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RESUMO 

Neste trabalho introduzimos uma maneira original de 

contruir um Sistema Especialista: 	transformar uma Base de Conhe- 

cimento em um programa PROLOG. Enquanto que todos os Sistemas 

Especialista encontrados na bibliografia sgo controlados por um 

"shell", obtemos, com essa transformaçgo, um Sistema Especialista 

cujo controle é feito pelo próprio PROLOG. Apresentamos também, 

um protótipo de um compilador para automatizar a referida 

transformaçgo. 

ABSTRACT 

This work introduces a way of transforming directly a 

Knowledge Base into a PROLOG program. With the method presented 

here we obtain an Expert System, 	the control of which is carried 

out by PROLOG itself, without requiring the use of a shell. We 

also present a model of a compiter which automates the mentioned 

method of transformation. 
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INTRODUÇAD 

Um Sistema Especialista (SE) é um programa que se 

comporta como um especialista humano em algum dominio especifico 

. do conhecimento. Especialista é qualquer pessoa que possua vasta 

. experiência em resolver problemas em uma área limitada da ciência 

ou tecnologia, sendo que esta experiência lhe permite tirar 

conclus3es certas até mesmo nos casos em que rCão existem métodos 

. precisos para se procurar a soluço de um problema. Da mesma 

forma que o especialista humano, um SE também deve ser capaz de 

tratar com dominios cujas informaçUs e métodos s'ão incompletos e 

1 Inexatos. Exemplos de domínios frequentemente tratados por SE 

incluem: diagnose médica, projetos eletr8nicos e análises 

cientificas. No capitulo I , expomos as origens dos SisteMas 

Especialistas, suas principais características, apresentando 

. alguns dos mais conhecidos e as principais técnicas usadas para 

implementá-las. 

Uma caracteristica-de SE que é sempre destacada é a sua 

( modularidade, uma vez que ele é normalmente formado por uma Base 

( de Dados, 	Uma Base de Conhecimento e um Engenho de Inferência. O 

Engenho de Inferência, comumente chamado de "shelt" (esqueleto de 

, um SE), é o responsável pela automatizaç%o do raciocinio do 

sistema e tem sido, 	desde o inicio, a preocupac%o maior daqueles 

que querem construir um SE. 	No entanto, sabe-se hoje que a maior 

dificudade e complexidade está em se construir a Base de Conheci-

mento, isto é, como extrair o conhecimento do especialista humano 

e como organizá-lo para ser usado pelo sistema. 	Na capitulo II 
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