
IMPLEMENTAM LÓGICA DO 

NÚCLEO DE UM SISTEMA ESPECIALISTA 

Sandra Man Hebibara 

Orientadora: 

Profa.Dra. Maria Carolina Monard 

Dissertaetto apresentada ao Instituto de 

Ciencias Matemáticas de Sao Carlos da 

Universidade de no Paulo, para obtencao 

do titulo de Mestre em Citnclas de Computacao 

- Sa0 Carlos - 
Abril de 1988 



A IIICUS pais 



AGRADECIMENTOS 

Agradero h Prof. Dra. Maria Carolina Mona.rd pela 

orientara°, incentivo e dedicara° recebidos durante o desenvolvi-

mento deste trabalho. 

Agradero a FAPESP e CNPq" -pelo auxílio financei- 

ro. 

Agraclero aos amigos que tiveram participarao constante 

na realizara° deste trabalho; em particular, a Marta Buena de 

Moraes e com especial carinho a Celso .Nagata. 











ABSTRACT 

In this work we show how to Dulia and implement an 

Expert System inference engine using default reasonlng and frames 

as knowledge representation. 

Default reasoning is associated with lncompete knowled-

ge where possible hypothesis (default) can be used to reason, 

provided they are conslstent with the knowledge in the Knowledge 

Base. 

The general ideia is that human Deings try to Dulia a 

scientific theory to predict observations and furthermore, thls 

theory can De justiflea. We also show a simple approach to select 

from these theories such that we can obtaln learnlng or diagno-

sis. 

The Implementation language is an extension of the 

logic programming language PROLOG. 





em Inteligencia Artificial. 

Introduzimos no Capítulo 2 os conceitos de lógica nac.-

monotOnica e raciocínio por default e suas principais dificul-

dades. 

No Capitulo 3 mostramos como estender Prolog para um 

Provador de Teoremas de Primeira Ordem, a teoria em que essa 

extenso foi baseada e alguns exemplos de aplicano. 

No Capitulo 4 fazemos a descricao da estrutura do 

sistema proposto apresentando também a representano de conheci-

mento por n6s utilizada. 

No Capitulo 5 descrevemos detalhes de implementano do 

sistema, onde os programas no apresentados e explicitados. 

Finalmente, apresentamos nossas conclustes e descreve-

mos algumas sugestOes para trabalhos futuros. 
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CAPITULO 1 

SISTEMAS ESPECIALISTAS 

1.1 DEFINICAO E CARACTERÍSTICAS 

Em meados da década de 50, a Inteligência Artificial 

emergia como um novo campo de pesquisa. Passaram-se quase trinta 

anos e ainda hoje várias sao as conceituavnes para o termo. 

Fundamentalmente, Inteligência Artificial á a parte da Ciencia de 

Computacao •que se preocupa em elaborar sistemas de computava° 

inteligentes, ou seja, sistemas que exibem características que 

normalmente sao associadas com inteligência no comportamento 

humano. 

Um dos segmentos bastante desenvolvido das pesquisas 

contemporáneas de Inteligência Artificial á constituído pelos 

Sistemas Especialistas. 

Um Sistema Especialista - S.E. - e um programa "inteli- 

gente" que usa conhecimentos e procedimentos de inferência na 

~uva° de problemas que normalmente só podem ser resolvidos por 

;specialistas humanos. Sendo assim, estes programas realizam 

multas das funcaes secundárias de um especialista, tais como 

perguntar questtes relevantes e explicar seu raciocínio. 

A maioria dos problemas em um domínio de especialidade 

no tem uma solucao baseada em algoritmos, devido a que se 







médicos. Este coeficiente de certeza è a base dos controles 

heurísticos que gula o processo de busca do programa até uma 

inferencia plausível. 

1.2.2 O Núcleo do Sistema Especialista 

O Núcleo do Sistema Especialista processa as represen-

tacbes da Base de Conhecimento determinando uma linha de racio-

cínio para chegar a concluso do problema que este sendo analisa-

do. Esse processamento pode ser executado pelas seguintes estra-

tégias: 

- Encadeamento para trds ("backward chaining") - pes-

quisa na Base de Conhecimento uma lista de hipóteses e procura 

reunir fatos que permitam concluir que uma das hipóteses é verda-

deira. Portanto, o que devemos ter inicialmente é um conjunto de 

hipóteses. Alguns fatos deverao estar armazenados inicialmente no 

sistema, ou, como é frequente neste tipo de encadeamento, o 

sistema deverá interagir com o usuário durante uma consulta 

pedindo informapbes necessárias para provar as hipóteses. Por 

exemplo, o sistema MYCIN descrito anteriormente utiliza este tipo 

de raciocínio regressivo. 

Essa estratégia seguiria uma pergunta do tipo: "Nós 

poderemos provar as hipóteses a partir dos dados que temos?". 

- Encadeamento para frente ("forward chaining") - parte 

dos fatos e, a seguir, vai deduzindo outros fatos até chegar h 

soluça() do problema na qual se está trabalhando. Para que o 
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CAPÍTULO 2 

LÓGICA N0-MONOTONICA 

2.1 LÓGICA DE PRIMEIRA ORDEM E MONOTONICIDADE 

Os conhecimentos que usamos no nosso dia-a-dia envolvem 

grande quantidade de senso comum. Observe que todos nós sabemos 

como calçar os sapatos, sabemos como atravessar a rua, sabemos 

como tomar um banho; enfim, sabemos milhares de coisas de senso 

comum que frequentemente estamos realizando. 

Porém, o raciocínio de senso comum é uma das coisas 

mais dif freis de se modelar no computador, uma vez que está 

diretamente ligado a aspectos subjetivos como vivencia e senso 

prático. Por exemplo, a afirmação "o leso comeu o rato" é satis-

fatória para o homem e para a máquina. Mas a afirmarão "o rato 

comeu o leão", embora aceitável para a máquina, é improvável ser 

aceita pelo homem sem questionamento. É necessário então repassar 

h, maquina certas regras que não aceitem esse tipo de informação. 

A primeira dificuldade com que nos confrontamos para 

formalizar problemas de senso comum é a propriedade de monotoni-

cidade da Lógica de Primeira Ordem no sentido de que o que é 

válido num conjunto de fórmulas de primeira ordem continua válido 

quando novas informaçOes são adicionadas a ele: Ou seja: 
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, e 

então 

então 

- Se A e B são conjuntos de fdrmulas de primeira ordem 

- A 	q (A prova q) 

- Se A esta contido em B 

- B 	q (B prova q) 

Realmente, uma prova a partir das premissas A d uma 

sequência finita de sentenças sendo que cada una é ou uma premis-

sa, ou um axioma ou segue de um subconjunto das sentenças que 

ocorreram antes na prova por uma das regras de inferência. Por-

tanto, uma prova a partir de A pode tambem servir como uma prova 

a partir de B; nós dizemos que q é dedutfvel a partir de A (A := 

q) seqeverdade em todos os modelos de A. Mas seAlr.qeA 

esta contido em B, então qualquer modelo de B é também um modelo 

de A o que mostra que B := q. 

É bastante confortável trabalhar em sistemas monotOni-

cos, pois eles apresentam muitas vantagens de conflablidade. Por 

exemplo! 

- Quando um novo fato é adicionado ao sistema 

preservando a consistência, novas verdades sao obtidas, mas as 

verdades obtidas anteriormente serão preservadas. 

- Não d preciso lembrar para cada declaração que foi 

provada a lista das outras declaraçOes, pois não existe nenhum 

risco das declarapOes desaparecerem. 

Os problemas do mundo real geralmente utilizam raciocf-

nio nao-monotonico. 
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CAPITULO 4 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

4.1 INTRODUÇÃO 

Vamos apresentar a seguir um sistema de representação 

de conhecimento e raciocínio, por nóS desenvolvido, que pode ser 

usado na construção do Núcleo de um Sistema Especialista. 

Este sistema, baseado no sistema Theorist de Poole et 

al CPoole-86a], utiliza um mecanismo de raciocínio dedutivo a 

partir da construpão automática de teorias científicas; isto é, 

ao invés de deduzir teoremas monotonicamente de uma teoria lógica 

fixada, o sistema distingue asseres de hipóteses e tenta usar 

cteclucao para construir teorias consistentes onde observacOes são 

consequenclas lógicas. 

- asseres são "fórmulas bem formadas" que sabemos que 

são verdadeiras no domínio que está sendo representado. 

- possíveis hipóteses sao expressbes que estamos prepa-

rados a aceitar como parte de uma explicação. Se estas hipóteses 

são "default", obtemos "raciocínio por default". Se elas sBo 

possíveis problemas obtemos diagnose e, se permitirmos que sejam 

generalizapoes de observappes ou leis derivadas de observapOes, 

obtemos aprendizagem 

- observapOes são observapbes a serem explicadas. 
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Chamamos de "c" o circuito total. As coneceDes entre as 

portas podem ser representactas da seguinte maneira: 

ex pl:C011eetado(entrad0(1,e),entrada(l e x1)). 
ex 	coneetad o( entratia(1,c),entracla(1,a1)), 
ex p1:coneetado(entrada(2,c),entratia(2,x1)). 
expl:coneetado(entrada(2,e),entrada(2,81)). 
ex p1:coneetado(entrag8(3,c) tentrada(1,82)). 
ex p1:conectaao(entrada(3,c),entracta( 2,x 2)). 
ex p1:eoneetado(solda(lix1),entracia(1,x2)), 
ex plfeoneetado(salda(1,x1),entrada(2,a2)). 
ex pl:coneetado(salcra(1,01),entrada(2,01)). 
expl:coneetado(salda(1,02),entraaa(1,01)). 
ex pl:conectad o( salda(1,x 2),salda(1,e)). 
expVconeetado(salcia(1,01),Salda( 2,e )). 

As portas podem funcionar de diversas maneiras, depen-

dendo ao seu tipo. As asserçOes tabela(T,E1,E2,S) ctescrevena que a 

porta de tipo T com entradas El e E2 produzem saída S: 

expl:taDela(and,ontonton). 
ex pl=taDela(and,off ion,off), 
ex pl:taDeia(anct iof f,of f f of, f ), 
ex pl:taDelés(and ion,off ioff), 
expl:taDela(or,off,off,off ), 
exprtaliela(or,on,offion). 
ex p1:taheia(01',off,012,011). 
exprtaDela(orton,on,on). 
explftaDeia( xor,of fiof, f ,of f 
expl:taDela(xortonton,off). 
explftaDela(xorieffgon,011). 
ex p1:taDela( x o r,on to f f,on). 

Vamos considerar agora a hipótese cie que a salda das 

portas pode falhar. Podemos declarar essa hipótese no nosso 

sistema através cta seguinte cláusula default: 

defOLLIt: falha( X). 

O problema consiste em avaliar os valores das saictas ao 

circuito considerando também as hipóteses ele que as saídas das 
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porta(x2,x0r) 
taDela(xor,ongoff gon) 
vaior(entrada(1,xl,),on) 
conectado(saida(1,x1),entracta(1,x2)) 
valor(saida(1,x1),on) 
porta(xl,xor) 
tallela(xor ioff,off roff) 
oposto(off,on) 
valor(entrada(1,x1),off) 
Coilectaciro(entrada(1,c),entrada(1,x1)) 
valor(entrada(1,c),off) 
valor(entracta(2,x1),off) 
conectado(entrada(2,c),entrada(2,x1)) 
vaior(entrada(2,c),off) 
valor(entratia(2,x2),off) 
conectado(entrada(3 ,e ),e nt rad 8(2 ,x ) 
valor(entrada(3,c),off) 
valor(salcla(2,c),On) 
conectado(salcla(1,01),salda(2,c)) 
vaior(salara(liol),on) 
porta(01,0r) 
taDela(or,on,off,on) 
valor(entrada(1,ol),on) 
conectado(salcla(La2),entracla(1,01)) 
valor(salda(1032),on) 
porta(82,and) 
ta.bela(anct ioffioff,off) 
valor(entrada(1,82)1off) 
conectado(entra cl 3(3,c),entratia(1,82)) 
valor(entr ad a(2,82),off) 
conectado(saida(1,x1),entracla(2,a2)) 
valor(saltla(1,x1),off) 
valor(entraora(Zf ol),off) 
conectado(salcia(1,81),entracta(2,01)) 
valor(salda(1091),off) 
porta(al,ancl) 
valor(entracta(1181),off) 
conectado(entracta(1, c ),entrada(1,a1)) 
valor(entrada(2,a1),off) 
conectado(entrat-ta(2,c),entrai(a(z,a1)) 

Voce quer outra teorla?slm. 
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recorda(Key,Term,Ref) 
Adiciona um termo no inicio de uma cadela de termos com a mesma 
Chave e retorna o número de referencia atribuido ao termo. 

recortied(hey,Terni,Ref) 
Retorna através de "backtracRing" os termos e associado, os 
números de referencia armazenados sob uma chave dada. 

recordz(Key,Term,Ref) 
Adiciona um termo no final de uma colecao de termos com mesma 
chave e retorna o número de referencia associado ao termo. 

ref( X ) 
Determina se X é um numero de referencia. 

retraet(Clause) 
Remove a cláusula da base de dados. 

10) ENTRADA  E SAÍDA FADRAO 

currente_op(Pree,Assoc,Op) 
Retorna através de "baciztracking" as definiOes de operadores 
correntes na base de dados. 

111 
Escreve uma linha em branco no artificio de salda puíra°. 

op(Prec,Assoc i op) 
Define ou retorna o precedente, a posictio e a associatividade de 
um operador. 
react(Term) 
Le um termo da console. 

Fsr 	ite(T er ) 
Escreve o termo na console. 

11) ENTRADA  E SAIDA  DE ARQUIVOS 

elose(Hand 1e) 
Fecha o arquivo especificado por Handle. 

open(Halle( 1e,F1lespeC,Aeeess) 
Abre um arquivo existente. 
read(liadlefTerni) 
Le um termo do arquivo especificado. 
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sta In( F llespee,Goal) 
Redireciona a entrada padrão para a duração da meta. 

stalnout(InFlle,OUtFile,Goal) 
Redireciona a entrada e saída padrão para a durapão da meta. 

stdout(Filename,Goal) 
Redireciona a saída padrão para a duração da meta. 

write(Handlei Term) 
Escreve o termo no arquivo especificado. 

12) EXEÇUÇAD  DAS FUNÇOES  DO SISTEMA 

File spee 
Le as cláusulas de um arquivo, em "blocos" com o predicado 
"fast_consult". 

consun- (F11espee) 
Le as cláusulas de um arquivo acrescentando-as no fim cia base de 
dados. 

holt 
Sal do interpretador ou da aplicação compilada. 

reconsult(F1lespee) 
Le as cláusulas da base de ciados de um arquivo, trocando qualquer 
predicado que já esta presente na base de dados com aquelas 
cláusulas que também ocorrem no arquivo. 

save(iVaine) 
Guarda o programa corrente em forma binária no arquivo especi-
ficado. 

shen 
Permite-se interagir com o sistema DOS sem sair do interpreta-
dor. Digitar "exit" do MS-DOS para retornar ao interpretador. 

shen(DOSComniand) 
Executa um comando MS-DOS e retorna ao interpretador logo apds o 
comando ser executado. 
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