma representação gráfica denominada dendograrna. A Fig.

V.2 mostra o dendograma correspondente ao exemplo considerado.

cen ceb tom bat ace mus alc

Fig. V.2 - Dendograma - Método das Médias das Distâncias

Um procedimento geral do Método das Médias das Distância é descrito a

seguir, onde M_dist é a matriz de distância; Agrupamento contém os objetos

pertencentes aos agrupamentos, bem como as distâncias entre esses objetos, e

NumSrupo é o número de agrupamentos, inicialmente igual ao número de obje-

tos.

I

0,
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MMD (M-dist, Agrupamento, Num3ruPo)

lntcro

seNum_grupo:Zentão
retornar Agrupamento

senão

escolher par mais próximo (Obj[i],Obj[]);
reunir Objtil e Obj[] no Agrupamento[k];

calcular a distância do Agrupamento[k] aos objetos (agrupamentos)

restantes;

reorganizar M_dist;

MMD(M-dist, Agrupamento, Num-grupo - 1);

fim.

No caso do método do Vizinho Mais Próximo o calculo da distância entre

agrupamentos é alterado. Estes dois algorifnos foram implementados na lingua-

gem de programação Pascal e utilizados na elaboração dos agrupamentos apre-

sentados.

V.2.4 - Outros Coeficientes de Similaridade

Na seção V.2.2 foram apresentados os seguintes coeficientes, expressos

em termos de distâncias:

Distância euclidiana (DE)

Distância euclidiana média (DEM) para dois pontos A e B em um espaço de di-

mensão P.

d(A,B)=[å þ,Ø)-.,@)'f

d(A,B)= 
[å @,Ø)-.",(B))' 

' 
tf

Distância euclidiana padronizada (DEP) para dois pontos A e B em um espaço de

dimensão P.
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d(A, B)= 
[å 

(.*- )' ]"' 
o, d(A, B)= 

[å 
(,,(¿) -,,rur),f"'

Entretanto, existem outras propostas para construir esses coeficientes.

Deve ser observado que os coeficientes de similaridade, de um modo geral, são

criados com a finalidade de moldar situações de acordo com o foco de interesse

do pesquisador e de aspectos especiais relacionados aos atributos dos objetos

analisados.

Um coeficiente, por exemplo, que expressa a relevância de uma determi-

nada variável com relação a outras pode ser dado por um coeficiente que atribua

pesos relativos para as diversas variáveis:

d(A, B)= I r, lt, ( A) - x,(B)l
p

i=l

onde os w,'s representam as ponderações para as variáveis. A generalização desta

medida é conhecida como Distância de Minkowsþ:

k

d(A,B)= Z*,|x,(A) - x,(B)lr
j=l

Observe que a distância de Minkowsky inclui a anterior para k: I e a distância

euclidiana ponderada para k: 2.

Os coefïcientes anteriores são usados para determinação da similaridade

entre objetos com atributos quantitativos. De um modo geral as medidas de dis-

tâncias são usadas para atributos quantitativos. No caso de atributos qualitativos

existe a necessidade de coeficientes que definam o grau de similaridade entre

objetos segundo variáveis desse tipo. São várias as propostas descritas na literatu-

ra. Para ilustrar considere a tabela a seguir com os resultados sobre a presença (1)

ou não (0) de 10 atributos em dois objetos A e B:

A 100II0I01I

x7x6xsx4x3x2xl xroxsx8
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I1101001B 00

b+d:4a*c:6
d:3c=20

b=ld:4I
0I

A

Considere a segunda tabela de dupla entrada computando o número observado de

pares (1,1), (1,0), (0,1) e (0,0) para A e B:

B a*b:5
c*d:5

:10

Uma proposta para medida de similaridade é a proporção das coincidências , isto

é,

sim(A,B) = o.*d
' a+b+c+d

Para o exemplo considerado, igual a 0,7. Este coeficiente varia entre 0 e l, valo-

res próximos de 1 significam maior similaridade entre os objetos.

No caso da presença de variáveis de diferentes tþos (quantitativas, quali-

tativas nominais e qualitativas ordinais) uma possibilidade é consffuir coeficien-

tes cq, cn e co para cada um dos três tipos e em seguida construir um único valor

ponderado:

c(A, B) = w,.co(A, B) + w r. cn(A, B) + w r. cq(A, B)

onde w,'s são pesos escolhidos convenientemente.

Outros coeficientes são descrito na literatura. Eles não são tratados por

fugirem ao objetivo central deste fabalho, para maiores informações ver [Bussab
901, [Johnson 88].

86



V.2.5 - Outros Métodos de Análise de Agrupamentos

Eústem diversos métodos além do MMD, apresentado na seção Y.2.3,

para formação de agrupamentos. Esses métodos têm como idéia central, na for-
mação de agrupamentos, maximizar a similaridade entre os objetos de um grupo

(coesão interna dos objetos) e minimizar a similaridade entre os agrupamentos

(isolamento externo entre os grupos). Distintas definições de similaridade enüe

grupos dão origem a diferentes métodos, tais como o das Médias das Distâncias,

da Centróide e do Vizinho Mais Próximo, descritos a seguir.

V.2.5.1 - Método das Médias das Distâncias

No caso do MMD, a distância entre grupos é definida como sendo a média

dos valores individuais das distâncias entre elementos de um grupo com os do

outro. Este método já foi ilustrado na seção anterior.

V.2.5.2 - Método da Centróide

Este método é o mais direto pois substitui cada reunião de objetos num

único ponto representado pelas coordenadas do seu cenüo. A distância entre gru-

pos é definida pela distância entre seus centros. Em cada etapa procura-se fundir
grupos que tenham a menor distância entre si. Maiores detalhes ver [Bussab 90].

V.2.5.3 - Método do Vizinho Mais Próximo

Neste método a distância entre dois grupos (X I/) é considerada como

aquela dada pelos dois membros mais próximo. Ou, em termos de similaridade, a

similaridade entre os grupos é dada pela similaridade entre os dois componentes

que mais se parecem, isto é:

d(X,Y) = min{d(i, i):i e X, i eYl
ou

sim(X,Y) = mm{sim(i, i):i e X, i eYl

Para comp¿[ar os resultados, o mesmo exemplo anterior, desenvolvido usando o

MMD, é desenvolvido, agoÍa, usando o método do Vizinho Mais Próximo.
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Inicia-se o processo de forma semelhante, isto é, obtendo-se a matriz de similari-

dade para os pares:

tomate 1,312,08 r,43 1,20 0,360,48
2,13cebola r.39 1,47 0,160,87

cenoura 2,09 1,47r,42 0,72

') )\batata 1,78 1.73

1,00musc. 0,34

acem. r,l4
acemalcatra musc. batata cebolacenoura

Passo l: agrupar par de maior similaridade: cenoura e cebola.

Obtenção da similaridade entre o agrupamento cen-ceb e alcatra:

d(cenoura, alcatra) : 2,09

d(ce bola, alcatra) : 2,13

s im(c en- c e b, al c atra) : min( d(c enoura, ol c atra), d(c e b o I a, al c o trø)) : 2,09

Lembrando que a máxima similaridade é dada pela mínima distância.

2,09cen-ceb 1.39 1,47 0,360,72

2,08tomate 1,431,31 1,20

2,25batata r,78 1.73

1.00musc. 0,34

acem l,l4
acemalcatra musc. búata tomate

Passo 2: repetir o passo anterior utilizando a nova tabela, agrupando acém e mús-

culo

1,00ac-mus 1,311,73 1,39

2,09cen-ceb 0,360,72

tomate 2,08 1,20

2,25batata

alcatra tomatebatata cen-ceb
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2,08cen-ceb

tom

1,31O172

1.00ac-mus L,73

batata 2,25

alcatra ac-musbatata

Passo 3: agrupar cen-ceb e tomate.

Passo 4: agrupar cen-ceb-tom e batata.

2,08cen-ceb

tom-bat

l,3l
ac-mus 1,00

alcatra ac-mus

Passo 5: agrupar ac-músc e alcaÍa.

cen-ceb

tom-bat
1,31

ac-mus-

alcatra

A Fig. V.3 mosüa o dendograma correspondente ao exemplo considerado.

0,

0,3

0,1

cen ceb tom bat ace mus alc

1,3

Fig. V.3 - Dendograma - Método do Vizinho Mais Próximo
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Percebe-se que os agrupamentos gerados, neste caso, foram os mesmos

que anteriormente, com valores um pouco inferiores para os coeficientes.

V.3 - Análise de Classificação

A análise de agrupamentos, de um modo geruI, pode ser considerada como

exploratória. Ela fornece uma indicação do número de agrupamentos para o con-

junto de objetos, bem como a estrufura "natural" desses agrupamentos, analisados

segundo os vários atributos dos objetos considerados. A formação desses agru-

pamentos procura, como já comentado, maximizar a similaridade entre objetos de

um dado grupo e minimizar a similaridade entre grupos, no entanto, a questão:

dado um objeto em qual grupo ele deve ser alocado ou, em outras palawas, dado

um objeto de qual grupo ou população ele deve ter se originado, não é respondida

pela análise de agrupamentos. Para esta questão a anëíise de classificação prove

mecanismos, funções discriminantes, que permitem a classificação de um objeto

em um dos grupos previamente definido. Para uma análise detalhada ver

[Johnson 88].

Uma abordagem bastante simples para resolver este problema é considerar
a distância do objeto dado, X =(xr,x2,...,xr), ao centro de cada agrupamento G,

denotado pelo vetor das médias dos valores dos objetos deste grupo

y, =(ir,,î2,,...,1p,), onde i, =tx, /n. O objeto é alocado no grupo cuja dis-
i=l

tância de seu centro ao objeto for menor.

D,' =i,<r, -i,,)'
,l=l

Para ilustrar, considere que após a análise de agrupamento o engenheiro de co-

nhecimento definiu os grupo vegetais e carnes, conforme a figura V.4. Considere

que um novo objeto, por exemplo, frango, precisa ser classificado.

Em qual dos grupos este novo objeto será alocado?
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1,3

cen ceb tom bat ace mus alc

Fig. V.4 - Grupos Definidos pelo Engenheiro de Conhecimento

Paro o novo componente os valores das variáveis Glic. Prot., Lip. e Cal são 0.0,

19.7, 3.10, e 106.7, respectivamente.

O gupo I (vegetais) é composto pelos objetos

(cenoura cebola tomate batata)

e sua média çt = (glic,prot,lip,cah) - (9.6,1.4,0.3,43.5)

e o grupo 2 (carnes) pelos objetos

( acém músculo alcatra)

e sua média 6, = (glic, prot,lip,calz) - (0.4,18.2,19.8,166.6)

As distâncias do objeto aos grupos são:

D2(O,Gt):66,5
D'(O,Gr):62,3

Como D2(O,G.) > D'(O,Gr)o objeto O é alocado no grupo 2. Entretanto, esta

distância enfie o objeto dado e o centro dos agrupamentos não leva em conta a

variância dos atributos. Neste trabalho propomos o uso de uma medida de dis-

tância entre um objeto e um grupo, que é uma adaptação da distância entre popu-

lações, definida por Penrose [Manly 86], assumindo que a variância de uma vari-

I
0,

0
0,

vegetais
cafnes

ingredientes
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ável xk assume o mesmo valor Vk para o grupo e o para o objeto a Ser

classificado. Essa distância é definida da seguinte forma:

2 (' (x, - i¡')'
i PV¡¡

D¡

n

Onde a variânci a é dada por: Vo =\Q o, - * o)' I (n -l)

Para os mesmos dados anteriores, tem-se:
P(O,Gt):361,2
P(O,G2) = 1,07

Observa-se que o fato da dispersão (variância) ser levada em consideração,
diferencia substancialmente os valores, melhorando a possibilidade de uma

melhor alocação, como se percebe pela ilustracão a seguir. Ou seja, mesmo sendo

dl menor que d2 o objeto O seria melhor alocado no grupo G2.

G1 G2

o
a9r¡ o

ta'

'l' .'
'!t.

o¡'

d1 d2

A explicação intuitiva da medida é a seguinte: se o novo objeto a ser

classifrcado deve ser alocado em um dado grupo, isto implica que sua variância,
para cada uma das variáveis, deve ser próxima da variância do grupo.

A desvantagem desta medida é que ela não leva em conta a correlação

entra as variáveis. Uma medida que considera esta correlação é baseada na

distância de Mahalanobis

pp

D:=II (x,. - x,i).c". (f. -.r.,i )

onde c' é o elemento na r-ésima linha e s-ésima coluna da inversa da matriz de

covariância do grupo. Esta medida, no entanto, é computacionalmente

dispendiosa, a\ém de necessitar da inversa da matriz de covariância que em

alguns casos não pode ser calculada. Mais informações podem ser encontradas

em [Manly 86].
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Capítulo VI

Metodologia Para Desenvolvimento

do Sistema de RBC

Neste Capítulo é proposta uma metodologia para o desenvolvimento do

sistema de RBC discutido no Capítulo IV, utilizando as técnicas estatísticas de

Análise de Agrupamento e de Classificação discutidas no Capítulo V. Os objeti-
vos principais desta metodologia são:

auxiliar o engenhei¡o de conhecimento a definir a representação de conheci-

mento;

defini¡ os mecanismos de organização dabase de casos, isto é, os mecanismos

para indexação, arm¿venamento dos casos iniciais, mecanismos de recupera-

ção de casos e adaptação de casos.

VI.l - Descrição Geral

Na metodologia proposta, os passos principais para execução dos itens

acima, podem ser estruturados da seguinte forma:

Com relação ao auxílio ao trabalho inicial de engenharia de conhecimento:

1. Análise exploratória:
. análise dos casos prototípicos;
. determinar a relevância dos atributos para caractenzar os componentes;
. determinar o número conveniente de agrupamentos dos componentes segundo

os atributos considerados;

2. Defïnição da representação de conhecimento:
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. definir a representação do conhecimento específico referente a cada partição

de conhecimento;

. determinar a indexação para os conhecimentos das diversas partições;

. definir arepresentação de casos;

3. Armazenamento dos casos iniciais

Com relação à recuperação de casos e organização da base de casos:

4. Definição dos mecanismos de recuperação de casos:

. definir regras de classificação (métricas de similaridade);

. definir regras de recuperação de casos levando em conta a integração dos co-

eficientes de similaridade relacionados às diversas partições de conhecimento;

5. Definição dos mecanismos de adaptação de casos.

6. Definição dos mecanismos de armazenamentos de novos casos.

Nas próximas seções cada um desses itens serão detalhados.

Vl.z - Análise Exploratória

O primeiro passo é a análise dos casos prototípicos fornecido pelo espe-

cialista, tendo em conta o domínio e a tarefa do sistema. Por exemplo, conside-

rando as receitas do Capítulo IV como casos prototþicos iniciais, isto é, que

comporão a base inicial de casos, percebe-se que cada caso é composto por três

características básicas :

l. uma lista de componentes (ingredientes);

2. um plano (modo de preparo) e

3. um resultado.

Cada um destes aspectos do caso deve ser representado e organizado de alguma

forma que permita a comparação entre casos, bem como uma recuperação apro-

priada de casos relevantes no futuro. Nesta seção é discutido detalhadamente o

primeiro aspecto (lista de componentes) sendo que as idéias comentadas poderão
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posteriormente serem aplicadas as outras duas características básicas do caso

þlanos e resultados).

Feito o levantamento de todos os componentes (tabela IV.l), a questão

imediata é: quais são os melhores atributos para descrever cada um desses com-
ponentes? Nesta metodologia é proposta a Analise de Agrupamentos como o me-

canismo de auxílio ao engenheiro de conhecimento.

Considere, por exemplo, os agrupamentos formados utilizando todo o

conjunto de variáveis (atributos) inicialmente propostos na tabela IV.l, e o agru-
pamento formado utilizando apenas o conjunto de variáveis (Glicídios, Proteínas,

Lipídios, Calorias ). O segundo conjunto fornece um agrupamento conveniente
para as tarefas que serão executadas pelo sistema (determinação de similaridade
entre componentes, bem como, escolha de melhor substituição de um dado com-

ponente).

De um modo geral, sempre existe algum conhecimento prévio relacionado

à classificação das instâncias. Como se percebe na Fig. VI.l, o engenheiro de

conhecimento sabe a priori da existência das abstrações indicadas (ingredientes,

carnes, carnes de segunda, carnes de primeira e vegetais). Estes dados poderiam

fazsr parte dos atributos de cada instância e o algoritmo considerar de imediato a

existência, em determinado nível, daquele agrupamento (abstração).

cen ceb tom bat ace mus alc picanha

Fig. VI.1 - Hierarquia de Abstrações Escolhida pelo Engenheiro de Conhecimen-

to

O engenheiro de conhecimento pode, em um processo iterativo, considerar

o melhor conjunto de variáveis aquele conjunto eom o qual obteve o melhor
agrupamento desses componentes. A importância da utilização da análise de

agrupamento não se resume a escolha do melhor conjunto de atributos, mas

la

cârnesvegetais

ingredientes
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quando se considera o problema da classificação de um componente novo é que

sua importância fica evidente. A idéia central é a seguinte: dado que na formação

dos agrupamentos foi levado em conta aqueles atributos e foi levado em conta

também, na formação dos agrupamentos a maxtmização da similaridade entre

componentes de um grupo, então, quando da classificação de um objeto novo,

considerado esses mesmos atributos, eúste uma possibilidade maior de que esse

novo objeto seja corretamente classificado. Isto porque existe uma relação muito

próxima entre os processos de agrupamento e de classificação. Resumindo, a

análise de agrupamento auxilia o engenheiro de oonhecimento a determinar os

atributos relevantes dos componentes, assim como a determinar o número con-

veniente de agrupamentos para os componentes, segundo os atributos considera-

dos [Lopes 95c].

VI.3 Definição da Representação de Conheci-
men-to

Representação do conhecimento da partição relativa aos componentes: as

técnicas estatísticas comentadas anteriormente permitem agrupar e classificar

componentes similares, além de fornecer uma métrica que permite quantificar

essa similaridade, porém não gera as abstrações correspondentes as instâncias

classificadas. Definida pelo engenheiro de conhecimento uma estrutura de agru-

pamentos, ou hierarquia de abstrações (Fig. VI.l), o conhecimento dos compo-

nentes, implícitos nesta hierarquia, deve ser representado e armazenado.

Como foi exposto no Capítulo V, referente à classificação de um compo-

nente em um grupo previamente definido, se for considerada a distância euclidia-

na deste novo componente ao centro do grupo, deve ser armazenado o vetor de

médias das variáveis de todos os componentes do grupo. Se for considerada a

medida por nós proposta, além desta média, deve ser armazenada a variância do

grupo. A fim de ilustrar, considere que a hierarquia de abstração escolhida pelo

engenheiro de conhecimento é a ilustrada na Fig.VI.l. Abaixo daraiz dessa átwo-

re quatro grupos foram estabelecidos (Vegetais, Carnes, Carnes-de-segunda, Car-

nes-de-primeira), esta árvore pode ser representada usando as informações cor-

respondentes a cada agrupamento da seguinte forma:

agrup amento ( <nome_agrup amento),
<[ingred_ 1,. . .,ingred_n]>,
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<média>

).
ou

agrup amento( <nome*agrupamento),

<[ingred_ 1,.. .,ingred_n]>,
<média>,

<variância>

)

Adotaremos a segunda que inclui a variância, pois ela é necessária para calcular a

distância, por nós proposta, que permite realizar uma melhor classificação, como

comentado no capítulo anterior.

Com esta representação, para os grupos ilustado na Fig. VI.l, tem-se:

agrupamento ( vegetais,

[cen, ceb, tom, bat],

f9.6, 1.5,0.3, 43.01,

Í37 .6, 0.3, 0. l, 1059.71

).

agrupamento ( carnes,

[ace, mus, alc, picanha],

[0.35, 17 .55,23.62, 190,00],

[0.40, 5.42, 120.7 4, 6066.671

).

agrupamento ( carnes_de_segunda,

[ace, mus],

[0.65, 19.55, 14.25, 125.00],

[ 0.84, 0.25, 2.65, 1250.00]

).

agrupamento ( carnes_dejrimeira,

[alc, picanha],

[0.05, 15.55, 33.00, 255.00],

[ 0.01, 0.01, 9.00, 50.00]

)
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A relação da hierarquia entre os grupos, diretamente relacionados, pode

ser expressa como:

contém I (ingredientes, carnes).

contém 1 (ingredientes, vegetais).

contém I (carnes, carnes_de_segunda).

contém I (carnes, carnes_de¡rrimeira).

e a hierarquia geral é definida pela seguinte relação Prolog:

contém(X,Y) :- contéml(X,Y).
contém(X,Y) :- contéml(X,Z),

contem(Z,Y).

Por último, alguns conhecimentos gerais sobre o domínio que posterior-

mente auxiliarão no processo de busca, tais como relevância direta entre ingredi-

entes, pode ser expressa como:

mais_relevante I (carnes, vegetais).

mais_relevante I (vegetais, tempero).

cuja relação transitiva pode ser definida pela relação Prolog:

mais_relevante(X, Y) : - mai s_relevante I (X, Y).

mais_relevante(X, Y) : - mais_relevante I (X,Z),

mais_relevante(Z,Y).

Deve ser observado que a indexação desse conhecimento é tanto hierar-

quica, quanto associativa. Hierarquica, por levar em conta a hierarquia de abstra-

ções sugerida pela análise de agrupamento, e associativa por levar em conta as

medidas estatísticas (média e variância) para cada um dos agrupamentos.

Representaçáo do conhecimento da partição relativa aos planos: o primeiro

passo é levantar todos os operadores utilizados pelos planos (modo de preparo).

Para cada operador deve ser definida pelo engenheiro de conhecimento a lista de
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pré-condições que habilitam a utllização daquele operador, bem como a lista de

pós-condições em função dos resultados da ação do operador.

Outro aspecto a ser considerado é que o mesmo operador pode ter ataa-

ções diferentes dependendo do tipo de ingrediente tratado. Assim, a solução não

é, simplesmente, definir o operador fatiar como fatiar(Ingred), pois a lista de pré-
condições é diferente se ingrediente for vegetal ou carne. A solução proposta é

levar em conta as hierarquia de abstrações para definição dos argumentos dos

operadores. Desta forma são definidos os operadoresfatiar(carrres(Ingred)) e f"-
ti ar(v egetais (Ingred)), ilustrados a seguir.

p ode(fatiar(c arne s(Ingred)),

/* Se */

/* Elimina */

/* Adiciona */

).

po de(fatiar(vegetais(Ingred)),

/* Se */

/* Elimina */

/* Adiciona */

).

[tem_ingred(carnes(Ingred)), inteiro(carnes(Ingred))],

Iinteiro(carne s (Ingred))],

Ifatiado(carnes(Inged))]

[tem_ingred(vegetai s (Ingred)), de s cas cado (vegetai s(Ingre d)),

inteiro(ve getai s(Ingred)) l,
Iinteiro(vegetais(Ingre d))],

Ifatiado(vegetai s(Ingred))]

Representação do conhecimento da partição relativa aos resultados: é consi-

derado apenas como uma informação textual, porém, nada impediria que tivesse

outras funções.

Representação dos casos:. para cada informação a respeito de conhecimento es-

pecífico existe um escaninho (slot)ìontendo as informações relativas a esta par-

tição. Além dos conhecimentos específicos, cada caso tem um nome e um índice

em função do tipo da receita. Para minimizar o custo da busca por um componen-

te similar, quando necessário, a lista que contém os ingredientes também contém

informação do agrupamento mais especializado corespondente aquele ingredien-

te A representação final proposta para o caso é:
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caso( (nome_do_çaso>,

<índice>,

[[<erupo(ing_1þ,...,<grupo(ing_n)>],
[<forma_ 1 ), . . ., {ormu_nt],
[<quant_ 1),..., (quant_È]],
<plano>,

<resultado> ).

Por exemplo, para o caso churrasco de picanha tem-se:

caso( churrascojicanha,
churrasco,

[[ carne(picanha), tempero(sal)],

I bife, grosso],

f 2,5 Kg,100gll,

I fatiar(carnesþicanha))

lhar(carnes(picanha)) l,
_).

salgar(carnes(picanha)), gre-

VI.4 - Arm azenamento dos Casos Iniciais

Essa etapa corresponde à finalização do trabalho inicial de engenharia de

conhecimento e resume-se ao afinazenamento de todos os casos prototípicos e

dos conhecimentos relacionados aos casos, formando assim a base inicial de ca-

sos.

VI.s - Definição dos Mecanismos de Recuperação
de Casos.

A forma de indexação por nós utilizada no armazenamento de casos pode

ser considerada uma forma híbrida de indexação, pois foi levado em consideração

tanto a hierarquia de abstrações, ou seja, as classes que compõe o conhecimento,
quanto as medidas estatísticas, que corespondem a uma forma associativa de

indexação. Essas duas indexações são levadas em conta no momento da recupe-
ração de casos.

100



Uma primeira observação a ser feita, é que o processo de busca está rela-
cionado com o processo de interação do sistema com o usuário. Em qualquer
sistema real, o sistema deve comunicar ao usuário, de alguma forma, o que ele
conhece. Ou seja, deve informar ao usuário o conhecimento que está disponível
em sua'base de conhecimento. Essa interação tem dois propósitos, o primeiro
corresponde à orientação do usuário. O segundo, é que essa interação, juntamente
com o conhecimento disponível na base do sistema, possibilita o uso de heurísti-
cas para reduzi¡ o espaço de busca. Por exemplo, quando o sistema informa que
tem conhecimento sobre churrasco, cozidos etc. e pede para o usuário selecionar
uma opção, ele não só orienta o usuário a iniciar sua pesquisa, como já exclui os
casos que não são do tipo escolhido pelo usuário.

O importante a ressaltar é que todo o conhecimento hieraquicamente or-
ganizado na base de conhecimento é inicialmente utilizado pelo sistema no pro-
cesso de busca. Em algumas situações, inclusive, este conhecimento pode ser
suficiente para recuperar um caso que satisfaça a especificação de entrada do
usuário. Isto ocorre quando a especificação do usuário corïesponde a algum caso
armazenado. No entanto, a busca baseada apenas na hierarquia do conhecimento,
em algumas situações, pode não ser suficiente para encontrar um caso similar, é
quando a indexação associativa necessita ser usada. A seguir é ilustrado, passo a
passo, Q processo de busca proposto. Deve ser observado que nos exemplos co-
mentados as características dos caso resumem-se ao índice (tipo de receita) e lista
de componentes, a fim de simplificar a explicação.

Considere que na base de conhecimento estão armazenados a hierarquia
ilustrada na Fig. VI.l e enfe os casos armazenados enconfa-se o caso churrasco
de picanha. Na base de casos foi considerado que os funtores dos componentes
correspondem às classes mais especializadas se o ingrediente for indicado. por
exemplo, não existe na base de casos uma lista como [carnes(acém)] esta deve ser
especializada ficando [carnes-de_segunda(acém)], no entanto pode existir algum
caso como [carnes-deirimeira(X)], isto é, quando o caso permite usar qualquer
tipo de carne de primeira.

A primeira situação ocorre quando o usuário entra com uma especificação
que coresponde exatamente a um caso armrlzenado. Por exemplo, o sistema in-
forma que conhece sobre churrasco. O usuário informa que quer este tipo de
prato' O sistema, então, indaga sobre os componentes: eu conheço sobre Carnes,
Vegetais e Tempero (classes de nível mais alto), você deseja utilizar algum dos
componentes dessas classes? O usuário informa que, da classe carnes, ele deseja

l0l



usar picanha e da classe tempero, sal. Assim, é estabelecida a especificação de
entrada:

novo_caso ( _
churrasco,

[[ carnesþicanha), tempero(sal)], _,J,_,J

Nesta situação o sistema pesquisa em sua base de casos e encontra o caso chur-
rasco_ de_ picanha.

Situação 1

- Especificação de entrada combina exatamente com algum caso da base.

Entrada Base

Icarnes(picanha),tempero(sal)]churras-

co

Lista deÍndice

Icarnes-de-primeira(picanha),

tempero(sal)l

churras-

co

Lista de componentesIndice

Observe que nesta situação a busca se deu apenas por combinação das ca-
racterísticas da especificação de entrada com a do caso armazenado. Usando o
índice churrosco o sistema seleciona todos os casos que satisfazem este índice e,
dentro desses casos, seleciona aqueles cuja lista de componentes combina com a
lista de componentes da especificação. Observe também, que o sistema aceita a
entrada do componente com um funtor de classe mais alta (na hierarquia de abs-
trações), carnesþicanha), em seguida através do conhecimento desta hierarquia o
sistema especializa todas as entradas, que não estão com variáveis liwe, dessa
forma a entrada fïca [carnes-de-primeiraþicanha), tempero(sal)] que pennite
encontrar o caso correspondente na base.

A segunda situação ocorre quando a especificação de entrada não combina
exatamente com algum caso da base, porém, contém a lista de características de
algum caso. Por exemplo, o usuário enfiou com a lista anterior e acrescentou
tempero(pimenta). Esta situação não é probleméúica, pois o caso churrasco de
picanha pode ser recuperado e o sistema informa que o componente tempe-
ro(pimenta) é desnecessário, de acordo com o conhecimento que ele tem em sua
base.

Situação 2
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A terceira situação é contraria a anterior, isto é, quando a lista de caracte-

rísticas está contida na lista de características de algum caso da base. Esta situa-

ção também não apresenta maiores dificuldades, pois o caso similar pode ser re-
cuperado e o sistema informa ao usuário que sua especificação esta incompleta.
Para resolver aquele problema ele necessita de mais componentes.

Situação 3

- Especificação de enfrada contida em algum caso da base

Entrada Base

- Especificação de entrada contém algum caso da base.

Entrada Base

Icarnes(picanha),tempero(sal),

tempero(pimenta)l

churras-

co

Lista de componentesIndice

fcarnes-de-primeira(picanha),

tempero(sal)l

churras-

co

Lista de componentesÍndice

Icarnes-de-primeira(picanha),

tempero(sal)ì

churras-

co

Lista de componentesÍndice

Lista de componentesÍndice

Icarnes(picanha )1churras-

co

Lista de componentesÍndice

Lista de componentesÍndice

A quarta situação é a mais complexa. Ela ocorre quando a especificação

não está contida e nem contém a lista de algum caso da base. Pode ter ocorrido a

combinação de alguns componentes e existem outros que não constam no caso da

base. Nesta etapa do processo de busca primeiramente são reavaliadas as entra-
das, por exemplo, se o usuário entra com [carnes(X), tempero(sal)] após a reava-
liação esta entrada é identificada com [carnes_dejrimeiraþicanha), tempe-

ro(sal)]. Ou sej4 as três primeiras situações podem voltar a ocorrer após o pro-
cesso de reavaliação, conforme ilusfram os exemplos a seguir.

Situação 4.1

- Especificação de entrada combina exatamente com algum caso da base após

reavaliação.

Entrada Base
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Icarnes(X),tempero(sal)]churras-

co

[carnes(X)]churras-

co

Lista de componentesÍndice

Icarnes-de-primeira(picanha),

tempero(sal)l

churras-

co

[carnes-de-primeira(pi canha),

tempero(sal)l

churras-

co

Lista de componentesÍndice

Situação 4.2

- Especificação de entrada contém algurn caso da base após reavaliação.

Entrada Base

Icarnes(X),tempero(sal), tem-

pero(pimenta)l

churras-

co

Lista de componentesIndice

Situação 4.3

- Especificação de entrada contida em algum caso da base após reavaliação.

Enûada Base

A última situação possível (situação 4.4), na qual, após a reavaliação, o

sistema ainda não consegue encontrar um caso que combina, é a mais complexa.

Um exemplo simples que ilustra esta situação é quando o usuário pede ao sistema

um churrasco de frango.

novo_caso ( _
churrasco,

[ [ carnes(frango), tempero(sal)], _.,J,_-J

Nesta situação o sistema deve aferir a similaridade desse componente novo

com relação aos componentes existentes nos casos da base. Como é feita a busca

nesta situação? O sistema realiza a busca utilizando o conhecimento geral Írma-
zenado em sua base para resolver o problema. O primeiro conhecimento que ele

utiliza é sobre a relevância enüe os componentes, procurando pelo ingrediente

mais relevante na lista de ingredientes fornecida pelo usuário. No exemplo consi-
derado, o sistema detennina que carne(frango) é o ingrediente mais relev4nte,

mesmo sem ter conhecimento específico sobre o ingrediente frango. Esta infe-
rência é realizada através da relação mais_relevante(X,Y), definida anteriormen-

Icarnes-de-primeira(picanha),

tempero(sal)l

churras-

co

Lista de componentesÍndice
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te, que é bem sucedida com X instanciado com carne e Y instanciado com tempe-

A seguir, o sistema precisa conhecer esse novo componente que não existe

em sua base de casos. Com esse fim, o sistema indaga o usuário sobre os valores

dos atributos desse novo componente. O usuário informa que glicídios, proteínas,

lipídios e caloria são, respectivamente, 0.00, 19.70,3.10 e 106.70, para frango. O
sistema, sabendo que este é o componente mais relevante da lista do usuário e
conhecendo, agora, os valores dos seus atributos, classifica esse componente. O

resultado da classificação é que frango ficou mais próximo de carne_de_segunda

do que de carne_dejrimeira. O sistema indaga o usuário da seguinte forma: eu

tenho em minha base um caso de churrasco, cujo componente picanha é do grupo

carne_dejrimeira. Na minha classificação frango está mais próximo de car-

ne_de_segunda do que de carne_dejrimeira. Posso substituir, mesmo assim, o

componente picanha pelo componente frango, concorda? Supondo que o usuário

aceite, o sistema recupera o caso.

Situação 4.4

- Especificação de entrada contém algum componente desconhecido, ou diferente

dos contidos nos casos armazenados.

Entrada Base

Icarnes(frango), tempero(sal)]churras-

co

Lista de componentesIndice

Icarnes-de-primeira(pi canha),

tempero(sal)l

churras-

co

Lista de componentesÍndice

Deve ser salientado, que o processo de busca usado nas três primeiras si-

tuações se dá, simplesmente, através da combinação de padrões þattern ma-

tching). Quando isto não é suficiente para recuperar um caso é que o sistema

executa o trabalho de aferir a similaridade dos componentes para tentar, ainda,

recuperar um caso que possa satisfazer o usuário.
!.
E importante ressaltar que a maioria dos sistemas de RBC consideram

apenas as frês primeiras situações. Ou seja, dada a especificação de entrada, o

sistema tenta encontrar o caso anttazenado que "casa" o máximo de característi-

cas possíveis com esta especificação e recupera o caso que combinou um maior

número de características. Em alguns sistemas de RBC existentes, as característi-

cas têm pesos relativos diferentes, mas o processo continua sendo o mesmo. Na

105



forma por nós proposta, mesmo que não combine as características de enûada

com os casos armazenados, o sistema consegue recuperar um caso similar, se

houver.

Resumindo, o processo de busca, inicialmente, é guiado pela organização

hierárquica do conhecimento e, posteriormente, caso não seja possível achar um

caso semelhante, a indexação associativa permite explorar um pouco mais a base

de casos a procura de uma situação similar.

Um dos problemas já comentado em recuperação de casos (seção IV.2.3),

é que em algumas situações não existe similaridade entre casos dependendo do

nível de abstração considerado. Na nossa proposta, como são consideradas as

abstrações rrlf.prrrrntação do conhecimento, as regras de classificação definidas

dentro do sistema de busca podem levá-las em conta.

Nesta análise o caso foi caractenzado apenas pelo índice e lista de compo-

nentes. Como na forma adotada para a representação do conhecimento são utili-
zadas várias partições para representação de conhecimentos distintos implícitos

em cada caso, o coeficiente de similaridade global entre a especificação de entra-

da (C,) e os casos armazenados na base (Ç) é dado pela combinação entre as

similaridades dos diversos componentes do caso, corespondentes a cada uma das

partições:

sim(C",Cu) = Ir, @im(C"\,Cu\))
n

t=l

Onde w, éo peso relativo do conhecimento dapartição i en é o número de parti-

ções totais definidas pelo engenheiro de conhecimento.

VI.6 - Adaptação de Casos

O processo de busca também condiciona as adaptações básicas. Por

exemplo, considere as situações discutidas na seção anterior. Na primeira situa-

ção, quando o caso recuperado combina perfeitamente com o a especificação de

entrada, não há necessidade de adaptações (adaptação : nil). Na segunda situa-

ção, quando a especificação contém todas as características do caso e mais algu-

ma coisa, a adaptação se dá por eliminação de componentes (adaptação : elimi-
nar componentes desnecessarios). Na terceira situação, quando a especificação
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está contida nas características do caso, a adaptação se dá por acréscimo de com-

ponentes (adaptação : adicionar componentes). Por último, na quarta situação, a

adaptação se dá pela substituição de componentes (adaptação : substituir com-

ponentes).

Vl.7 Definição dos Mecanismos de Armazena-
men-to de Novos Casos.

Como já comentado, a decisão de armazenar na base de casos um caso

novo pode acontecer sem a intervenção do engenheiro de conhecimento, ou em

uma etapa posterior, onde o engenheiro de conhecimento decide quais são os no-

vos casos que realmente vale a pena adicionar a base. Neste trabalho optamos por

esta última solução, pois, em situações reais, a adição automática de casos novos,

além do custo computacional da reorganização de toda a base para cada novo

caso individual, também faz com que a base cresça indiscriminadamente com

algumas informações extremamente especializadas.
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Capítulo VII
Conclusões e Trabalhos Futuros

O processo de Aquisição de Conhecimento (AC) desempenha um papel

central no desenvolvimento de sistemas de lnteligência Artificial e, particular-
mente, na construção de Sistemas Especialistas. AC pode ser realizada de vár'ias

formas: em um extremo situa-se a aquisição automática de conhecimento, no ou-
üo extremo a AC, exclusivamente, aüavés do Engenheiro de Conhecimento.

AC é um dos subprojetos do grupo de pesquisa em Inteligência Artificial,
que integra pesquisadores do SCE-ICMSC-USP. Neste subprojeto estão sendo

desenvolvidos tanto trabalhos de aquisição automática de conhecimento, quanto

através do Engenheiro de Conhecimento [Rodrigues 93]. AC automática está

sendo investigada através de Aprendizado Simbólico de Máquina vta Indução

[Castiñeira 9ll, fNicoletti 92, 93, 941, [Martins 94] e via Redes Neurais

[Francelin 93], [Carvalho 94].

A proposta deste trabalho se insere no subprojeto de Aquisição de Conhe-

cimento, já que sistemas de RBC situam-se entre os dois extremos citados anteri-
ormente. RBC é uma metodologia que necessita do engenheiro de conhecimento

para estruturar e organizar "bons" casos iniciais - bem como estabelecer métri-
cas de similaridades enfe casos e as regras de adaptação, que são aspectos de-

pendentes do domínio da aplicação - mas tem também mecanismos para, de

forma automática, incrementar sua performance arrnazenando novos casos gera-

dos a partir de problemas resolvidos.

Este é o primeiro üabalho referente a RBC a ser desenvolvido dentro do

grupo de pesquisa de LA. No entanto, vários resultados foram atingidos, princi-
palmente, com relação a alguns mecanismos para auxílio ao processo de AC pelo

engenheiro de conhecimento.

Os principais pontos da metodologia proposta, e que consideramos como

contribuição deste fiabalho, são os seguintes:
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a com relação à representação do conhecimento, a forma adotada, de dividir a

representação do conhecimento em partições homogêneas para cada conheci-

mento epecífico, mostrou-se adequada e simples mesmo para tratar problemas

com conhecimento relativamente complexo e dificil de representar;

a forma de híbrida (associativa e hierárquica) de indexação do conhecimento,

adotada, permitiu que o mecanismo de busca fosse relativamente simples e ao

mesmo tempo bastante eficiente em recuperar uma situação similar aÍnazeÍra-

da. Além disso, a metodologia estabeleceu os passos necessários para obten-

ção da hierarquia dos agrupamentos e para o uso das medidas consideradas

associativas;

a Análise de Agrupamentos, utilizada na fase exploratória, mosüou-se uma

boa ferramenta para auxiliar o engenheiro de conhecimento a definir de forma

mais sistematizada, com uma boa margem de segurança, a relevância dos atri-
butos dos componentes. No exemplo considerado seria relativamente simples,

utilizando apenas o conhecimento do especialista, gerar a hierarquia de abs-

frações representada na Fig. VI.l. Entretanto, se somente o conhecimento do

especialista fosse utilizado (o que corresponderia somente a uma indexação

hierarquica como é comumente realizado na maioria dos sistemas de RBC),

não seria possível classifïcar um novo componente na quarta situação, discu-

tida na seção VI.5, quando é necessário ir além de uma combinação de pa-

drões þattern matching);

a medida proposta para classificação, bem como as estatísticas armazenadas

são de características gerais e podem ser utilizadas em outros tipos de aplica-

ções reais. Deve ser salientado que, por motivos de clareza, somente um sub-

conjunto pequeno de casos foi utilizado para ilustrar este trabalho, o que in-
valida alguns aspectos estatístico. Mesmo assim, as classificações foram cor-

retas para o subconjunto considerado;

com relação às adaptações básicas (nil, adicionar componentes, eliminar
componentes e substituir componentes) de casos, com a metodologia propos-

ta, ela fica naturalmente integrada ao processo de busca.

a

a

a

a

Atualmente, encontra-se em fase final um sistema protótipo que implemen-

ta estas idéias. Este protótipo está sendo implementado na linguagem de progra-

mação lógica Prolog para microcomputadores PC compatíveis [Lopes 95b].

Por último, o conjunto destas idéias será aprofundado em estudos futuros,

no sentido de usá-las tanto no apoio ao trabalho de engenharia de conhecimento,
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quanto na caractenzação das capacidades e limitações de sistemas de RBC mais

elaborados
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