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0 Senhor 4 o meu pastor, nada me faltard. 

Em verdes prados Ele me faz repousar. 

Conduz-me junto ds dguas refrescantes, 

Restaura as for-9as de minha alma. 

Pelos caminhos retos Ele me leva, 

Por amor do Seu nome. 

Ainda que eu atravesse o vale escuro, 

Nada temerei, pOiS estais comigo. 

Vo.s.so  bordeto e Vosso bdculo 

Seto o meu amparo. 

Preparais para mim a mesa 

A vista de metes inimigos. 

Derramais o perfume sobre a minha cabeca, 

Transborda a minha taco, 

A Vossa bondade e miseric6rdia heto de seguir-me 

Por todos os dias do minha vida. 

E habitarei na casa do Senhor 

Por longos dims. 

(Salm° de David - 223 
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RESUMO 

Sistemas de revisao de crengas selo sistemas que 

apdiam a realizacdo de racioct'nio nelo-monotanico em 

aplicap5es de Intelig4ncia Artificial. Eles podem funcionar 

coma suporte pare "resoluedores de probleinas", ajudando-os 

a explorar caminhos alternativos para se cheear a uma 

solucdo. Este trabalho apresenta um estudo sobre sistemas 

de reutsdo de crencas e descret)e um em particular - o 

,sistema gRC - que foi implemented° corn 0 objetivo de 

uisualizar a sua utilioacdo na resolucdo de probtemas. 

Apenas para ilustrar um exempt° de aplicacao do SRC, 

desenvolveu-se um resolvedor de problemas simples. que 

tambem serd descrito. 
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ABSTRACT 

Eie/ief revision systems are systems that support 

nonmonotonic reasoning in Artificial Intelligence 

applications. They may give support for "probiem solvers", 

helping them in exp/oring alternative ways to obtain 

solutions-. This. work presents a study about belief r.E.U(SieN1 

systems and describes one - the SRC system. it was 

implemented to visualize its utility for prob/em solving. 

in order to ilu.strate an example of SRC application, a 

simple problem solver was developed. This. application is. 

also described in this. work. 
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Um dos ob jetivos da Intelig4ncia 

6 definir precisamente o que vem a ser 

mAquina e apresentar maneiras de como 

realizada. Embora di scuss?Ses filosoficsts 

tenham surgido 

computadores, o 

Artificistl (IA) 

inteligencia de 

ela pode ser 

este respeito 

dos 

que 

antes mesmo do aparecimento 

computador foi uma ferramenta 

proporcionou um swango rnais significative nesta area. 

Segundo /MCC 69/, uma entidade inteligente 6 

constituida de duas partes: a parte epistemologies e a 

parte heuristica. A parte epistemological corresponde 

representacAo do mundo tal que a solucao de Ullil problems 

qualquer pode ser obtido a partir de fatos expressos nesta 

representacao. A parte heuristics trabalha sobre 

epistemolOgica com o objetivo de resolver o problerna. 

0 objetivo geral deste trabalho 6 o estudo de tuna 

alternativa de realizagAo atraves do computador de urn 

comportamento, o qual, de acordo com a definicao acima, 

pode ser considerado inteligente. Ou seja, em linhas gerais 

o que se pretende 6 verificar uma forma de representar 

<parte epistemologies) e mardpular (parte heuristica) o 

senso comum e utiliza-lo pars resolver problernas 

Mas o que 6 senso comum? De acordo com /FER 86/, 

senso connun 6 "tun conjunto de opini6es tglo geralmente 

aceitas em epoca determinada que as opini6es contrarias 

aparecem como aberrac6es individuais". E ainda, nAo somente 

tads: opiniaosa ciao aceitas por urn deterudnado grupo, como 
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tambem todos naquele grupo sabem que todos aceitarn estas 

opiniales, assim como todos sabem que todos sabom que todos 

aceitam-nas, etc. 

Como exemplo, suponha que a Ana ligue pare o 

ToirthO 	diva! "Vamoe assistir ao filme qua este paesando 

no Center Um esta noite?". Nesta pergunta sup6e-se que Ana 

e Toinho nAo apenas sabem que 	Center Um 6 um "shopping 

center" de Fortaleza onde localiza-se o cine Gazeta como 

tambem eles sabem que filme esta passando naquela noite 

neste cinema. Alem disso, Ana deve saber que Toinho 

compartilha com os seus conhecimentos, assim como Toinho 

deve saber que Ana sabe que o Toinho tambem sabe, etc. 

Contudo o senso comum il5o se lindta apenas ao 

conhecimento Cou ao raciocinio) compartilhado por pessoas 

que vivem num mesmo ambiente ou acessivel atraves de livros 

e nas escolas, ma.ts tambem abrance Aqueh? adquirido com a 

experi6ncia. E desta forma que uma pessoa que sempre morou 

no Brasil e outra que sempre morou na China, embora sem 

nunca terem se conhecido e vivendo em ambientes tAo 

reagem da mesma forma em mdtas situac-25es da vide 

pratica. 

Exemplos destes tipos de conhecimentos <ou 

comportamentos) adquiridos com a experi&ncia podem ser 

<desconsidere as condig6es de exceggio): 

<a> quando se joga uma boLa para cima eLa 

Isto 6 conhecimento comum tanto para aqueles que conhecem a 

lei da gravidade como para os que desconhecem; 

Cb) uma pessoa quando esta faminta procura comer 

algo para saciar sua fome; 
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Cc) qu.stndo alcuem esta chorando 6 porque alco Ihe 

incomoda ou lhe faz sofrer; 

Cd) um ob jeto maior n5o cabe num menor. P.ex., urn 

llvro nao cabe em urna caixa de fosforo, e etc. 

Portanto o senso comum, embora muitas vezes 

imperceptivel, possui uma importtincia fundamental em nossa 

vida. Para tuna maqui na apresentar um comportamento 

inteligente como o nosso 6 necessario que ela possa 

representar e tnanipuLar o senso comum. 

Muitos estudos em IA tem sido feitos pars 

formalizar tanto o conhecimento como o raciocinio de senso 

CO MULM Em particular as diver/S./3S formalizag6es do 

raciocinio ngo-monotonico, coma a 16gica de "default" do 

Reiter /REI 80/, t6m desempenhado urn papel de suma 

importAncia na formalizacilo do raciocinio de senso comum. 

Mas o que 6 raciocinar nAo-monotonicarnente e onde este tipo 

de raciocinio 6 latil? 0 exemplo que se segue, elaborado por 

Dov Gabbay e tambem apresentado em /TUR 84/, permite mats 

facilmente responder a estas perguntas. 

Suponha que urn escritorio de uma companhia de 

turismo em Stuttgart este ja esperando tun grupo de 

passageiros que vem de Nova York via Paris. Soube-se que o 

aeroporto de Paris foi atacado por terroristas e nova& 

rotas foram tragadas papa todos os voos que iriarn ali 

desembarcar. As 12 horas, horario de Stuttgart, as 

inforrnag6es que o escritorio possuia era: 

CA) 0 v6o com os passageiros partiu de Nova York 

possivelmente no horario previsto; 
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(B) 0 aeroporto 	de 	Paris 	foi 	fechado 

imprevistamente. 

Ante a impossibilidade de comunicar-se com Nova 

York, assumindo que as inforrnac6es A e B sSo verdadeiras e 

n5o ha nenhuma evidancia do contritrio, e ainda com base 

nos procedimentos habituais da companhia, assume-se que: 

CC) 0 comandante do v60, ao informar-se que o 

aeroporto de Parts esta inte4rditado, desviara o v6o para 

aeroporto de Londres. 

Em consequencia se deduz As 12 horas que: 

CD> Os passageiros de Stuttgart chegargo esta 

noite provenientes de Londres. 

Entretanto, As 14 horas o escrit6rio de Stuttgart 

consegue estabelecer uma linha de comurdcaggo cam Nova York 

e 6 informado que: 

CE) 0 voo esperado tinha se atrasado em terra por 

mais de duas horas. 

Diante da nova evidencia se assume que: 

CF) Ao ser informado pouco depois de partir que o 

aeroporto de Parts estava interditado, o comandante do voo 

decide retornar A Nova York. 

Entgo a nova conclusgo que chega o escritOrio de 

Stuttgart neste moment° 6: 

CO) Os passageiros de Stuttgart ndo chegargo esta 

noite provenientes de Londres. 
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CD as 12 horas 	escritdrio de Stuttgart 

acreclita que: 

(1.1) Sabendo-se AAR assume-se C; 

(1.2) AABAC 	D; 

(1.S) 	AAII 
	

suficientes 	para 

nelo-rnonotonicamente inferir D. 

(2) As 14 horas acredita-se que: 

(2.1) Sabendo-se AAB^E assume-se F; 

C2.2) 	 I— 	pois G +0 --ID; 

C2.3) 	A"B"E 	sEgo 	suficientes 	para 

ndo-monotonicamente inferir 

Generalizando este exemplo, uma vez que o 

conhecimento das pessoas acerca do mundo 6 necessariamente 

incompleto, muitas vezes sera necessario que elas tracem 

concluse5es com base em inforrnageCes imprecisas sobre 

detalhes relevantes de Uinta situagao. Para se obter tais 

conclus6es, hipOteses Csuposig?5es) sao elaboradas implicita 

ou explicitamente acerca dos fatos desconhecidos. Como 

estas hip6teses nao irrefutaveis, elas podem ser 

posteriormente re jeitadas se novas evidencias as tornarem 

Todas as concluseies obtidas das hip6teses 

re jeitadas tambem 	consequentemente re jeitadas. E isso 

que caracteriza 	raciocinio  rao-monotanico que em 

psicologia pode ser reduzido ao raciocinio por teste de 

hipOteses /MAY 77/. 

Qualquer 	sisterna 	que 	tenta 	raciocinar 

consistentemente 	usando 	suposig?5es 	apresenta 	um 

comportaarnento 	niio-monotortico 	Crao 	monOtono). 	Sepia 

monot6nico (monotono) se urna vez que urn sistema acreditasse 

em algo, este algo fosse para sempre uma crenca do sisterna. 



22 

Uma 	das 	formalizag2Ses 	do 	raciocinio 

nAo-monotanico 6 a logica de "default" de Reiter 

(/REI 78a/, /REI 80/, /PEQ 85/). Raciocinar por "default" 

oorresponde ao process° de deriver. conclus6es baseadas em 

path-6es de inferencia da forma "na ausencia de qualquer 

nf or mac contraria, assuma..." conhecida como recra 

"default".  Os "defaults" correspondem M hipateses 

elaboradas e passiveis de serem refutadas NX4o sera aqui 

detalhada a logica de "default", apenas apresentados 

exemplos que motivaram seu desenvolvimento. SSo eles: 

Ca) as propriedades prototipicas dos ob jetos: 

muitas vezes 6 comurn falar de coisas que quase sempre sAo 

verciadeiras salvo poucas exceg6es. Neste caso, raciocina-se 

pelo padrAo de regra "em geral P 6 Q" ou "em geral P tem a 

propriedade Q" salvo quando P 6 exceggo da regra. Diz-se 

entao que "Q" 6 "default" pars "P". Exceg6es sempre ocorrem 

quando se quer classificar ob jetos peLas suas propriedades 

prototipicas. P.ex., abe-se que em geral passaros tem a 

proprieciade de voar. Voar 6 um "default" para passaros 

salvo exceg25es como os pinguins. 

Cb) o tratarnento da informacab negativa com a 

suposi g Eio do mundo fechado CSMF) e negac5o por falha: 

quando em urna determinada representacklo do mundo se assume 

a SMF isto quer dizer que, pars qualquer relacgto R 

representada qu.sdsquer individuos pode- se 

assumir -112(xt,...,xn) sempre que for consistente fazer isto 

/REI 78b/. Ou se ja, a SMF presume um conhecimento perfeito 

do mundo onde tudo o que nao 6 representado nele 

explicitamente, assume-se implicitamente Cpor "default") 

sus negacrio. Como em sepal a informacao negativa de um 

dontinio 6 muito tnais volumosa que positiva 6 natural que 

se assuma a SMF. 
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P Ax, suponha uma Base de Dados (BD) que 

represente os voos domesticos da Varig. Se uma pessoa liga 

para a Varig perguntando se ha um veo sem escallm; entre 

Porto Alegre e Fortaleza, a atendente consulta a BD e se 

nAo houver nenhuma informacao explicitamente representada 

que responda afirmativamente a esta percunta, ela assuirdra 

que nao existe tal voo. A negagAo por falha encontrada em 

alvimas linguagens como PROLOG /CLA 78/ 6 uma realizacgo da 

SMF onde pode ser interida sempre que a prova 

em demonstrar 	 falha a partir da BD em quest5o. 

	

Cc> 	a 	possibilidade 	de 	assinalar 	valores 

"default" et variaveis.. algumas linguagens de 

representaggo de conhecimento 6 possivel definir valores 

"default" para variaveis sempre que se falha em alg Ulna 

tentativa de deducao. P.ex., pode ser Crtil em algum dorninio 

dizer que, sempre que "x" for tuna pessoa e na ausencia 

Cfalha em demonstrar) de qualquer inforrnacao contraria, 

esta pessoa tem como profissao a de ser music°. A cliferenca 

Nara o item (b) acima 6 o tato de se poder definir um valor 

"default" 8.o inv6s de assumir sempre a negaggo do que rao 

se conseguiu deduzir. 

Cd) a necessidade de representar o dinarnismo do 

mundo: o problema do "frame", bastante conhecido em IA, 

surge quando da necessidade de representar o dinamismo do 

mundo. 0 problerna 6 represents', que aspectos do mundo 

permanecem invariantes quando certas operaceSes os 

transformam. P.ex., quando se liga uma luz numa sala ou 

quando se muda urn objeto de lugar sabe-se que estas ac25es 

nit° mudargio as cores de nenhum objeto desta sala. Mas 

quando se faz representagNo do mundo em mutagao usando urn 

sisterna logic° de primeira ordem /MEN 64/ p.ex., 6 

necessario representar explicitamente todas as invariantes 

associacLas a todas as mudancas de estado. Ao invas de 
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tr 	explicitamente 	todas 	aS 	invariantes, 

se dos "defaults" pode-se assumir que, para toda 

trigs de estado), ela ngo afeta uma relac5o a menos 

;So da regra) Baja possivel deduzir contraric. 

(e) plane jamento de aOes: quando se quer 

evento ou um piano de ac2Ses a ser seguido num 

turo deve-se levantar hipdteses temporarias sabre 

alternativas de solucoes. Estas hipoteses podem 

s como "defaults" assumidos cow) verd.stdeiros a 

,e se prove o contrario. P.ex., ao plane jar a 

de tun rob6 que deve se locomover no interior de 

sup6e-se que os objetos permanecergo estaticos. 

..ese sera assumida por "default" e sera re jeitada 

rb jeto se locomover e atrapalhar sua trajetbria. 

Mem da logica de "default", outros formalismos 

;ica n50-monotenica de McDermott e Doyle /CAR 87/, 

trigii0 de McCarthy (/MCC 80/ e /F'EQ 85/), a logica 

tnica de Moore /CAR 87/, entre outros, foram 

para formalizar o raciocinio nao-monotonico. 

nalismos nao-monoternicos desempenham um importante 

formalizacgio do raciocinio de senso comum. Na 

nilo-monotonicidade 6 sem ditvida muito mais uma 

fue uma exceggio no raciocinio por senso comum. 

Mesmo antes de tais formalismos surgirem, alguns 

computacionais Cp.ex., STRIPS e MICRO-PLANNER) 

envolvidos usando uma mistura de deduc6es logicas 

MEN 64/ com processos de inferencia estendidos, 

pode ser de certa forma associacia as 

nao-monot6nicas /WIN 80/. Entre estes sistemas 

estendidos situ.am-se os sisternas de revisab 

(v. cap. 2 e 3) que, embora nab possuarn uma 

;Zio sernantica rigorosa, sugerem a utilizaciio da 
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logica de "default" para tal especificacgo. 

Recolocando agora o objetivo coral do trabaLho em 

termos rt1ttie especificos, o que se pretende com esta 

dissertacgo 6 estudar os sistemas de revisgo de crengas e 

implementar um em particular - o sistema SRC - com o 

objetivo de visualizar sua utilizacgo na resoluggo de 

problemas (v. fig.1.1 abaixo) que envolvam senso comum, em 

especial problems que exi jam raciocinio ngo - monotOnico 

como as situagbes a,b,c,d,e apresentadas acima. 

RP 

    

BD 

    

     

      

RP: Resolvedor de Problemas 

SRC: Sistema de RevisNo de Crencas 

BD: Base de Dados 

t.i: 	Arquitotura 	de 	um 	sistema 	para 	reaolver 

problemas 

Ngo foi investigada uma especificaggo semantica 

rigorosa para o sistema SRC, mas ele compreende n:sio somente 

o aspect° da ngo-monotonicidade do raciocinio de senso 

comum atravas de fung6es de propagaggo de descrencas e 

revisgto de crencas, como tambem trata com o problema da 

inconsistencia de urn.st BD gerada tanto monotonica quanto 

ngo- mo no tonicame nte atrav6s de UM tipo de 16gica 

paraiconsistente. Estas considerac25es podem ser melhor 

entendida.s ap6s a leitura deste text.° e voltarAo serem 

comentadas no capitulo 6. 

0 trabalho se divide em sets capitulos mais a 

bibliografia e o anexo. Os capitulos versam sobre: 

Ca) capitulo 1: 6 esta introducgo onde se 
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apresentou os objetivos gerais e especificos desta 

dissertacao assim como sua motivaggo; 

(b) capitulo 2: apresenta uma teoria sobre 

crencas, as caracteristicas gerais dos sistemas de revis3o 

de crencas, e detalha dois sisternas de revisAo de crengas 

bastante importantes na literatura: o TMS (Truth 

Maintenance System) e o ATMS (Assumption-based TMS). A 

ordem de exposicSo destes dois sistemas permitira ao leitor 

comparar as caracteristicas de um em relaggio ao outro; 

Cc> capitulo 3: apresenta o sistema SRC CSistema 

de Revisgo de Crengas) implementado. A descrig5o do SRC 

sera n.a mesrna ordem da descriggo do TMS e ATMS apresentados 

no capitulo anterior facilitando a comparacao entre eles; 

<d) capitulo 4: define-se o que 6 problema, como 

representa-lo e que metodas &No adequados para resolve-lo. 

Este capitulo serve para introduzir a terminologia 

utilizada no capitulo 5; 

Ce> capitulo 5: apresenta-se um problema-exemplo 

em termos da terminologia do capitulo 4 e mostra-se urn 

resolvedor de problemas - o sistema RP - implementado, o 

qual comunica-se com o sistema SRC de acordo com a 

arquitetura apresentada na fig. 1.1 acirna. 0 ob jetivo deste 

capitulo 6 mostrar• que sisternas de revis'aa de crencas podem 

ser considerados coma mais uma ferramenta para resolver 

problernas; 

Cf> capitulo 6: &Zia as conclus6es do trabalho, 

onde se analisa se os objetivos propostos poderam ser 

alcangados. Tambern se comenta como o sisterna SRC 

implementado pode servir para trabalhos posteriores, e em 

particular para modelagem dinlunica do comportarnento de 
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estudantes em sistemas de ensino. 

Como anexo, tem-se tuna execug5o do sistema RP que 

interage com o sistema SRC para resolver o problema-exemplo 

do cap. 5. 

Antes de concluir esta introducgo cabe salientar 

que o termo Base de Dados 6 utilizado num sentido amplo 

tanto para designar dados no sentido usual da palavra, como 

conhecimentos e ate mesmo como crencas. No capitulo 2 estes 

termos s'ao bem definidos. Quaanto questaes de grafia, as 

palavras sublinhad.sts significam que elas estao send° 

definicias neste ponto pela pringeira vez, e as palavras em 

itdiico procuram ressaltar pontos importantes do discuss°. 

Quanta abreviaturas, embora todas este jarn citadels na 

Lista de Abreviaturas, na primeira vez em que um term° 6 

abreviado no texto, ele aparece por extenso seguido da sua 

abreviatura entre parentesis. 
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2 SISTEMAS DE REVISIO DE CRENCAS 

2A As crencas  e sua diramica 

Para se entender o que 6 urn sistema de revisit° de 

crengas 6 necessario entender o que s5o crengas e quais sito 

suas principais caracteristicas. Uma crenca  para este tipo 

de sistema 6 uma afirmagSo que o sistema manipula mas que 

por sua natureza duvidosa pode ser posteriormente revogada. 

Neste sentido pode-se falar que a crenga 6 uma afirmag5o 

acreditada pelo sisterna. 

Uma crenca pode ser classificada de acordo com as 

razfies Cjustificativas) em que se baseia: 

Ca) hipatese: 6 uma crenca primitiva, urns 

"suposicilo duvidosa, 111.21S nil° improvavel, pela qual se 

antecipa um conhecimento, e que podera ser posteriormente 

confirmacia" /F'ER 86/. 

Cb) crenca derivada: 6 uma crenca obtida a partir 

de hipateses Ccrencas prirnitivas) ou mesmo de outras 

crencas derivadas atraves de regras que permitem esta 

rnanipulacao. As crenqas que permitem a derivacao de urna 

crenca derivada forrnam a razao Cou justificativa) em que 

ela se baseia. As hipoteses ago, portanto, casos especiais 

de crencas que n.?'‘o possuem justificativa. 

Algumas crengas podem vir a serem confirrnadas 

como verdadeiras pelo sistema e se tornarem parte do 

conhecimento do preprio sistema. 0 termo conhecimento 6 

aqui utilizado CO T110 conhecimento proposicional, 

diferenciando assim do conhecimento de objetos /ALC 89/. 

Definindo genericamente conhecimento proposicional, ele tem 

a seguinte forma: 
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(1) X conhece Csabe) P 

onde "X" 6 uma variavel para individuos e "P" UM2i variavel 

papa proposiOes. Portant°, "Ana sabe que Jericoacoara 6 

praia do Ceara" 6 um exemplo de conhecimento 

proposicion.s1 onde X w "Ana" e P "Jericoacoara 6 11111$ 

praia do Ceara". 

De acordo com a analise platOnica /ALC 89/, a 

verdade de um enunciado de conhecimento do tipo de (1) 

requer a verdade das seguintes tr6s condigoes: 

CIA) X cr6 em P (ou P 6 uma crenca de X); 

(1.2) P 	verdadeiro; 

(1.3) X tem boas raz6es para crer em P. 

Desta forma, para que verdade do enunciado "Ana 

sabe que Jericoacoara 6 uma praia do Ceara" se ja 

estabelecicia 6 necessaria a prova das condiceSes acima. A 

condic'ab (1.1) 6 de aspect° sub jetivo ja que natureza de 

urns crenca tambem o 6 (veja que aqui se trata do sentido 

denotativo de crenca /FER 86/ que difere em parte da 

definicao aCirria de crenca em um sistema de revisao de 

crencas). A condicao (1.2) 6 de aspect° objetivo ja que 

erdade 6 comprovacia a partir cLa realidade, ou se ja, 

independe do que se acredita. E a condicao (1.3) 6 de 

aspect° misto (objetivo e sub jetivo). Eta 6 essencial pois 

nao basta acontecer o fenomeno psicologico da crenca em Ulna 

proposicao e que tal proposicao acreciitada se ja verdadeira. 

E necessario que o individuo em questa° possua uma boa 

justific,ativa papa crer na verdade daquilo que se cre. 

Desta forma, adivinhaeces nao sao consideracias 

conhecimento, mesmo que venham a ser confirmadas. No caao 

dos sistemas de revisao de crencas, o inciividuo em questa° 

6 o praprio sistema e o conceit° de crenca 6 aquele dada no 

inicio desta secao. 
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0 con junto de crengas e conhecimentos do sistema 

de revisSo de crencas pode ser representado em ulna 

linguagem qualquer como, p.ex., uma linguagem logica. Neste 

caso, a demonstracao de que uma crenca ou um conhecimento 

derivado de outro(s) seria verificado atraves de uma nogNo 

de consequOncia /MEN 64/. Este nocAo de consequencia 

associada a uma linguacem 16gica sera aqui abreviada por 

Cn. Ela 6 a principal caracteristica de um sistema logico, 

i.e., existem tantas 16cicas quanto nocZes distintas de 

consequ6ncia /ALC 89/. A escolha de MIA 16gica ira depender 

do que se dese ja representar atraves dela. Noc25es mais 

poderosas de consequfAncia tgm sido criadas com o intuit() de 

representar mais fielmente a nogg° intuitiva de 

consequencia que n6s, seres hurnanos, usualmente utilizamos. 

0 termo teoria sera aqui utilizado para inclicar o 

conjunto de crencas e conhecimentos que o sisterna de 

revisgo de crengas possui em urn deterrninado moment°, 

representado atraves de uma linguagem, e relacionados por 

urns noggio de consequencia associada aquela linguagem. Urna 

teoria formal A representada em tuna linguagem lOgica 

poderia ser definida como urn conjunto que inclui em se us 

elementos a totalidade de suas consequ4ncias, i.e., 

ANBCnCA). teoria formal seria definida atrav4s de /MEN 

64/: 

Ca) uma linguagem 16gica L; 

Cb> um subconjunto de express6es desta linguagem 

denondnadas fornmdas bem formadas (MO; 

Cc> um con junto especial de fbf denominado 

conjunto de axiomas de L. Os zodomas Cprernissa 

imecliatamente evidente que se admite como universalmente 

verdadeira sem exigencia de demonstracEio" /FER 86/) 
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representariam os 	conhecimentos 	primitivos, 	ngo 

demonstraveis; 

uma nogao de consequAncia associada 

linguagem L vista como uma funcao que leva uma fbr de L a 

outras fbf da mesma linguagem L; 

(e) um con junto de teoremas  obtidos pela nocAo de 

consequ4ncia desta linguagem a partir dos axiomas ou de 

outros teoremas previamente obtidos. Os teoremas 

representariarn os conhecimentos derivados 	as crencas do 

sistema num determinado momento. Em particular, axiomas 

sab teoremas primitivos, que ngo precis.stm ser demonstrados. 

Como as crencas do sistema podem estar em 

constante mutagNo, urna caracteristica importante de tuna 

teoria que cont6m crengas o seu dinamismo no decorrer do 

tempo, i.e., "x" pode ser uma crenca do sistema num moment° 

"tl" e pode deixar de ser crenca num momento "t2" posterior 

a "t1"; ou ainda "x" pode nao ser crenca em "1.1" e passar a 

ser crenca em "t2". 0 dinarnismo de uma teoria deste tipo 

/ALC 89/ se (la a partir de tr4s operag6es basicas: 

expansao, contrac5o e Estas operagaes s5o 

definidas abaixo onde "A" e "B" representam teorias 

quaisquer e "x" representa uma crenca: 

Ca) expanslo <"+"): 6 a agregacgo 	teoria de uma 

nova crenca, i.e., "A + x". A principal caracteristica 

desta operacao 6 que a expansao de uma teoria 11a0 

necessariarnente 6 consistente. Uma teoria A 6 consistente  

se nem, ttrdeo os enunciados da linguagem L na qual ela 6 

expressa s'ao consequenciaus de A, i.e., CnCA) 0 L. Caso 

contrerio, i.e., Cn<A) MO L, a teoria A 6 inconsistente. 

Cb) contracAo C"-">: 6 a eliminagAo na teoria de 
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uma crenga que ngo 6 mais acreditada, Le, "A - x". Essa 

operaciio tem como requisitos: 

(bA) eliminacelo mf.nima, Le, ngo perder 

mais crengas do que se requer com a eliwdnaggo da crenga 

que foi desacreciitada. P.ex., se uma hipotese 6 

desacreditada, so deve-se propagar a descrenga nas crengas 

derivadas que dependiam desta hdpOtese. As outras hipOteses 

e crengas derivadas sgo preservadas; 

Cb.2> preservaclio das. melhores crencas, 

i.e., se p,ara uma crenca derivada ser desacreciitada tem que 

se desacreditar em pelo menos uma crenca que faz parte da 

sua justificativa Craz6es para acreditar), entgio deve-se 

escolher uma crenca da justificativa cuja descrenca 

signifique uma menor perda do poder expressivo da teoria. 

Este ob jetivo pressup6e uma ordenoceio dos teoremas da 

teoria indicando importAncia relativa de cads um deles 

dentro da teoria. 

As principais propriedades da operacRo de 

contraggio 

C1) inclusdo, i.e., "CA - x) c_ A", significando 

que a teoria resultante esta na teoria anterior. 

Portant°, nenhuma nova crenca 6 incluida na teoria peia 

operacAo de contracgo; 

<2) Exit°, i.e., "x off CA - x) se x 	CnC0)", ou 

se ja, se x Mg° for uma verdade legica CvercLade que pertence 

a qualquer teoria). Esta proprieciade indica que a teoria 

resultante da contracao de A com x nao contera x Ca menos 

que x se ja verdade logica) indicando o 6xito da operac&o. 

C3) Vacuidade, i.e.,"A - x le A se x e A". Esta 
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propriedade indica que a operaggio sera vacua (i.e., nil° 

fara nada) se x ngo existia em A antes da sua tentativa de 

eliminag5o; 

(4) Substittrictio, Le,"A-xm A- y 	se 

Cn<x) m Cn(y)". Isto indica que se Cn(x) e On(y) tem o 

mom() conteUdo conceitual, ou se ja, representam teorias 

equivalentes, tanto faz contrair A com x como com y que a 

teoria resultante tera o mesmo conteudo conceitual; 

(5) Recuperacelo, i.e., "Cn(CA-x) + x) I= A se 

x e A". Desta forma uma teoria que foi contraida pode ser 

recuperada se ela for expandicia com a mesma crenca que foi 

contraida; 

(6) Ventiloce/o, 1.e.,"A - Cx".y) mCA-x) ou CA - y) 

ou (CA-x) (-1 CA-y))". Assim, a contracao de A com uma crenca 

do tipo x.Ny pode ser obtida Ivens& contraindo A com x se 

isto la for suficiente para que 	n.ao se ja mats valid° em 

A; ou contraindo A com y;ou mesmo CA - x) (A - 31)- 

A escolha de qual destas alternativas adotar pars que o 

resultado se ja a teoria A - Cx..y) pode ser dada atraves de 

urna fung5o de ordenag5o aplicada sobre os teorernas da 

teoria de forma a melhor satisfazer os objetivos desta 

operag5o (v. (1).1) e (b.2) acima). 

Cc) revisAo 	esta 	 operaggio tem como 

ob jetivo agregar um.a crenca a uma teoria spas a previa 

nogao de revisZio se 

com ela dentro 

revisAo de uma 

do resultado de 

Deste modo, 

define em funglio das nognes de expansiIo 

elirninaggio de tudo o que 	incompativel 

destai teoria. De urn modo simplificado, a 

teoria A com Ulna crenca x 6 a expansNo 

contrair A com a negagNo de x, i.e., -Ix. 

e contragab mediante a seguinte equaggo conhecida como 

Identidade de Levi: 
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A * x 	Cn(CA - 	+ x) 

As principais propriedades da operacao de revisao 

sao: 

(1) Perlin4ncia, Le, "x e (A * x)". Isto indica 

que a revisao de A com x 	x em A; 

(2) Preservacdo, Le, "A 5. (A * x) se -Ix 0 A". 

Portant°, a revisgo de A com x pode ser apenas uma expansSo 

se nada em A for incompativel com x (Le, 	0 A); 

(3) Expartsdo, Le , "(A * x) S Cn(A + x)". Isto 

sicnifica que a revisao de A com x nAo acrescenta nada a 

mails do que sua simples expans5o, mas pode porventura 

contradr A (eliminando -1x); 

<4) Exit°, Le, "A * x 6 consistente se -Ix e 

Cn(03" (Le, nAo 6 verdade 16cica). Se -Ix for verdade 

16ekm, sempre estarA contido em qualquer teoria, em 

particular a teoria A. Portanto, a operacAo de revisAo de A 

com x cerarA uma teoria incormastente, a menos que possa 

ser eliminado de A; 

C5) Subsiituicao, Le, "A *x 	A*y 	se 

Cn(x) Cn(y)". Loco, se existem duas crencas com o mesmo 

conteudo conceitual, ou seja, representando a mesma teoria, 

ent5o pode-se substituir A * x por A * y pois darA o 

mesmo resultado; 

<6) Conjuncdo Direta, Le, "A * (x^y) 

CnC<A * x) + y)". Assim, a revisao de Luna teoria com uma 

conjuncAo x^y cera ulna teoria que 6 no mAximo 'cued a que 6 

cerada revisando A com x e expanclindo corn y (v. proprieciade 

(6) da contracAo); 
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(7) Conjunceio conversa, i.e., "Cn(CA * x) + y) 

A * (xAy)". 

Devido as propriedades (6) e (7) chega-se 

conclusSo que "A - x 	A ri (A * -Ix)", i.e., a contracilo 

de A com x pode ser definida em termos da revisao, ja que 6 

a interseccSo de A com a sua revis5o com 	Por isso, 

pode-se derivar todas as propriedades da contragAo a partir 

das 	propriedades 	da 	revisao. 	Ambas 	sao 	nog3es 

interdefiniveis e seus principios interdeduziveis. 

2.2 	DefinicIo e funceSes de tun sistema de revisAo de 

crerwas.  

Sistemas de revislo de crencas s'ao sistemas que 

apoiam o raciocinio n.?io-monotonico Cv.cap. 1), i.e., um 

tipo de raciocinio que tira conclus25es com base em 

afirrnage5es incompletas que posteriormente podem ser 

revisadas quando constatadas contraditorias com a 

realidade. Estas informage5es imprecisas, duvidosas sao as 

crencas do sistema. Tais sistemas foram inicialmente 

conhecidos como sisternas de manutencAo de verdades Cv. 

se gao 2.3), mas como verdades sa° absolutas, eLas rao sao 

passiveis de revisao. Portant° o termo mats apropriado 

neste caso seria sisternas de manutencao de crencas. 

Ha ainda urn outro termo para denominar este& 

sistemas que 6 sisterna.s de rnanutencEo de razoes. Como foi 

visto no inicio de 2.1, as ra.z25es indicam a justificativa 

para se acreditar nurna afirmagAo e as raz2Ses devem ser 

acreclitadas para que esta afirmacao se ja crenca. Portant°, 

a manutengNo das raz6es implica na manutencao das crengas 

justificadas por elas. Quando urna ou rn.ais raz25es nreio 

puderem rnais ser rnantidas, as crengas baseadas nestas serZio 
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revisadas e deixargo de ser acreditadas. 

possivel utilizacao de tun sistema de revisgo 

de crencas 6 apoiar a resolucgo de problemas cuja solucgo 

exice estratecias mais flexiveis. A arquitetura de um 

ambiente para resolver problemas poderia ser constituida de 

um resolvedor de problemas que se comunicaria com tun 

sistema de revislo de crercas e este com uma base de dados  

(BD) <v. fic. 1.1). Os dados da base sgo (v. no inicio de 

2.1 estas definice5es): 

Ca> crengas: proposig25es acreditadas ruas que 

podem vir a ser desacreditadas e deixarem de ser crengas. 

As crengas podem ser pH/nit/vas (as hipoteses) ou derivadas 

de outras proposig25es; 

Cb> conhecimentos: proposig25es sempre verdadeiras 

e portant° nunca serao desacreditadas; 

<c> proposig25es desacreditadas: deixaram de ser 

crengas mas s'ao eliminadas da BD pois poder5o vir a 

serem novamente acreditacias 

Considerando que os problemas tratados s'ao 

aqueles que podem ser resolvidos atravks de um raciocinio 

na'o-monotonico como aqueles citados nos itens a,b,c,d,e do 

cap. 1, algumas fungefes podem ser atribuidas ao resolvedor 

de problemas e ao sistema de revis5o de crencas. As 

principais fung25es que podem ser atribuidas ao resolvedor 

de problemas seriam (v. cap. 4 as def. dos termos 

sublinhados abaixo>: 

Ca> indicar ao sistema de revisisio de crengas 

estado inicial  do problema a ser resolvido; 
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<b) inferir novas proposig2Ses a partir do estado 

inicial 	ou 	estados 	sucessores 	utilizando 	operaceSes 

adequadas; 

<c) elaborar hipoteses 	crencas primitivas 

- v. 2.1) baseadas no senso comum (v. cap. 1); 

(d) desacreditar nas crencas (hipoteses ou 

crencas derivadas); 

Ce> indicar contradiggo entre as crencas; 

Cf) re jeitar a(s) hipoteseCs) causadoraCs) da 

contradicgo detectadaCs) pelo sistema de revisgo de 

crengas. No caso do TMS, a escolha de qual re jeitar 6 feita 

pelo proprio TMS, mas isso em geral k funcgo do resolvedor. 

Cc) usar heuristicas papa tornar mais eficiente o 

processo de resolucgo do problems; 

Ch) controlar todo o processo de resoluggo 

visando alcangar o ob tetivo ou estado final; 

O.) buscar possiveis alternativas de solucgo  

compara-las visando a escolha da melhor. 

Por outro lado, as principais funce5es que podem 

ser atribuidas ao sistema de revisgo de crengas que 

interage com o resolvedor de problemas seriam: 

Ca) incluir na base de dados todos as 

proposigaes do resolvedor de problemas; 

Cb) "filtrar" da base de dados apenas crencas e 

conhecimentos indicando-os ao resolvedor de problemas 
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escondendo assim as proposicaes que deixaram de ser 

acreditadas; 

(c) "propagar" a descrenca nas crencas em que o 

resolvedor deixou de acreditar; 

Cd) revisar as crencas para eliminar a 

contradig5o entre elas. Esta contradigab 6 indicada pelo 

resolvedor de problemas; 

Ce> registrar aS ocorrencias das contradigbes 

detectadas; 

Cf) permitir ao resolvedor de problemas explorar 

possiveis alternativas de resolucao; 

CO permitir a realimagao de 	inferencias 

nao-monotonicas. 

Estas fung25es dos sistemas de revisao de crencas 

sgio detalhadas nas sec6es que se seguem C2.2.1 a 2.2.7). 

2.2.1 Incluselo na base de dados de novas. propos-4.5es. 

inferidas pelo resolvedor de problemas. 

Tecendo um paralelo com a secao 2.1 que descreveu 

as propriedades da dinamica das crengas, esta primeira 

funcao de um sistema de revisao de crengas corresponderia A 

operacao de expansao. Portant°, inclus go de uma nova 

crenca pode gerar inconsist4ncia Cv.2.2.4). 

Para que o sistema de revisao de crencas 

realrnente se ja tun mecanismo de apoio ao resolvedor de 

probleinas, n:sio basta gerenciar eficientemente a base de 

dados, ou se ja, nao basta apenas bons mecanismos de 
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controle. Os dados, i.e., as proposig6es inferidas, tambem 

devem estar adequadamente representados na base para 

facilitar a sua gerencia. 

A representacao dos dados se faz atraves da 

estrutura de dados basica deste sistema que se chama nodo. 

Cada nodo 6 constituido de uma proposig5o inferida pal° 

resolvador de problems a de um registro de depandAncia. 
Tais registros &go assim denominados porque armazenam 

informac6es de dependencia, i.e., indicam para cada 

proposicao quais as proposic6es de que ela depende para 

existir na base de dados. Muitos sistemas de revisgo tratarn 

as nodos apenas como representac6es das proposig6es e as 

registros de depend6ncia coma arcos de relacionamento que 

unem estes nodos. Mas por urna questa° de padronizaggio da 

terminologia, neste trabalho nodos ser5o a estrutura basica 

para os sistemas de revisAa, e a forma em que eles serEio 

representados 6 que farao as ciiferencas entre os &versos 

sisternas 

Recistro de dependencia 6 outro nome dada as 

ra..z2Ses, suporte, ou justificativa para se acreditar nurna 

proposigilo. Ha duas maneiras de registrar esta depend6ncia, 

correspondendo aos sistema.s baseados em justificativas como 

o TMS (v. 2.3) e sistemas baseados ern suposigbes coma a 

ATMS (v.2.4), o SRC (v. cap. 37 e o MBR (v. 3.1). 

Nos sistemas baseados em iustificativas, 	cada 

proposigisio 6 suportada pelas proposigbes 	que (1.4.4elcart,ente 

derivararn-na. Nos sisternas baseados em suposic,go, cada 

proposiggio 6 suportada apenas pelas hipoteses CsuposigeSes) 

que entraram ern sua derivagNo, seja ou 

inc/.4,4k,tantente.. Desta forma 6 radii encontrar crengas que 

dependam de tun ITIELICIP ninnera de hip6teses (ou menor).0 ATMS 

contem, alem das hipateses em que se baseia a proposicao, 
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tarnbem as justificativas que diretamente a geraram. 0 SRC e 

o MBR, por outro lado, n.go armazenam as justificativas 

diretas, so as hipOteses (clue eventualmente podem ser 

justificativas diretas, mas nao necessariamente>. 

Considere o seguinte exemplo para explicar melhor 

esta diferenca. Suponha que o resolvedor de problemas 

forneceu as seguintes proposig6es ao sisterna de revisao de 

crencas e os justificou como sendo conhecimentos 

<proposiOes sempre verdadeiras, que a° dependem de 

nenhuma outra). 0 sistema de revisgio de crengas representou 

as proposig2Ses atraves de uma linguagem lOgica de primeira 

ordem /MEN 64/ gerando o estado inicial forrnado pelas 

fOrmulas: 

CD Vx ChomemCx> 4 pessoa Cx>); 

C2) Vx CpessoaCx> 4 huntanoCx)); 

C3> Vx ChumanoCx> 4 pessoa(x”. 

Se o resolvedor elaborar a hipOtese: 

C4> homemCmurilo>, 

ele poderia aplicar urn operador neste novo estado 

acrescentado da formula C4>. Este operador poderia ser a 

regra de infer&ncia Modus Ponens CA, A4B I-- B> /MEN 64/ a 

qual aplicacia sobre as formulas CD e (4) iria derivar 

C5> pessoaCmurilo). 

No novo estado, formado pelas formulas 

Cl>,C2>,<3>,C4) e (5), ele poderia novamente aplicar Modus 

Porter's sobre C2> e C5) e derivar 

C6> human° Cmur i lo > . 

Finalmente, aplicando Modus Ponens sabre (3> e 

C6> seria novamente gerado 

C7> pessoaCmurilo). 
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sistema baseado em justificativa, o registro 

de dependencia indica as proposig2Ses que diretamente 

derivaram a proposigilo associada ao registro. Como (1),(2) 

e (a) sgo conhecimentos e ngo crengas, ales ngo dependem de 

nada, logo seus registros de depend6ncia sgo vazios. A 

hipotese (4) depende dela mesma para ser acreditada, logo 

tem no seu registro de depend4ncia o ntimero (4) que a 

referencia. Para a crenca derivada (5), seu recistro de 

dependencia 6 <15 e 645 pois foram eles que geraram (5) por 

Modus Ponens. Da mesma forma, para (6) o registro 6 (23 e 

(53 e para (73 6 (33 e (63. 

Num sistema baseado em suposig6es, o registro de 

dependencia indica apenas as hipoteses que direta ou 

indiretamente entraram na derivaggio. Para as proposig6es 

(13, (23, <33 e (43, o registro 6 o mesmo que o dos 

sistemas baseados em justificativas. Mas o registro d.a 

crenca derivada <53 seria apenas <43 pois (43 6 uma 

hipotese que gerou diretamente (5) e (13 nao 6 hipotese. 

Para (63 o registro tambem seria (43 pots (23 ngto 6 

hipotese e (5> tamb6m nrio 6, so que 6 baseada em (43. 

Pinalmente para (63, (4) 6 a Unica hipotese que participou 

(indiretamente) da sua derivaggo. 

Ve ja que todas as crencas dependem direta ou 

indiretamente de alguma hipdtese. Uma crenca primitiva, 

i.e., uma hipotese, depende dela mesma para ser acreditada. 

Uma crenca derivada para ser acreditada 6 necessario que se 

acredite na sua justificativa. Por sua vez, uma 

justificativa tamb6m pode ser forrnacLa de outras crencas 

derivadas e para se acreditar nas crengas de uma 

justificativa deve-se acreditar nas suas proprias 

justificativas e assim sucessivamente. Ent.No a base cis 

recursividade desta definicao de crencas sAo as hipoteses 
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que s6 dependem de si propri.as. As hipOteses silo, portanto, 

as crencas mais importantes do resolvedor de problemas pois 

6 a partir delas que novas crengas sao geradas. 

HA algumas vantagens em manipuLstr proposigoes com 

registros de depend4ncia que indicam a razgo da proposigXo 

pertencer A base. Sao elas: 

(a) ajudam a guiar o processo de resolugao do 

resolvedor de problemas. P.ex., o resolvedor pode preferir 

realizar inferencias com conhecimentos <pois nunca &ergo 

desacreditados) ou mesmo com crengas que dependam de um 

flamer() menor de hipoteses; 

Cb3 sab titeis pars construir explicag25es das 

ag25es tornadas pelo resolvedor de proble MEM , i.e., como ele 

inferiu uma nova proposiggto a partir das proposigaes 

arm.stzenadas na base. E tuna forma, portant°, de registrar e 

propagar as depend6ncias entre as proposig25es; 

Cc) perrnitem a descrenga em uma crenga com base 

em raz25es. Desta forma, para uma crenga ser desacreditada 6 

necessario uma razito que deve ser indicada atrav6s do 

seu proprio registro de depend6ncia; 

Cd3 facilitam a propagacab da descrenga em uma 

crenga; 

<€.3 permitem raciocinar numa base inconsistente 

sem trivializar o sistema dedutivo, ou se jet, sem permitir 

que o resolvedor consiga inferir qualquer proposiggto 

possivel a partir de uma inconsistencia entre algurnas 

proposig25es; 

Cf.') possibilitam registrar sobre que condigaes 
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uma contradicSo pode ocorrer; 

CO ajudam a estudar o pensamento racional pois 

tratamos com proposig25es justificadas por raz6es; 

(h) permitem ao resolvedor de problernas tamer 

inferencias ngto-monotonicas pois possibilitam o resolvedor 

registrar que ulna crenca depende da ausencia de outra. 

Concluindo, 	seria 	desejavel 	que 	a 
responsabilidatde de comput ac Ao destas depend6ncias fossem 

do proprio sistema de revisrto de crengas que se 

responsabilizaria n:Elo somente por registrar aS 

proposigaes,rnas tarnbam por calcular automaticarnente EsS suas 

dependencias a partir das operag6es realizadas pelo 

resolvedor para gerar estas proposig6es. No TMS e no ATMS, 

descritos em 2.3 e 2.4 respectivamente, as inferencias sac) 

feitas externamente de tal forma que o sistema se limita a 

registra-las passivarnente. 0 ATMS, contudo, ainda calcula 

parte do registro de depend6ncia Co rotulo). No SRC e no 

MBR descritos no cap. 3, as inferencias s'ito guiadas pelo 

resolvedor de problemas mas 6 o sisterna de revisit.° de 

crengas que fornece as operag6es para o resolvedor utilizar 

e desta forma calcuLa automaticamente os registros de 

dependencia. 

2.2.2 Fornecimento ao resolvedor de problemas apenas das 

crencas e conhecimentos da Base de Dados. 

Estai funcao "filtra" a BD, escondendo as crengas 

que foram desacreditadas. 0 con junto "filtrado", i.e., as 

crencas e conhecimentos sera chamado espaco  de crencas 

corrente,  e o conjunto de hipoteses deste espago de crencas 

sera charnado context° corrente. 
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No TMS, a detecc5o do espaco de crencas corrente 

feita atraves do controle do "status" de cada proposicao 

da BD. Se a proposiggo 6 'IN", entgo ela pertence ao espaco 

de crencas corrente; caso contrario seu "status" 6 

Para o ATMS, o SRC e o MBR a deteccAo do espaco 

de crencas corrente 6 felt° atrav6s do controle do 

context° corrente. As crencas que pertencem ao espaco de 

crencas corrente sera° as prOprias hip6teses acreditadas 

que fornum o context° corrente e as crencas derivadas 

apenas destas 

As proposiOes da BD que nAo sAo acredltadas, e 

por isso nAo sAo visiveis ao resolvedor de problemas, nAo 

serAo ellndnadas da BD pois poderAo vir a serem novamente 

acreditadas e neste caso nAo haveria necessidade de 

deriva-las novamente. 

Devido a esta funcgo que detecta o espaco de 

crencas corrente, o resolvedor de problemas 6 capaz de 

trabalhar apenas com um subconjunto da BD, Le, um 

subconjunto formed° por crencas e conhecimentos mas nAo por 

proposic25es desacreditadas 

2.2.3. Propagacdo da descrenca 

Esta lung-go poderLa ser entendida como a operacAo 

de contraggo descrita na secAo 2A. Portant°, esta funcAo 

buses a eliminagAo Irdnima das crencas atrav6s de uma 

propagagAo de descrenca minima E ainda, a preservacAo das 

melhores crencas 6 um objetivo a ser alcangado, ou seja, 

sempre que houver opcnes de crencas a serem desacreditadas, 

escolhe-se aqueLa que acarreta uma menor perda do poder 

expressly° das crencas. 



45 

Quando uma crenga 6 desacredltada, a BD deve ser 

atualizada para tamb6m desacreditar nas crengas dependentes 

daquela desacreditada. Entretanto, o processo de propagag5o 

da descrenca s6 tem sentido se a crenca desacreditacia for 

uma hipotese. Caso contrario, a crenca desacreditada 

poderia ser rederivada JAL que as hip6teses sub jacentes nao 

deixaram de ser crencas. 

Para se entender 	claramente esta fUncgO, 
considere o exemplo apresentado em 2.2.1. Suponha que a 

hipOtese (4) foi desacreditada, logo (6) n:slo seria rnais 

acreditada pois 6 consequ4ncia indireta de C4). Num 

sistema baseado em justificativa, a descrenca em uma crenca 

6 feita "marcando-a" como desacreditada. Assim, se 

posteriormente alguma proposigao desacreditania voltar a ser 

acreditada, basta "desrnarcar" tal proposicao pars que ela 

volte a ser crenca. 

0 TMS 6 urn exemplo deste tip° de sisterna e ele 

realize esta funcao em dots passos: primeiro desacredita em 

tocias as crencas que dependem da hipotese marcadat como 

desacreditada, e segundo procura ver se tais proposiceies 

podem ser rederivadas de outras hipOteses acreditadas e 

voltarem a ser marcadas como crengas. 

Num sisterna baseado em suposig6es, a funcii-io de 

recuperagao da BD tem que conhecer que hipoteses fortnarn o 

context° corrente <v. 2.2.2) pars determin.ar que crengas 

constituem a BD. As crencas nao sao rnarcadas como 

desacreditadas qu.sindo elas deixarem de ser crenca. As 

proposigeSes desacreditadas simplesmente nab sera° 

"visiveis" ao resolvedor de problernas Isto 4 determinado 

dinamicamente considerando hipoteses acreditadas que 

formarn o context° corrente. 
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Um exemplo para este sistema 6 o ATMS. Para 

propagar-se uma descrenca numa hipOtese, basta retira-la do 

contexto corrente que automaticamente as crencas baseadas 

unicamente em algum conjunto de hipateses que contenha a 

hipotese desacreditada n5o fargo mds parte do espago de 

crencas corrente. Isto nAo exchd as crencas derivadas por 

diferentes con juntos de hipoteses contidos no contexto 

corrente. Esta propagag5o 6 autornatica devido 	fung5o que 

detecta qual 6 o espaco de crencas corrente. Ela anaUsa os 

registros de dependencia desacreditando nas crengas que se 
baseavam unicamente num con junto de hipoteses que continha 

aquela desacreditada. 0 SRC e o MBR tambem usam o mesmo 

tipo de estrategia. 

2.2.4 Reuiseic, de crencas. 

Esta revisgo ngo 6 igual 	operaggo de revisgo 

da seggo 2.1. A principal diferenca 6 que aquela pode ser 

vista como resultado da expansgo de urna teoria A com uma 

crenca x onde a teoria A tinha sido contraida previarnente 

com tudo o que 6 contraditorio com x; e esta ngo 

necessariamente requer a inclusgo de uma crenca, ernbora 

vezes isto se torne necessario para que a contradiggo 

desaparega (v. regra Inclusgo cia Negaggo da secgo 3.5.2) 

Portanto, uma vez detectada urna contradicgo entre crencas 

Chipoteses ou ngo) pelo resolvedor de problemas esta funcgo 

do sisterna de revisgo visa encontrar exato„ifte.n,te as 

hipoteses causadoras desta contradicgo. Contudo, 6 o 

resolvedor que decide que hipetese(s) re jeitar entre EIS 

causadoras para restaurar a consistencia. 

Nenhum sistema preocupou-se bastante com o 

problema de selecionar que hipdteses devem ser 

desacreditadas aS [pal& pertencem ao conjunto ciaqueLss que 

causaram a contracii 00 , i.e., que hipoteses culpar pela 
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inconsistencia da BD. 0 con junto das hipeteses causadoras 6 

detectado pelo proprio sistema de revisao. Para o sistema 

de revisao de crengas detectar um conjunto de hip6teses 

contraditorias, uma alternativa seria retroceder sabre as 

mais recentes infer6ncias realizadas pelo resolvedor de 

problemas. Este process° 6 conhecido como retrocesso (em 

inglgs 	"backtracking") cronologico. 	Infeli2mente, 	muito 

retrocesso irrelevante pode ser feito sabre infer4ncias que 

nao silo importantes para se encontrar a causa da 

contrad.iga'o. Uma solucilo alternativa seria, pots, o 

retrocesso direcionado a depend&ncia, o qual retrocede 

somente nas mais recentes inferencias que foram relevantes. 

1st° 6 possivel porque os registros de dependencia 

utilizados num sistema que usa o retrocesso direcionado a 

depend6ncia possibilita ao sistema tratar unicamente com as 

crengas que estAo relacionadas com a contradicrsio. 

0 TMS utiliza o retrocesso direcionado a 

depend&ncia pars detectar o con junto de hipoteses 

causadoras da contraciiggo. 0 ATMS, o SRC e o MBR nao fazem 

nenhurn retrocesso, apenas consultam os registros de 

depend6ncia das crencas que geraram a contradicao e 

encontram as hipoteses causadora-s destas crencas, logo as 

causadoras da contradica'o. 

2.2.5 Registro das ocorrencias das contradicZes detectadas 

As hipoteses que fundamentam uma contracligilo n'ao 

necessariamente deveriam ser eliminadas da BD, mas deve 

haver um registro na BD de que elas geraram contradigao. 

P.ex., se as hipoteses A e B geraram contradic5o, ao inves 

de serem eliminadas da BD, deve-se inclic.str que todas as 

crengas derivadas que dependem simultaneamente de A e B 

nao devem ser mats acreditadas. Entretanto, as crencas que 

s6 dependem de A e nao de B, ou so dependem de B e nao de 
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A, nab silo afetadas pela contradiggio entre A e B. 

Cada sisterna tem uma forma particular de registrar 

a contr.adigitio. 0 MIS registra a ocorrencia da contradicao 

entre as hipoteses culpadas atraves de um nodo especial, o 

nodo 	ratio-born, 	justificado 	pelas 	proprias 	hip6teses 

culpadas. 0 ATMS registra a contradiclio indicando que um 

conjunto minimal de hipOteses 6 inconsistente e todas as 

creng as que dependem deste conjunto serao afetadas, i.e., 

terao seu registro de depend6ncia atu.slizado para indicar a 

nova contradicao. Este con junto de hipoteses ira fazer 

parte da BD nIo-bom onde estao registrados todos os 

conjuntos minimais de hip6teses que ceraram contextos 

inconsistentes. Por o SRC e o MBR indicarn uma 

contradicao atraves dos conjuntos contradicao associados a 

cada proposiggo atrav4s do seu registro de dep4ndencia. 0 

SRC ainda possui urna outra estrutura de dados 

(CONTEXTOS_CONTRADITORIOS), a qual indica os conjuntos 

minimais de hipoteses causadoras de contradicao. 

2.2.6 Facilidade de expioracdo de possl:veis alternativas 

de solucdo. 

	

Devido 	possibilidade de gerar hipoteses, 

explorar suss consequencias, e ainda revisa-las se nao 

forem satisfatorias, o resolvedor de problernas pode 

experimentar 	possiveis 	alternativas 	de 	solucao 

compara-las Os sistemas de revisao de crengas baseados em 

suposigoes tem ainda uma vantagem em relacao aos sistemas 

de revis'ao de crengas baseados em justificativ.as: o fato de 

poder tratar simultaneamente com possiveis alternativas. 

Isto 6 consequ6ncia da faciliclade de troca de espaco de 

crencas j6, que este& sistemas nao necessitarn de retrocesso 

para passar de um espaco de crengas papa outro. 
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2.2.7 Realizacelo de inferencias nlio-monotonicas. 

Em sistemas que tomam decis6es com base em 

conhecimento incompleto, 6 Util ser capaz de dizer que uma 

crenca A depende da ausencia de outra B. Se a crenca B 

passa a ser acreditada, a crenca A 4 desacreditada. Este 

tipo de comportamento 4 chamado nab-monotonic° <v. cap.1). 

0 TMS apresentou tuna maneira de registrar a 

depend4ncia de uma crenca que permite a realizaggo de 

inferencias nao-monotanicas. 0 registro de dependencia de 

urna crenca A no TMS indica n.?io somente as proposig25es cuja 

crenca 6 necessaria para derivar A, mas tambem aquelas cuja 

descrenca 6 necessaria. Desta forma, se urna das proposigi5es 

da lista de descrenca passar a ser acreditada, a crenca A 6 . 

desacreditada. Este tipo de registro de dependencia do TMS 

6 chamado de justificativa nao-monotOnica ja que 

possibilita este tipo de raciocinio. 

0 ATMS tambAm consegue representar atraves do 

registro de dependencia de urns proposicgo uma justificativa 

n'ao-monotonica (v. 2.4.4). JA o SRC e o MBR nao obteem a 

nao-monotonicidade atrav4s da linguagem e sim atraves das 

func6es de revisgo de crenca e propagacZio de descrenca. 

Desta forma consegue simular um comportamento 

ngo-monotOnico das crengas da BD. 

2.2.8 Re.sumo comparativo entre os sisternas TI4S, .ATHS e SRC 

C1) Representacao dos dados: nodos 

TMS: Cy. 2.3.2) 

a) baseado em justificativas diretas; 

b) n.?io indicam as suposiOes; 

c) calculo dos registros de depend6ncia 

feitos pelo RP e nao pelo TMS. 
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ATMS: (v. 2.4.3) 

a) baseado em suposig6es; 

b) tambem 	indicam as justificativas 

diretas; 

c) apenas o rotulo dos registros de 

depend6ncia 6 feito pelo ATMS. 

SRC: (v. 3.4) 

a) idem ATMS; 

b) nA'o 	indicam as justificativas 

diretas; 

c) calculo 	total dos registros de 

depend6ncia pelo pr6prio SRC. 

(2) Espago de crencas corrente 

TMS: (v. 2.3.1 item b) 

a) proposig6es 	marcadas 	como 

acreditadas ou ngo; 

b) calculo do espago de crengas 

corrente atrav4s das proposig25es 

retarcadas como acreditadas 

ATMS: Cv. 2.4.2) 

a) proposig6es ngo marcadas; 

b) calculo do espaco de crengas atraves 

do context° corrente. 

SRC: (v. 3.6.1) 

a) idem ATMS; 

b) idem ATMS. 

<3) Propagaggo da descrenca 

T/4S: (v. 2.3.5.1) 

a) manutencgo de verdades. 

ATMS: (v.2.4.5.1) 

a) retira hip6tese do context° corrente 

SRC: <v. 3.6.2> 

a) idem ATMS 

(43 Revisgo de crengas 

TMS: (v. 2.3.5.2> 
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a) retrocesso direcionado a dependAncia 

b) deteccgo das hipateses causadoras 

pelo retrocesso direcionado a 

depend6ncia; 

C) selegao da hipotese cuipada pelt, TMS 

ATMS: (v. 2.4.5.2) 

a) usa urn algoritmo <riga descrito); 

b) deteccgo das hip6teses causadoras 

pelo registro de depend6ncia; 

c) seleggo da hip6tese cuipada pelo 

ATMS. 

SRC: (v. 3.6.3) 

a) usa as regras de inferencia Indica 

Contradicgo e eventualmente a regra 

Introducgo da negaggo; 

b) idem ATMS; 

c) seleggo da hipatese cuipada pelo RP. 

C5) Registro da ocorr&ncia de contradigoes 

TMS: (v. 2.3.5.2) 

a) registra contradicgo no nodo ngo-bom; 

b) ngo 	atuaLiza 	registros de 

dependencia, mas pode eventualrnente 

fazer a manutencgo de verdades para 

modificar o "status" das crencas; 

c) a 	registro de dependencia nab 

indica 	que 	crencas 	 sgo 

contraditarias A fbf que esta 

associado. Isto 6 obtido atrav6s dos 

nodos n:go-bom/ BD ngo-bom. 

ATMS: <v. 2.4.5.2) 

a) registra contraciiggo na BD ngo-bom; 

b) atualiza 	as ratulos das fbf 

afetadas pela contradiggo; 

c) idem TMS. 

SRC: (v. 3.6.4) 
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a) registra contradicao na 	estrutura 

contextos-contraditorios; 

b) idem ATMS; 

c) 0 registro de dependencia, atraves 

do 	Cc, indica que crencas silo 

contradit6rias com a fbf que esta 

associado. 

(6) Facilidade de explorar alternativas de 

solucgo 

TMS: (v. fin.al  de 2.S.1) 

a) 6 flificil fazer troca de contextos; 

b) contextos ngio podem ser nomeados; 

c) so trata com uma Unica solucao por 

vez; 

d) adequado a problemas que possuem uma 

Unica solucgio. 

ATMS: (v. 2.4.1 item f e 2.4.2) 

a) facil trocar contextos; 

b) idem TMS; 

c) pode 	tratar 	com 	soluceies 

alternativas simultaneamente; 

d) adequado a problemas com uma ou 

mai.s solucTies. 

SRC: (v. 3.6.5) 

a) idem ATMS; 

b) permite nomear contextos; 

c) idem ATMS; 

d) idem ATMS. 

<7) RealizacAo de infer6ncias ngo-monotanicas 

TMS: (v. 2.3.4) 

a) proposice5es com justificativas 

nao-monotonicas; 

b) func6es ngio-monotenicas: propagagao 

de descrencas e revisAo de crengas; 

c) incorpora a nocao de suposicAo 
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"default". 

ATMS: <v. 2.4.4) 

a) idem TMS; 

b) Wein TMS; 

c) Weill TMS. 

SRC: Cy. .6.65 

a) raio suporta 	justificativas 

nao-monotemicas; 

b) Wein TMS; 

c) idem TMS. 

2.3 Um sistema  de revisAo  de crencas baseado  em 

iustificativas:  o TMS.  

2.3.1 As. funceles do TMS 

0 TMS /DOY 79/ foi o primeiro sistema de revisao 

de crencas e tornou-se urn padrXo de comparacNo papa os 

sistemas subsequentes. Ele tarnbem pode ser visto como UM 

sisterna de apoio A um resolvedor de problemas (v. 'nick) da 

&egg° 2.2). Neste context°, as principals func2Ses do TMS 

sao: 

Ca) funciona como urn deposit° de inferencias do 

resolvedor de problemas que os registra atraves dos 

registros de dependencia aqui chamados justificativas. As 

inferencias, umai vez registradas, nunca sera° eliminadas cia 

BD. E possivel ulna mesrna proposicAo ter diferentes 

justificativas inciicando ciiferentes rnaneiras dela ser 

derivada Cv. 2.3.2); 

Cb) atraves de um "status" associado a cada 

proposicao da BD, este sisterna "filtra" as 

crencas/conhecimentos cLa base. Esta base "filtrada", 
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visivel ao resolvedor de problemas, 6 chatnada espaco de 

crencas corrente. As proposig6es desacreditadas ficam 

invisiveis- ao resolvedor de problemas embora continuem 

presentes na BD (v. 2.2.2). Os "status" possiveis sao: 

'IN", indicando que aquels proposigiroo 6 acreditada 

"OUT', caso contrario. Os "status" 'IN" e "OUT" nAo EA° o 

mesmo que verdadeiro e falso pois, &vele& referem-se a 

crenga ou descrenga numa proposiggo, e estes referem-se a 

valores verdades, independente deles serem acreditados ou 

nao. 

Cc> possui um proceciimento de satisfacao de 

restrig6es, a manutencao de verdades, que determina que 

proposic25es permanecem acreditadas quando alguma 6 

desacreditada. Esta fungal.° 6 a propagacao de descrenca do 

TMS (v. 2.3.5.1); 

<d) o TMS assegura que a BD 6 livre de 

contradig6es. Elas sgo removidas indicando aS 

justificativas ausentes cuja adiggio A BD poderia remover a 

contradicao. 0 procedimento de identificar e somar 

justificativas para remover contradigoes 6 efetuado 

atraves 	do 	retrocesso 	direcionado 	a 	depend6ncia. 

Corresponde a funcao de revisao de crengas <v. 2.3.5.2); 

Ce3 o TMS registra aS ocorrAncias das 

contradic6es detectadas atrav6s de nodos especiais papa que 

tais informag6es rislo se jam perdidas <v.2.3.5.2); 

<f) permite ao resolvedor de problernas reaLizar 

in.fer6ncias nao-monotOnicas. Isto deve-se 	justificativas 

n:sio-monotonicas que apoiam uma crenca em uma proposiggio P 

menos que nao ha ja nenhurna evid6ncia do contrario <v. 

2.3.4). 
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Uma funcgo dos sistemas de revisgo de crencas que 

nab 6 facilmente restlizada pelo TMS 6 a possibilidade de 

troca de espago de crengas, ou se ja, a possibilidade de 

indicar que cren4as/conhecimentos devem ser visiveis Fe) 

resolvedor de problemas num dado momento. Isto deve-se ao 

fato de que no TMS n:sio nocilo de espago de creng EiS 

explicita. 0 espago de crengas corrente 6 implicitamente 

determinado pelos nodos com "status" IN Cacreditados). 

Deste modo o TMS obriga o resolvedor de problemas trabalhar 

com Inn Unica contexto impossibilitando -o de "enxergar" Et& 

maltiplas possibilidades de solugeies de um problema atraves 

de milltiplos contextos. 

Com esta dificulciade de troca de espago de 

crengas somente uma soluggo 6 possivel de se obter por 

vez. Assim 	busca de solug25es alternativas 6 feita a custa 

do retrocesso direcionado 	dependencia que forga a troca 

do espago de crengas atraves da inclusgo de Luna contradiggo 

na BD. So que uma vez incluida a contradiggio, a BD fica 

irremediavelmente alterada. 

2.3.2 A estrutura de dados 

A estrutura de dados basica de qualquer sistema 

de revisgo de crengas 6 o nodo, formado pela proposiggo 

inferida pelo resolvedor de problemas e pelo registro de 

dependencia (v. 2.2.1> associado a esta proposiggo. 0 que 

diferencia os diversos sisternas de revisgo de crengas 6 o 

modo como estas informage5es sgo representadas 

0 TMS ngo utiliza urna linguagem particular para 

representar Et& proposig25es do resolvedor de problemas E o 

proprio resolvedor que deve preocupar-se em representar 

seus dados adequadarnente. 
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Os registros de dependAncia associados As 

proposigefes sgo denorninados pelo TMS de justificativas. 

Elas indicam que proposig6es diretamente foram utilizadas 

na infer6ncia da proposiggo Ek&SOCiada. 

Uma proposiggo pode ter varias justificativas, 

mas pelo menos uma delas deve ser acreditada Cser valida) 

papa a proposiggo poder ser acreditada (ser crenga). Os 

conhecimentos (proposige5es sempre acreditadas) e as crengas 

tem "status" IN e as proposig6es desacreditadas tem 

"status" OUT. 0 espago de crengas corrente, OLI se ja, a 

porggo da BD visivel ao resolvedor de problemas 6 formado 

pelo con junto total das proposigoes IN. 

0 T MS possui dois tipos de justificativas que 

podem ser associados a cada proposigao do resolvedor de 

problemas Estes tipos tem a seguinte forma: 

Lista de Suporte CLS <nodos-IN> <nodos-OUT>); 

Prova Condicional CPC <consequente> <hip-IN> <hip-OUT>>. 

A justificativa-LS 6 valida sss cada proposiggo 

da lista-IN esta IN e da lista-OUT esta OUT. A lista-IN 

representa as razZ5es a favor para acreditar na proposicao 

justificada e a lista-OUT representa as raz25es contrarias. 

A justificativa-LS pode representar varios tipos 

de deduc6es: 

CD 	lista-IN 	e 	lista-OUT 	vazias: 	LUTLa 

proposicao que tem urna justificativa deste tipo n:g-Io depende 

de nacLa pare ser verciadeira. Logo 6 verciadeira sempre. Este 

6 o tipo de justificativa para os conhecimentos primitivos 

do resolvedor de problernas, i.e., conhecimentos que niio 

precisam ser demonstrados pars serem acreditados como 

sempre verdadeiros. 
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(2) lista-IN n5o vazia e lista-OUT vazia: sac) as 

deduc6es normals e representam um argument° monotonic° pars 

as proposic6es (crencas e conhecimentos) a elas associadas. 

Loco, se s6 existissem estes dois tipos de justificativa, 

as crencas so poderiam ser desacreditadas se o resolvedor 

indicasse diretamente sua descrenca Cmarcando-os como OUT) 

sem, no entanto, apresentar raz6es para tal, ou airida 

forgando uma contradig5o associada a crenga que se quer 

desacreditar para que eLa seja revisada. 

C3) Lista-OUT nao vazia, indiferente de como 

este ja a Lista-IN: estas justificativas estao associadas 

hipoteses do TMS, chamadas de suposig6es. Este tipo de 

justificativa representa um argument° nao-monotonico para a 

suposigao associada 	que sua crenga depende da ausencia 

de crenga em outras proposig25es Cas proposig6es da lista 

OUT). E desta forma que uma crenga derivada de uma 

suposigao, mesmo contend° a lista-OUT vazia (v. o tipo (2) 

acima), pode ser desacreditada pots esta suposigao que a 

basela Cdireta ou indiretamente) pode vir a ser OUT. 

0 	segundo 	tipo 	de 	justificativa, 	a 

justificativa-PC, tem a forma: 

CPC <consequente> <hipoteses-IN> <hip6teses-OUT>>. Elas 

sera° validas se o nodo consequente 6 IN sempre que cada 

proposigao das hipOteses-IN for IN e das hip6teses-OUT for 

OUT. 

Com alcumas exceg6es, g,eralmente o conjunto de 

hip6teses-OUT e' vazio. Assim, normalmente tuna proposigao 

com justificativa-PC representa 	uma implicacNo cujos 

antecedentes sao as hipoteses-IN e o consequente 6 

proprio consequente da justificativa-PC. 

TMS s6 pode facilmente determinar a valiciade das 

justicativas-PC quando 	consequente 	 tocias SS 
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hipOteses-IN est& 	e as hipOteses-OUT estSo OUT. Caso 

contrario, o TNiS trabalha com uma justificativa-LS 

equivalent° a qual foi criacia no momenta em que o TMS 

havia encontrado uma justificativa-PC vAlida (v. 2.9.5.1). 

2.3.3 A terminologio do 771S 

bdstem alguns termos utilizados pelo TMS para 

denominar relacionarnentos entre as proposicoes. Eles sera° 

uteis para um melhor entenciimento do funcionamento das 

operag6es efetuadas pelo sistema. Para explicar esta 

terminologia, observe as duas tabeLas abaixo: 

Tabe la 2.1 : exemplos de nodos do TMS 

proposicNo 	Justificativa 	 novae Justificativa 

P1 	 (LS (33()) 	 J1 
P2 	 (LS ()(1)) 	 J2 
P3 	 (LS (1)()) 	 J3 
P4 	 (LS (2)0) 	 J4a 
P4 	 (LS (3)()) 	 J4b 
P5 	 (LS ( 3()) 	 J5 
P6 	 <LS (3,5)()) 	 J6 

Tabela 2.2: os relacionamentos de dependencia entre nodos 

dependencia 	:nod° llnodo 2:nodo 3:nodo 4:nodo 51nodo 6 

status suporte 	OUT 	IN 	OUT 	IN 	IN 	OUT 
justif.de suporte 	 J2 	 J4a 	J5 
nodos de suporte 	3 	1 	1 	2 	 3 
antecedentes 	 1 	 2 
fundam6ntos 	 -- 	 1 	 2,1 
ancestrais 	 3,1 	1,3 	1,3 	2,1,3 	 3,1 
conseq.afetadas 	2,3 	4 	1,6 
conseq.acreditadas 2 	4 
repercuss6es 	2,3,4,1,6 4 1,6,2,3,4 -- 
reperc.acreditadas 2,4 	4 

(1) "Status" suporte: indica se o nodo 6 

acreditado no moment° CHO ou nao (OUT). Os nodos 
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acreditados num dado momento forrnarigo o espaco de crencas 

daquele momento. 

(2> ,Tustificativa de suporte: um nodo pode ter 

vArias justificativas vAlIdas. A justificativa de suporte 6 

aquela justificativa escolhida no conjunto de 

justificativas de cada nodo IN para fazer parte do 

argt.unento niio circular do nodo. Nas 

justificativas 	de 	suporte 	so 
	

ha 	justificativas-LS 

(derivadas 	das 	justificativas-PC 	ou 	ngto), 

justificativas-PC. 0 nodo P4 tem duas justificativas 

conjunto justificativa. Escolheu-se a J4a pois 

justificativa e faz nodo P4 ficar IN ao inves 

que o faria ficar OUT. 

(3> Nodos de suporte: e' o conjunto de nodos que 

o TMS usa para deterrninar o "status" suporte do nodo. Para 

os nodos IN, os nodos de suporte sgio todos os da lista-IN 

e lista-OUT tirados cia sua justificativa de suporte. Para 

os nodos OUT, o TMS toma urn nodo de todas justificativas no 

conjunto de justificativas. Das justificativas-LS, pega ou 

um nodo OUT da ou um nodo IN da lista-OUT. Isto 

quer dizer que para urn nodo estar OUT, na sua lista-IN deve 

ter pelo menos urn nodo OUT ou na lista-OUT urn nodo IN. Das 

justificativas-PC ele pega ou um nodo OUT das hipoteses-IN 

ou do consequente, ou um nodo IN das hipoteses-OUT. 

C4> Antecedentes: sao os nodos de suporte dos 

nodos IN. Os nodos OUT n.gio tem antecedentes. 

C5> Fundamentos: 6 o fechamento transitivo dos 

antecedentes do nodo, i.e., os antecedentes do nodo, seus 

antecedentes e etc. Este 6 o conjunto de nodos envolvidos 

num argumento bem-fund.amentado para acreditar no nodo. Um 

argumento 6 bem-fundamentado se as lustificativas que o 

compoem sac) bem- fundament adas, ou se ja, nenhunia 

justificativa refere-se a si mesma direta ou indiretamente. 

nunca 

no seu 

6 uma 

de J4b 
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(6) Ancestrais:  6 	o fechamento transitivo dos 

nodos de suporte dos nodos. Este conjunto de nodos 

possivelmente pode afetar o "status" suporte do nodo. Este 

fecharnento n5o precisa ser benr- fundamentado ulna vez que o 

ancestral de um nodo pode inchAr o proprio nodo. 

(7) Consequencias  afetadas:  As consequencias  de 

tun nodo N 6 o conjunto de todos nodos que mencionam este 

nodo N em uma de suas justificativas no seu conjunto de 

justificativas. As consequ6ncias afetadas de um nodo sgo as 

consequ6ncias deste nodo que o cont6m nos seus 

nodos de suporte. 

As consequ6ncias do nodo P3 sgo Pl, P4, P6 mas as 

consequencias afetadas sAo somente Pl, P6. Isto deve-se ao 

fato que P3 6 consequencia do nodo P4 pela justificativa 

J4b, mas o nodo P4 esta justificado por J4a que 6 a sua 

justificativa de suporte. Logo o nodo P4 nao cont6m P3 nos 

seus nodos de suporte. 

(8) Consequencias acreciitadas de tun nodo sgo 

somente as consequ4ncias IN deste nodo que o contem nos 

seus antecedentes. 

<9> RepercusseSes: 6 o fechamento transitivo das 

consequenclas afetadas do nodo. 

<10> Repercussbes acreditadas. 6 o fechamento 

transitivo das consequencias acreditadas. 

2.3.4 A 16gica subjacente. 

Ha dois tipos de justificativ.as no TMS. Estas 

duas formas de justificativas empregadas pelo TMS 

Cv.2.3.23 silo inspiradas num sistema de deducao natural 

/GRI 81/. Suponha que A,B,C sAo proposig3es quaisquer. Lima 
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prova para (A4B)4(034C)4(A4C)) seria: 

Li nha Afi rmac So Just i fi cat i va Dependencias 

1 . 	A 413 
	

Hipotese 
2. Hip6tese 

3. A 
	

Hipotese 
4. MP 1,9 
5. MP 2,4 
6. A4C 	Introd.4 3,5 
7. (B4C}4(A4C) 	Introd.4 2,6 
8.(A4B)4(04C)4(A4C)) Introd 41,7 ( ) 

As 	justificativas 	indicam 	as 	regras 
	

de 

infer6ncia, e as depend6ncias indicam de que hipotese cada 

afirmaeao 6 dependente. As hipoteses dependem de si mesmas 

as outras proposie6es dependem do conjunto de hip6teses 

que causaram sua derivateao. A regra Introducao do 4 

justifica a prova de, p.ex., A4C, onde descarta a hip6tese 

A do conjunto de depend&ncia de C e indica que A 4 C nao 

depende da hip6tese A, mas apenas das hipoteses A-43, B-.C. 

Dependencias sao somadas para 	 que a nova 

proposicao 	depende das justificativas das proposie6es 

anteriores subtraidas papa que a proposicao 

justificada nao depende daquela que foi subtraida. As 

justificativas que somarn depend6ncias correspondem as 

justificativas Lista de Suporte e as que subtraem sao 

Prova Condicionais. 0 exemplo reescrito na representacao 

do TMS seria: 

Nodo ProposicNo 
N-1 	A4B 
N-2 	B4C 
N-3 	A 
N-4 
N-5 
N-6 	A4C 
N-7 (B-+C)4CA4C) 

Dependencia 
(LS () (N-9)3 
(LS C) (N-103) 
(LS (3 (N-113) 
<LS (N-1 N-3> ()) 
(LS (N-2 N-4) ()) 
<PC N-5 (N-3) ()) 
(PC N-6 <N-2) (>3 

justificativa 
Hip6tese 
Hipotese 
Hipotese 
MP 
MP 
Introdueao 4 
Introdueao 

N-8 (A4B>4<<B4C34(A4C)) <PC N-7 01-1) ()) Introdueao 4 

N-9 	-1(A4B) 	( * sem just ificativa ainda *) 
N-10 -1(84C) 	(* sem justificativaadnda *) 
N-11 -1(A) 	 (IP sem just ificativa adnda *) 
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0 TMS, utilizando-se das justificativas LS e PC, 

suportam justificativas nao-monot6nicas. Uma justificativa 

n50-monotOnica Justifica um nodo nib somente em nodos 
correntemente acreditados, mas tarnb6m pela falta de crencas 

correntes em outros nodos. No TMS, o termo suposicao 6 

@Aerial° COMO 	UM nod° que pOSSUll ULM justificativa 

n50-monot6nica. As suposig6es, ou hip6teses, 6 que seriam 

as causadoras de possiveis contraclig6es na BD, Le, as 

respons6veis pela revisAo de crencas. P.ex.: 

N-1 estachovendo 	<LS 0 CN-2)) 

N-2 -1Cesta_chovendo) Cirt sem justificativa ainda*) 

0 segundo nodo ainda nao tem justificativa. 

Portant°, pode-se considerar que esta chovendo porque nEio 

ha nenhurna 

Posteriormente 

acreditacia para 

reflete a 

justificativa 	que 	prove 	o 	contrario. 

6 possivel acrescentar tuna justificativa 

N-2 e N-1 passara a ser desacreditado. Isto 

das crengas caracteristica nao-monotbnica 

manipuladas pelo TMS. 

2.3.5 As. operacZes que implementam as func5es do TMS. 

Foram seis 	as func6es apresentadas em 2.3.1. 

Algurnas s'ao facibnente executadas e n.?io precisam de maiores 

detalhes sobre sua implementacgo (v. fung25es <a), Cb) e a) 

da secao 2.3.1). A fungao Cc) sera detalhada em 2.3.5.1 e 

as func6es Cd) e Ce) em 2.3.5.2. 

2.3.5.1 0 processo de manuterrc No de verdades 

No TMS, 6 este processo que realizara a 

propagacgo d.st descrenca quarido um nodo IN passa a ser OUT e 

ha crengas dependendo deste nodo ser IN, ou quando urn nodo 
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OUT passa a ser IN e ha crencas dependendo deste nodo ser 

OUT. Sera analisado o caso de passar de IN para OUT, que 6 

analog° ao inverso, explicando cada passo deste procesm. 

Estes passos estRo basicamente divididos em duas partes: na 

primeira todas as crengas que dependem da hipotese marcada 

como desacreditada sAo desacreditadas; na segunda 6 

verificado se tais proposiOes podem ser rederivadas de 

outras hipoteses acreditadas e voltarem a ser marcadas como 

crengas. 

Passo t Ao ser inchAda uma nova justificativa 

para o conjunto de justificativa de um nodo, pode acontecer 

os seguintes casos: 

(1) o nodo 6 IN e nada sera afetado; 

<2) o nodo 6 OUT rmas a justificativa inchAda ngo 

6 valida, entgo nada sera afetado; 

<3) o nodo ser OUT mas a justificativa 6 valida 

entgo o fluxo do programa segue. 

Passo 2: se o nodo que mudou o "status" ngo 

possud consequ6ncias afetadas, ngo havera necessidade de 

propagaggo das mudangas. Se ele possuir consequencias 

afetadas entgo o fluxo segue. 

Passo 3: o nodo afetado e suas repercussoes sgo 

marcadas corn "status" suporte para indicar que para 

estes nodos ngo sergo deterndnados novos "status" suporte e 

o fluxo prossegue. 

Passo 4: sgo encontrados os novos "status" 

suporte para os nodos e seus consequentes pars os quads 

existe justificativas de suporte bem-fundamentadas 

Portanto, se urn nodo Unita sido afetado peLa mmidanga de 

"status", tenta-se entgo rederiva-lo de outras crengas. 

Quando so restarem nodos que participarn de argumentos 
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circulares, i.e., argumentos recursivos os gusts nao sao 

bem-fundamentados (v. 2.3.3 item (5) def. de justificativa 

bem-fundamentada), o fluxo prossegue. 

Passo 5: sac> encontrados novos "status" suporte 

par a OS nodos que participam de argum6ntos circulares. Se 

circulamidade for insatisfativel este pass° entrarA 

em laco para sempre. Caso contrArto o flux° prossegue. 

Neste ponto terndna o process° de inanutencgo de 

verdades propriamente dito. 0 passo seguinte descreve a 

analise da justificativa-PC. 

Passo 6: este passo tenta derivar novas 

justificativas-LS das justificativas-PC (considerando s6 as 

validas) uma vez que ngo sgo mardpuladas justificativas-PC 

e sim as justificativas-LS equivalentes. A justificativa-LS 

resultante irA justificar o nodo que antes era justificado 

pela justificativa-PC. Se esta justificativa 6 nova e causa 

manutencao de verdade sgo realizados os passos 1 a 5. Caso 

contrAmio o fluxo prossegue se houver revisgo de crengas 

<v. 2.3.5.2). 

0 passo 6, portanto, encontra todos os nodos N no 

fundament° do consequente da justificativa-PC tad que: 

<1) N nem 6 uma hipotese da lista IN/OUT da 

justificativa-PC nem repercuss6es destas hipoteses e; 

<2) N 6 ou antecedente do consequente ou 

antecedente de algum nodo das repercuss6es destas 

hipoteses. Os nodos IN deste conjunto fornumn a list6L-IN da 

justificativa-LS equivalente, e os nodos OUT do con junto 

fornumn a lista-OUT da mesma justificativa. 

Deste modo o TMS livra o consequente das 

hip6teses da lista IN/OUT da justificativa-PC huiicando que 

o nodo nao depende destas hip6teses nem de suas 
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repercussbes e sim de outros nodos relevantes encontrados. 

Estes nodos tamb6m podem ser hipoteses, mas raio 

relacionadas com estas da lista IN/OUT. 

2.3 5.2 0 retrocesso direcionado 	depend6ncia e o 

registro da ocorrencia da contradicSo. 

Esta operaqgo se, sera executada se houver attain 

nodo especial chamado contradicSo com "status" IN e sera 

executada ape's os seis passos apresentados em 2.3.51 Esta 

operaggo tentaM mudar o "status" do nodo contradicNo para 

OUT. Este nodo 6 criado pelo resolvedor de problemas sempre 

que se constata contradicao entre crencas. Estas formargio a 

justificativa de suporte do nodo contradicNo. 

Passo 7: 0 TMS pesquisara no fundament° das 

crengas que justificarn o nodo contradicNo urn con junto de 

suposic6es maxirnais. Registrara esta contradigAo criando urn 

novo nodo charnado 	 e o justificara com o con junto de 

suposic6es rnaximais indicando 	causa da inconsist6ncia. 

Ele selecionara uma suposigrio deste con junto, a culpada da 

contradicao, e torna-la-a OUT. Esta selecrio 6, em geral, 

funcao do resolvedor de problernas Se ocorrer propagacAo de 

descrengas, o TMS realiza processo de manutencab de 

verdades. Se algum nodo contradicNo continua IN ele 

reinicia este passo. 

A procura das suposig6es maximai.s pode requerer 

pesquisa extensiva e a resoluggo de uma contradicao 

frequentemente resulta em outras contraciic6es. 

Eventualmente, todas as contradig6es sao resolvidas IllaS as 

custas de muito retrocesso. Durante este process° os 

"status" das crencas podem ter aid° muitas vezes trocados 

de IN para OUT ou de OUT para IN. 

Como exemplo, suponha que se quer promover urn 
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encontro para o quad se sup6e urn lugar e hors aparentemente 

adequados /DOY 79/: 

N-1 hora(E) MOO 	(LS 0 (N-2)) 

N-2 hora(E) * 10:00 (* sem justificativa ainda *) 

N-3 salsa) 813 	(LS () (N-4)) 

N-4 sala(E) 801 (* sem justificativa ainda *) 

O TMS faz N-1 e N-3 IN, N-2 e N-4 OUT. Suponha 

que houve um imprevisto e a sala 813 devera estar ocupada 

As 10:00. Entao o resolvedor indica: 

N-5 contradicSo 	 (LS (N-1 N-3) 0) 

O retrocesso direcionado A dependencia procurara 

o conjunto de suposig6es maximais nos funciamentos de N-1 e 

N-3. Neste CaS0 S a 0 os proprios N-1 e N-3. 	Com este 

conjunto justificara um novo nodo iriNo-bom. 

N-6 riZo-bom 	 (PC N-5 CN-1 N-3> ()) 

que registra a contradicao entre N-1 e N-3. 

O TM.S seleciona arbitrariamente N-3 como culpado 

e inclui uma nova 	justificativa vAlida para N-4 fazendo 

que N-3 se ja desacreditado CN-4 fica IN e N-3 fica OUT). 

Desta forma o nodo contradictio fica our e a contradicao 6 

eliminada. 

O problerna de escolher as suposicaes culpacias as 

quais devem ser revisad.as Cuma funcao em geral do 

resolvedor) pode ser resolvido embutindo informacgo de 

control& no conjunto de justificativas cias crencas ou 

utilizando regras de escolha explicitas executadas qu.ando 

requisitacias pelo resolvedor. Pode-se embutir informacgo de 

controle 	utilizando 	getS 	justificativas 	nao-monot6nicas. 

Suponha que CLS 0 (141-2 N-3)) 6 uma justificativa para um 

nodo qualquer N-1. Pode-se sugerir que uma ordem para se 
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acreclitar nestes nodos fosse 	primeiro N-1, segundo N-2, 

terceiro N-3. 

2.3.6 Exempt° de uso do 774S. 

Um exemplo de uso do TMS seria fazer abstrace5es 

de explicac25es. Isto 6 necessario porque, em geral, 

explicacZies muito detalhadas tornam-se dificeis de 

compreender. Uma forma de tornar explicac6es 	comple xa.s 

mais inteligiveis seria estrutura-las hierarquicamente de 

forma que os niveis mais altos dariarn uma ideia geral do 

problerna e os ma's baixos seria.rn os detalhes especificos da 

explicacgto. 

No TMS pode-se fazer isto criando um nodo N-1 

qualquer e justificando-o com uma justificativa-PC 

mencionando o nodo N-2 a ser explicado como consequente da 

justificativa, e o con junto de nodos que representam as 

informac6es de "baixo nivel" como suas hipoteses IN e OUT. 

A explicacao efetiva papa o novo nodo, i.e., a 

justificativa-LS computada desta justificativa-PC, 	ira 

consistir somente dos nodos de alto nivel da explicacao. 

2.4 Um sistema  de revisAo  de crencas baseado  em suposicoes:  
o ATMS.  

2.4.1 As- fungees- do ATMS 

0 ATMS /KLE 86a/, /KLE 86b/, /1CLE 86c/ tambem 

pode ser usado em um context.o para resoluc5o de problernas 

como descrito no inicio da secao 2.2. As funees do ATMS 

seriam basicamente: 

Ca) criar um nodo e associa-lo com uma proposiggo 

inferida pelo resolvedor de problemas juntamente com seu 

registro de dependencia indicando esta inferencia. Se Ultra 
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mesma proposic5o 6 inferida varias vezes, estas inferencias 

estarilo todas representadas em um Unica registro de 

depend4ncia associado a esta proposicSo (v. 2.4.3.1); 

(b) fornecer ao resolvedor de problemas apenas as 

crencas/conhecimentos da base detectados atraves dos 

r6tulos de cada proposicado encontrados nos registros de 

dependencia. Estas proposigaes detectadas constituirao o 

espaco de crencas corrente (v. 2.4.2); 

(c) propagar descrencas de uma crenca que foi 

desacreditada (v. 2.4.5.1); 

Cd> 	revisar 	as 	crencas 	quando 	ocorrer 

inconsistencias na BD (v. 2.4.5.2); 

Ce) registrar a ocorrencia das contradiOes 

detectadas (v. 2.4.5.2); 

Cf) devido a facilidade de troca de espacos de 

crengas, 6 facil explorar possiveis alternativas de 

solucgo. A troca de espacos de crengas 6 facilitada porque 

consegue-se facihnente determinar que proposiOes comp25em 

um espago de crengas. Isto 6 possivel atraves dos rotulos 

dos registros de dependencia de cada proposicilo que indicam 

todos os contextos em que urna proposic5o vale (v. 2.4.2 e 

2.4.3.2); 

(g) permitir infer6ncias nao-monotonicas atraves 

das suposigoes "default" e de justificativas 

nao-monotonicas (v. 2.4.4). 
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2.4.2 A terminologio do AT HSI 

0 ATMS, assim como os outros sistemas de revisao 

de crengas, tambem manipula proposiOes 	e suas 

justificativas, ou seja, mardpula nodos 	2.4.3.0. A 

forma em que estes nodos sao representados e as relacoes 

entre eles dgo origem a terrninologia especifica de uso 

do ATMS explicada abaixo. 

SuposiceSes  Cou hipfteses) sgo o fundament° no 

quad toda cpenca 6 justificada ((Bret& ou indirelAmente). 
Uma proposicgo 6 acreditada se sua justificativa tasnbem 6. 

Por sua vez, uma justificativa 6 acreditada se a 

justificativa desta justificativa tamb6m 6, e assim por 

diante ate que uma suposiggo se ja encontrada como 

justificativa. Como ulna suposicgo ngo depende de outra 

crenca para ser acreditada alem dela mesma, ela forma a 

base da recursividade da definig:sio de crenca. Uma suposiggo 

pode justificar muitas crencas uma crenca pode ser 

justificatia por varias suposic25es. 

Uma iustificativa comp6e-se de tres partes: a 

proposiggo justificada chamada consequente; uma lista de 

proposigoes chamada antecedente e a descricgo da infer6rIcia 

do resolvedor de problemas que ngo sera descrita aqui. Uma 

justificativa tem a forma: xi,x2,_ p onde 

sgo os antecedentes e "p" o consequente. Elas podem ser 

vistas como clAusulas de Horn /CHA 73/ proposicionais. 0 

simbolo ngo logic° "4" 6 usado porque ngo se utiliza 

literads negados e a implicaggo ngo 6 tratada como a 

implicacgo material p. 

i 
Embora 	em 	/iCLE 	86az 	tenho. 	eido 	defini.do 	os 	termoe 

ambiente 	e 	contexto, 	por 	uma 	quostgo 	de 	padroni.seac Ao 	do. 

tormi.nologia 	 chaste 	 trabalho 	 elates 	 termoe 	 eergo 

referenciadoe 	como 	context° 	e 	espaco 	do 	crenco.s 

respectivamente. 



70 

Um contexto  6 um conjunto de suposiOes. Do ponto 

de vista logic° 6 urns conjuncgto de suposigoes. Uma 

proposic5o "p" vaae num contexto C se "p" pode ser derivado 

de C e do conjunto corrente de justificativas J. 
Logicamente seria o mesmo que C, J h- p onde C 6 uma 

conjuncrto de atomos e j uma conjuncgo de implica925es. 

Um 	contexto 	6 	inconsistente 	se 	falso 

Crepresentado por 1) 6 derivavel a partir dele, Le, 

C, J 1— 1.. 

Um espaco  de crencas  6 um conjunto de suposigoes 

de um contexto consistente unido com o conjunto de todas as 

crengas derivaveis destas suposig6es mais os 

conhecimentos que sao sempre verdadeiros. Contexto corrente  

ou espaco  de crencas corrente  referem-se respectivaznente ao 

contexto ou espago de crengas considerado no mcmmmIto. 

Um context° caracteristico  papa um espago de 

crengas 6 urn conjunto de suposig6es na qual toda crenga do 

espago de crengas pode ser derivada (context° adnimal). 

Cada espago de crengas tem no minim° um contexto 

caracteristico. 

Um rotulo  no ATMS 6 um conjunto de contextos 

consistentes associado com cada proposicgo. 0 contexto C e 

as justificativas J de cada proposiggo relacionam-se 

pop: C, J 	p ou J 	C 	p. 

Cada rotulo deve ser: 

Ca) consistente: se todos seus contextos forem 

consistentes; 

Cb) sgo ("sound"): se papa cada contexto C do 
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retulo associado 	proposiggo "p" vale: J F.- c 	p onde J 

represents as justificativas de "p"; 

Cc) completo: se todo contexto consistente C para 

o quail J 	Clp for superconjunto de alctun contexto C' do 
ratulo de p, i.e., C' c C. Desta forma C', que 6 o ratulo 

de p, contem os menores contextos para os quals vale p. Os 

outros contextos C nab referidos no rotulo e que tambem 

suportam a proposicgo sao desnecessarios serem incluidos no 

rOtulp pots sao superconjuntos dos contextos C' ja 
referenciados e portanto redunciantes; 

Cd) minimal: se nenhum context° pertencente ao 

rotulo 6 supercon junto de outro tambem pertencente ao 

rotulo. 

Com estas propriedades, urna proposigiio 	6 

derivAvel de um context° C somente nos casos em que C 6 

supercon junto de qualquer context° do rettulo. Tamb6m 

fAcil deterrninar se a presenca de uma proposicao implica a 

presenca de outra, i.e., a4b se todo context° de "a" for 

supercon junto de urn context° de "b". 

Uma proposicao tem rotulo vazio sss ela nao for 

derivAvel de um conjunto consistente de suposig6es. Uma 

proposicao mernbro de um espaco de crengas se ela pode ser 

derivada das suposigbes de um context° caracteristico do 

espaco de crengas. Ou se ja, uma proposicao pertence a um 

espaco de crencas se ela tem pelo menos um context° no seu 

reitulo o qual 6 um subcon junto de UM context° 

caracteristico do espago de crengas. 

As proposig6es podem ser separadas em quatro 

con juntos disjuntos: 
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Ca) conjunto verdadeiro: cont4m proposig3es que 

valem num context° vazio, i.e., um context° sem suposig25es 

com rotulo {0). Espago de crengas definidos por contextos 

vazios sao ditos espacos  de crencas universals.  Estas 

proposig25es devergo valer em todo context° consistente que 

existe ou sera encontrado. Este con junto cresce 

monotonicamente e representam conhecimentos do resolvedor 

de problemas 

Cb) con junto IN: contem proposic6es associadas a 

rotulos que possuem pelo menos um context° rao vazio. 

Estas proposig6es valem em pelo menos um espaco de crengas 

consistente nil° universal, i.e., um espaco de crencas 

definido por um contexto nao vazio. Estes espacos de 

crencas podem tornar-se inconsistentes. Logo, este conjunto 

cresce nao-monotonicamente e representasn as crencas 

(c) conjunto OUT: contem proposig6es associadas a 

rotulos vazios O. Eles rug° valem em nenhtun espago de 

crengas consistente conhecido. 0 resolvedor de problernas 

pode incluir nodos neste conjunto ou descobrir um espago de 

crencas para unk nodo deste conjunto e move-10 para o 

conjunto IN. Este con junto cresce ngo-monotonicamente e 

representam as proposig6es desacreditadas 

Cd) conjunto falso. contem nodos que nao valem em 

nenhum espago de crencas que existe ou que venha a existir. 

Este conjunto cresce monotonicamente e representarn as 

contradic6es. 
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2.4.3 A estrutura de dodos. 

2.4.3.1 Os nodos. 

Como foi dito em 2.2.1, a estrutura de dados 

basica de um sistema de revisao 6 o nodo. Eles representam 

tanto as proposicoes inferidas pelo resolvedor de problemas 

como os registros de depend4ncia que registram estas 

inferencias justificando a existencia desta proposiggo. 

Esi,as proposigNes podem ser crencas Chipdteses ou Crahcaa 

derivadas), conhecimentos e proposigoes desacreditadas (v. 

inicio de 2.2) Os registros de dependencia comp25em-se do 

rotulo computado pelo ATMS e das justificativas fornecidas 

pelo resolvedor de problemas para a proposiggo inferida. 

P.ex.: Ypropostc0.0: <proposiggo,rotulo,justificativas> 

HA quatro tipos de nodos: 

	

Ca) 	premissas: 	possui 	Ulna 	justificativa 

Cx1,x2,...-) 	n) 	sem 	antecedentes 	(xl,x2,...), 	i.e., 	vale 

universalmente e por isso tem context° vazio 	pertencendo 

ao 	conjunto 	verdadeiro 	(v. 	2.4.2). 	P.ex., 	<p,{0},<(3)-> 

representa 	premissa p (4p). Novas justificativas podem 

ser acrescentadas 	premissa, mas nisi° afetara o rotulo 

menos que ele se torne inconsistente se, p.ex., assumimos 

duas premissas contraditorias. Neste caso o rOtulo deixara 

de ser unitario (04 e passara a ser vazio 0. Isto indica 

que o resolvedor representou erradarnente uma crenca como 

premissa, o que teoricarnente nunca deveria acontecer. Note 

que a inclusgo de novas justificativas n:slo afeta o rotulo 

pois, ja que ele contam o context° vazio .0-, qualquer outro 

context° calculado a partir das novas justificativas sera 

superconjunto dele. Logo nab sera incluido no rotulo para 

que este continue minimal (v. 2.4.2). As premissas do ATMS 

correspondem, na terminologia pacirgo deste trabalho, aos 

conhecimentos do resolvedor de problemas 
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(1)) suposigab: nodo cujo rotulo contem urn 

context° unitario contend° a propria suposigao. Rex., 
<A,<<A>›,<(A)>> 6 a suposicab A. As suposig6es representam 

as hipoteses, i.e., crencas primitivas. 

(c) nodo assurnido: nem 6 prernissa, nem 

suposiggo, mas tem urna justificativa contendo tuna 

suposicgo. P.ex., <a,<<A)),<CA))> representa a proposigg° 

ass urnid.st 	11 11 

	

a , 	1.4., 	A4a. 	As 	proposic3es 	assumidas 

representam as crencas derivadas diretamente de suposig25es. 

diferentes 

<w ■ l,(-(A,}31,(C>,<E>},((b),(c,d)}> 

derivada wool. Representarn 

derivadas de suposiOes. 

os outros nodos 

acima. 	 P.ex., 

representa 	a 	proposicgo 

as crencas indiretarnente 

(d) nodos derivados: todos 

dos 	 citados 

Os nodos de tipo (b), (c) e (d) podem fazer parte 

do conjunto IN se forem acreditados, do conjunto OUT se 

forem desacreditados, ou aiinda do conjunto falso se 

n:sio valerem em nenhurn espago de crengas que existe ou venha 

a existir (v. 2.4.2). 

Justificativas podem ser adicionadas a qualquer 

tipo de nodo, as vezes mudando seu tipo. Por questoes de 

eficiencia, no ATMS suposicOes nao podem se transforrnar em 

outro tipo de nodo, nem urn nodo diferente de suposic:slo pode 

se transformar em suposiggio. 

0 rotulo de 

<p,1{.A1,A2,...>,<B1,132,...›,..>,{(z1,z2,..)(y1,y2,..)..)> 

representa 	a 	implicac5o 	(Al..A2.....)."<131."132.....).....-.p 	e 	aS 

justificativas 	ta.mbem 	representam 	a 	implicagao 

Czl.,z2e....)..Cyl.sy2"...),.....-pp. 
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0 rock Y_L !(1,0,tni,n2,...)>, com r6tulo vazio, 

representa a falsidade onde niAn2A...41. Contextos 

inconsistentes s'ao chamados nNo-bons porque representam 

conjunto inconsistente de suposig6es, p.ex. AL.A2A...4.1.. 

NItio-bons nao sgo considerados para retulos de Yi pois 

rotulos nao contem contextos inconsistentes. Quanto as 

justificativas circulares, i.e., justificativas direta ou 

indiretamente recursivas como p.ex. a4b e b4a, a 

representag5o do ATMS seria <a,0,<Cla>>> e <b,0,{(a))>. 

Desta forma, nodos com justificativas circulares nao 

valeriam em nenhum espago de crencas. 

2.4.3.2 0 reticulado de contextos. 

Todo contexto consistente caracteriza um espago 

de crencas. Com  n suposig6es, pode-se obter 2r1 espacos de 

crengas. Considere as suposige5es A,B,C,D,E com as quais 

pode-se obter 2
5
=32 espacos de crenc.as possiveis. Estes 

espagos de crengas possiveis sao representados atraves da 

fig. 2.1 abaixo. 
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Fig. 2. i 0 reticuLacio de contextos 

Esta fig.2.1 representa um reticulado de 

contextos indicando todas as possiveis combinageSes de 

suposig6es para A,B,C,D,E de onde se poderia obter os 32 

e&pagos de crencas possiveis. 0 contexto <A,B,C,D,E> contem 

o m.sdor nUmero de suposiOes. A medida que caminha-se no 

reticulado atraves dos arcos e em direc5o ao contexto va.z10 

0, nota-se que os contextos diferem em relacao ao numero 

de suposiOes que possuem. Somente os contextos 

relacionados pela relacNo superconjunto Cou subconjunto) 

estgo ligados por um arco no reticulado Cd1reta ou 

indiretamente). P.ex., o contexto <A,B). tem coma 
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subconjuntos 00,0) ligado diretamente ao supercon junto 

{A)B)) Inas o subconjunto 0 tambem se lica indiretamente a 
(A,B) pois e subcon junto de (A) e (B). Todos os contextos 

sea° subconjuntos de (A,B,C,D,E) e superconjuntos de O. 

Os contextos que permitem a derivaggo de _L. sao 

nalo-bon.s e riscados do reticulado. Sao armazenados em uma 

BD separada. Se um context° 6 rao-bom todos os seus 

superconjuntos tambhm o s'Avo jA que o contAm. No exemplo, o 

inNo-bom 	{A,B,E) 	afeta 	seus 	superconjuntos 

{A,B,C,E>,<A,B,D,E) e <A,B,C,D,E>. 

0 ATMS associa toda proposicao com um conjunto de 

contextos Crotulo) onde cada context° determina os espagos 

de crencas em que a proposicgo vale. Se a proposicAo esta 

em um espaco de crencas caracterizado por um context°, ela 

estara em todos os espacos de crencas caracterizados por 

contextos superconjuntos daquele Cignorando-se as 

superconjuntos inconsistentes). 

Como.ex., considere os seguintes nodos 

Yx+y=t: <x-l-ymil,<<A,B>,<B,C,D>>,<...>> e 

Yx=t: <ximl,{{A,C},41D,E}},{...>> 

onde os contextos circulados na fig 2.1 s'ao as que suportam 

o primeiro nodo e os contextos enquadrados suportam o 

segundo nodo. Note que a rotulo de um nodo 6 form.sdo pelos 

menores conjuntos, i.e., de carciinaLiciade menor, do 

con junto dos contextos que suportain o nodo. 

Suponha que o resolvedor de problemas infira dos 

nodos acima a proposicao yam° associado ao nodo 

Yy=o:<3,7=0,<<A,B,C>,(11,C,D,E>>,<Yx+y=1,Yx=1)}> 	0 	rotulo 	para 

Yy=0 sgio os menores conjuntos da intersecc'ao dos conjuntos 

de contextos definidos por contextos circulados e 

enquadrados. 
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Um ratulo pock, ser calculado pelo ATMS a partir 

das justificativas fornecidas pelo resolvedor de problemas 

Contudo o ATMS niio calcula sempre o rotulo a partir das 

justificativas nem constrdi um reticulado de contextos papa 

fazer isso. Ele utiliza um alcoritmo eficiente que computa 

0 rotulo somente quando 6 necessario. Este alcoritmo !Igo 

sera descrito neste trabalho (v. /KLE 86a/). 

2.4.4 A logica subjacente 

0 nodo 6 a estrutura com que 0 A T MS represents 

uma proposiggo infericLa pelo resolvedor de problernas e o 

registro de dependencia associado a esta proposiggio 

registrando esta infer6ncia (v. 2.4.3). Um nodo ATMS 

<p,“Al,A2,...>,031,132,...>,..>,<Czl,z2,..Xyl,y2,..)..>> 

possui 	UTT1 	rotulo 	que 	representa 	a 	implicacAo 

CAlnA2.....)..(B1..132.....›.......p e UM con junto de 

justificativas que representa uma outra implicacgib 

Czl.,z2"...),...Cyl.Ny2,....)......4p. Portant°, ernbora os nodos 

ngio este jam representados explicitamente por formulas bem 

formadas, eles podem ser interpretados logicamente. 

0 ATMS basic° /KLE 86a/ nao suporta 

justificativas nao-monotOnicas. Contudo, embora o 

comportarnento niio-monotonico no ATMS possa ser obtido 

atrav6s da troca de espago de crencas pela propagac:-210 das 

descrengas e revisgio de crencas, as vezes justificativas 

nao-monotOnicas explicitas se fazem necessarias. No TMS uma 

justificativa ngio-monotonica (v. 2.3.4> representa uma 

regra "default" /REI 80/ pars a proposiggio justificada, ou 

se ja, UMEt proposiggio corn justificativa ngto-monotonica 6 

acreditada a menos que se prove o contrario. Isto 6 obtido, 

p.ex., da seguinte forma: 

proposiggio (LS <11,iz,... > <ot,oz,... > > 
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onde pan 	proposick ser acreditada todos os nodos it, 
que comp6em a lista-IN devem ser acreditados e os 

nodos 01, 02,... que comp6em a lista-OUT devem ser 

desacreditados. Os nodos cia lista-OUT representam, pois, 

informacoes contrarias da regra "default" citada acima. 

No ATMS, os nodos da lista-IN (it,i2,...) sgo 

representados pelo nodo 1, ou se ja, 	 -.1 indicando 

que todos devem ser acreditados para se acreditar na 

proposiggo "p" associada. Assim "i, P' 4 p", onde P' 6 a 

suposicgo que justifica a crenca em "p" e "i" representa a 

conjuncgo 11...1z... dos nodos cuja crenca 6 necessaria para 

justificar i'p". Os nodos da lista-OUT Cot, o2,...) sergo 

representados pelo nodo "o" que represents a disjunggo dos 

nodos i.e., Olk.002 ■.0...-00. Se pelo menos um destes 

nodos for verdadeiro num espaco de creng,as onde vale "1" e 

P', entgo uma inconsist6ncia 6 gerada inibindo a regra 

"default", 1.e., ''1,o,P' i" CI_ represents a falsidade). 

Desta forma, o ATMS estendido /KLE 86b/ tambem representa 

justificativas nao-monot6nicas. 

E ainda, alem da representaggo das justificativas 

ngo-monotonicas, o ATMS estendido tambem incorpora a nogg() 

de suposicgo "default". No ATMS basic°, uma suposiggo 

apresenta condic6es estabelecendo que 

preferivel que sua descrenca. No 

"default" uma SkIpOSiga0 cuja crenca 6 preferivel que Stla 

descrenca. Todas as suposig6es passam a serem consideradas 

"defaults" gerando espagos de crengas maximais, 1.e., nab 

ha espaco de crencas consistente superconjunto destes 

espagos de crencas maximai.s. Desta forma, os espagos de 

crencas sergo equivalentes as extens2Ses da 16gica de 

"default" /FOX! 80/. 

sua crenca 6 ou 

ATMS 

n:go 

nab 

estendido, UM 
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2.4.5 As operafZes que implementam as funcees do ATMS. 

Das sete func3es apresentadas em 2.4.1, sera 

descrita a funggio (c) em 2.4.5.1 e as funOes GI) e (e) em 

2.4.5.2. As outras foram detalhadas nas secoes inclicadas em 

2.4.1. 

2.4.5.1 A propagaclo das descrencas 

Quando uma suposigAo 6 desacreditada, a 

propagacgo da sua descrenca 6 simples: basta retira-la do 

contexto sob consideracgo, o contexto corrente. Desta forma 

tocian as crencas que dependem de contextos que contem a 

suposicgo desacreditada passarn autornaticamente a serem 

tambem desacreditadas 

E' importante observar que, se uma crenca que ngo 

6 suposiggo for desacreditada, entgo deve obrigatoriamente 

ter ocorrido uma descrenca em alg urna suposiggo que a 

suporta. Se isto ngo ocorrer, crenca que foi 

desacreditada podera ser rederivada a partir do mesmo 

suporte. Sgo as crencas/descrengas nas suposig6es que 

realrnente causam este processo de propagacgo de descrencas. 

E aincLsi, se urna crenca possui mai& de urna justificativa, 

ela poderia ser desacreditada porque urna suposicgo que a 

baseia foi desacreditada, Inas podera continuar sendo 

acreditada se for baseada em algum conjunto de suposiOes 

ainda contido no contexto corrente. 

2.4.5.2 A revisno das crencas 

Quando uma contradiggo 6 detectada entre duas 

proposicoes, atraves dos rotulos associados elas se 

consegue rapidamente encontrar um conjunto de suposig25es 

consideradas causadoras da contradiggo. Ngo nenhurna 
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pesqudsa (por retrocesso ou quadquer outro mhtodo) para 

descobrir as suposigaes culpadas tornando o processo de 

revisgo de crencas no ATMS eficiente. Contudo, todos os 

rOtulos qUe possuem contextos gUperconjuntos deste conjunto 

de suposicaes culpadas devem ser atuelizados eliminando-se 

tats contextos do rotulo. 	Desta forma somente as 

proposig6es que dependam unkainente degteg conteutog sergo 

afetadas, i.e. 	desacrectitadas, passando a ter urn rotulo 

vazio. 

d conjunto de suposiOes contraditorias irao 

fazer parte da BD rillo-bom que 6 composta por este& 

contextos conhecidos como inconsistentes. Esta BD nlo-bom 

6 a maneira que o ATMS registra tuna contradicao detectada. 

Esta BD 6 minimal, ou seja, se ja foi registrada a 

contraclicao entre, p.ex, EIS suposiOes Al e A2, nao 6 

necessario registrar quando se detectar contradicao entre 

Al, A2 e A3. 

2.4.6 Exemplo de u.so do ATMS. 

0 resolvedor de problemas pode associar a cada 

nodo do ATMS procedimentos que sao acionados quando certas 

condig6es sao satisfeitas. Em /MILE 86c/ estes procedimentos 

foram denominados consunddores. Cada consunddor, quando 

acionado, executa uma sequencia de aeSes baseado apenas nos 

dados dos nodos antecedentes daquele ao quad o consunddor 

se refere. Portanto, a reativagao de consunddores nao tem 

efeito uma vez que os dados dos nodos antecedentes nunca 

mudarn 

Os consunddores podem ser una maneira util de 

codificar restricaes entre os nodos da BD. Quando urn 

consunddor 6 ativado, ele pode ativar outros e este 

processo se repetira at6 que nenhurn nodo possua um 
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consurdelor penciente. Deste ferM.St se implementaria A 

propagacgo de restriOes entre nodos. 

UM resolvedor cla problem= pro jetedo =Ando noclos 

ATMS e consurnidores associados pode ser implementado 

adequadamente usando uma arquitetura pa.ralela. Consumidores 

seriam, portanto, processos ativados a qualquer hora. Com  a 

facilidade de troca de espaco de crengas suportado pelo 

ATMS, o paralelismo pode ser facilmente obtido. 
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3 0 SISTEMA DE REVISZO DE CRENgAS IMPLEMENTADO: 0 SRC 

Neste capitulo sera apresentado o sistema SRC. 

Ele foi implementado devido A necessidade de visuallzar 
concretamente como as func6es atribuidas aos 

revisgo de crencas realmente funcionam. 

implementaca'o tamb4m contribuiu para entender 

destes sistemas que nao ficou muito claro 

literatura estudada sobre o assunto. Por isso 

sistemas de 

Mas esta 

a utilidade 

atrav4s da 

foi tarnbem 

desenvolvido um resolvedor de probIemas que interage com o 

so para resolver um problema-exemplo. 

3A As funceSes  do SRC 

0 sisterna SRC 6 tambem utilizado num ambiente 

para resolver problemas. 0 resolvedor de problernas 

associado ao SRC denotninado RP sera apresentado no cap. 5. 

0 SRC realiza as principais funOes de um sisterna de 

revisao de crencas (v. 2.2): 

a) representa adequadamente 21S proposig6es 

inferidas pelo resolvedor de problemas na BD de forma a 

facilitar o desempenho das outras func6es (v. 3.4); 

b) "filtra" da BD apenas as crengas/conhecimentos 

do 	resolvedor, 	escondendo 	dele 	as 	proposigoes 

desacreditadas (v.3.6.1); 

c) realiza a propagacao das descrengas (v.3.6.2); 

d) revisa as crencas quando ocorrer contraciicao 

na BD (v. 3.6.3); 

e) registra a ocorr4ncia das contraclicoes 

detectadas de forma a eLsis serem evitad.sts no futuro 

Cv.3.6.4); 
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f ) permite ao resolvedor de problemas explorar 

possiveis alternativas de solu95o (v. 3.6.5); 

g) possibilita a sirmatAcgo  do comportamento 

nao-monotonico (v. 3.6.6). 

3.2 0 sistema  MBR 

sistema SRC foi desenvolvido baseado na 16gica 

de relevancia SWM a mesrna lOgica que suporta o sisterna 14113R 

/MAR 88/. A decisSo de utilizar esta lOgica foi devido ao 

fato de que ela possibilita a operacionalizacao das func6es 

do sistema de forma mais elegante. Contudo o SRC nilo 

utilizou todas as regras de inferencia da logica SWM, como 

EtS regras de introducgo/eliminacrio de quantificadores pais 

as formulas tratadas pelo SRC n'zio possuem quantificadores 

explicitos. Ele utilizou apenas subconjunto delas (v. 

3.5.2 regras 01..10 e 15). Alem das regras de inferencia da 

logics Sio/M, foram necessarias outras novas regras uteis 

para resolver o problerna-exemplo do cap. 5 <v. 3.5.2 regras 

11, 12, 13, 14 e no cap.5 as regras para tratamento de 

expressoes aritmeticas). Quanto a quest6es de 

implementaggio, o MBR utilizou urn sisterna de processamento 

de rede semantica chamado SNePS para operacionalizar suas 

funcoes enquanto o SRC utilizou as facilidades de controle 

da linguagem PROLOG /ARI 86/ no qual foi implementado. 

Estas facilidades incluem o casamento de padr6es, o 

retrocesso e a recursividade /STE 86/ que em muito 

facilitaram o desenvolvimento das regras de inferencia coma 

tarnbem facilitaram o gerenciamento da BD. 

A implementacao do sisterna MBR ngio sera descrita 

aqui poi& ja foram apresentados dois exempla& tipicos de 

sisternas de revisao, o TMS e o ATMS (v. cap.2), e na'a 6 
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relevante apresentar mais ulna implementag5o como a do MBR 

que 6 realizada atraves de um sistema de processamento de 

rede semantica. Com  respeito ao MBR, s6 sera° apresentadas 

as regras de inferencia de SWM que tambem s'ao utilizadas no 

SRC. Contudo, pode-se ter uma ideia geral de como as 

fung6es do MBR s5o operacionalizadas atraves das descrig25es 

das operacNes do SRC. 

3.3 A terminolocia  do SRC 

0 SRC manipula nodos (v. 3.4) compostos pelas 

proposig25es inferid.as pelo resolvedor de problemas, e pelo 

registro de depend6ncia associado a estas proposig25es que 

indicam esta infer6ncia. A terminologia apresentada nesta 

seggo diz respeito a forma em que estes nodos sao 

representados e as relag25es entre eles. Ela foi em parte 

definida a partir da terrninologia da logica SWM. 

As proposigeCes do resolvedor de problemas sgo 

crengas, conhecimentos e proposig6es desacreditadas (v. 

2.2). Estas proposigoes ser-ao representadas atraves de 

formutiR  bem formadas  (fbf) geradas atraves das regras de 

forrnagao de uma linguagem 16gica de primeira ordem pacira'o 

/MEN 64/ mas utilizando-se apenas os conectivos 

A quantificagao das variaveis sera tratada implicitarnente 

com a quantificagao existencial tratada via Skolemizagao 

/CHA 73/ e a quantificag-ao universal tratada assumindo que 

todas as variaveis Byres que aparegam nas fbf estao 

universalmente quantificadas. 

As fbf que representarn as crengas podem ser 

clivididas em hip6 teses e crengas derivadas (v. 2.1). As 

hipoteses formarn a base da definiggio recursiva de crengas e 

sgeo fundamentais para a operacionalizaggo das fung25es do 

SRC. Ao conjunto de hipOteses que o SRC permite o 
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resolvedor de problemas "enxergar" da BD a cada momento 

chama-se context°.  Ao conjunto de fbf acreditadas (crencas 

e conhecimentos) pelo resolvedor de problemas num dado 
moment() chama-se espaco de crenc as.  Context° corrente e 

espaco  de crencas corrente  referem-se respectivamente ao 

context° e espaco de crengas atual.. 

Um context°  6 inconsistente  ou contradithrio  se 

um subconjunto das hip6teses que o comp6em gerou alguma 

inconsistencia detectada pelo resolvedor de problemas. E 

ainda, se um context° 6 inconsistente entgo qualquer 

context° superconjunto dele tambem sera. Mas se um context° 

ainda nab gerou nenhuma inconsistencia entgo nenhum dos 

seus subconjuntos tampouco gerargo. 

Um ob jetivo comum de um sistema de revisgo de 

crengas 6 manipular contextos consistentes. Mas garantir 

que uma fbf 6 derivavel de um context° consistente 6 um 

problem,a dificil de se fazer curnprir. Assim, trata-se com 

uma condiggo mails fraca, i.e., evita-se contextos em que ja 

foi detectada uma inconsist4ncia, embora possa haver outros 

contextos inconsistentes porem desconhecidos. Os contextos  

conhecidos como inconsistentes sgo registrados na terceira 

estrutura de dados do SRC <v. final 3.4). 

Um Con Junto  oricem <Co) 6 associado a urna fbf no 

SRC e formado pelas hipoteses que sgo responsaveis pela 

derivaggo desta fbf. 0 Co facilita bastante a propagaggo da 

descrenca e a revisgo de crengas (v.3.6). Isto 6 importante 

porque, quando o re solvedor de problemas detecta uma 

contradicgo, 6 possiv el identificar exatamente quais as 

suposig6es Chipoteses) que foram usadas na derivacgo de fbf 

contradit6rias. Desta forma apenas as hipoteses que 

reahnente deduzirarn tuna contraciiggo 6 que devem ser 

consideradas culpadas, ou se ja, nunca sera culpada uma 
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hip6tese que se ja 1rrelevante para derivar a contradic5o e 

nem deixar de serem culpadas as hipOteses relevantes a tal 

derivaygo. P.ex., Com<1,2,3) onde 1,2,3 silo numeros 

identificando hipoteses. Estas hipOteses forrnarn a base do 

argumento de derivacgo da formula associada a este Co. 

Um Con iunto contradiclo  (Cc) tamb6m 6 associado a 

uma fbf no SRC. 0 Cc 6 um con junto de con juntos de 

hipOteses. Uma fbf com Cco<cl,...,cn) significa que as 

hip:Ste ses do seu Co junto a qualquer um dos con juntos 

cl,...,cn produz um conjunto inconsistente de hipdteses. 

P.ex., se uma fbf tivesse seu Co ■ki.> e seu Ccoo<<4>,<2,3>>, 

todos os contextos que forem superconjuntos de <1,4> e 

(1,2,3> sergo inconsistentes. 

Um Co e um Cc 6 associado a cada fbf formando 

parte do registro de dependencia desta fbf. Eles sac) 

calculados autornaticamente pelas regras de inferencia da 

logica de relevancia SWM sob o qual o SRC se baseia (v. 

3.5.2). Urna fbf juntamente com seu registro de depend6ncia 

formarn o nodo <v. 3.4> que no SRC 6 charnado fbf suportada.  

Cada Cc calculado por 	estas 	regras 	6 

garanticiarnente minima / mesmo que as fbf que permitiram a 

aplicacao das regras tiverem Cc nao minimal. A prova da 

garantia da minimalidade do Cc calculados pelas regras de 

inferencia de SW14 esta em /MAR 88/. 

A condicao de minimalidade dos Cc 6 dado pelas 

seguintes condig6es: 

CD Todos os subconjuntos que pertencem ao Cc nao 

contem nenhuma hipotese que pertenca ao Co, i.e., uma mesrna 

hipotese nao pode pertencer a um Co e a urn subconjunto de 

um Cc associados a uma mestna fbf suportada. Dito de outra 

forma, Vc e Cc Cc r-, co) . 0. 
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<2> Nenhum subcon junto de Cc contem outro 

subcon junto do mesmo Cc, i.e., 	 e Cc 	(c X c')) -3(c 

c c'). 

Se por urn lado um Cc 6 minimal no sentido de que 

ele esta livre de redundAncias, por outro lado ele 6 
maximal. no sentido em que os Cc registram todos os 

contextos inconsistentes conhecidos ate o momenta 

atual.Podem outras contradig6es serem posteriormente 

detectadas pelo resolvedor de problems's num context° antes 

considerado consistente. S6 a partir deste moment() 6 que 

este context° sera tratado como inconsistente. 

HA ainda urn relacionamento importante entre os Co 

e Cc assoclados uma fbf os quais foram calculados atravas 

das regras de inferencia Sion+ se duas fbf tem o mesmo Co, 

entgo tergo o mesmo Cc. A prova esta detalhacLa em /MAR 88/. 

3.4 A estrutura  de dados  

A estrutura de dados basica do SRC como em outros 

sisternas de revis-ao de crencas 6 o nodo composto da fbf que 

representa a proposicisio inferida pelo resolvedor de 

problernas e do registro de dependencia que representa esta 

infer6ncia (v. 2.2.1). 0 nodo no SRC tambem 6 charnado de 

fbf suportada e possui seguinte forma: 

NODCKN,fbf,Co,Cc,Tp) 

onde: 

a) N <Mime r ): 6 um ntirnero que identifica cada 

formuLs. E' referenciado nos Co, Cc e nos contextos. 

b) fbf (formula bem formada): 6 a proposigilo 

inferida pelo resolvedor de problernas representada numa 

linguagem logica de primeira ordem padrao (v. 3.3). 
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c) Co (Conjunto origem): 6 tun conjunto formado 

por nitmeros que identificam as hipdteses que gerararn esta 

fbf (v. 9.g). 

d) Cc (Conjunto contradiggo): 6 um conjunto de 

conjuntos de hipoteses, onde cads conjunto de hipotese 

registra uma condica-o de ocorr6ncia de contradig5o se as 

hipoteses que o comp6em, juntamente com as hipoteses do Co, 

pertencerem ao mesmo context° (v. 3.3). 

e) Tp CTipo): indica o tipo cla fbf representada, 

i.e., crenca ou conhecimento . As fbf desacreditadas sao 

tambem representadas como crengas ulna vez que para elas 

terem sido incluidats na BD devem ter sido acreditadas em 

algurn moment°. Como crengas e fbf desacreciitacias tem a 

mesnla representagao ve-se entao que o registro de 

depend4ncia n'ao inciica se umat fbf 6 acreditada ou nab. Isto 

6 verificado por uma funcao do SRC (v. 3.6.1) que calcula 

espaco de crengas atual. 

As hipoteses sao representadas na estrutura NODO 

por Ulna quintupla da seguinte forma: NODO (N,F,(N),Cc,"h"). 

Ve ja que o Comi(N). significa que a hipOtese 6 uma formuLs 

que so depende de si mesrna para ser acreditada. 

Quando uma hipOtese 6 incluida atraves cia regra 

de infer4ncia Introduggio de Hipoteses (v. 3.5.2), seu Cc 6 

vazio (Cc=0). Isto indica que em principio nao ha nenhuma 

inconsistencia entre esta hipOtese e algurna(s) outra(s) 

hipOtese(s).Contudo, se se quer indica', que esta hipOtese 6 

contraditoria com algum conjunto de hipoteses, utiliza-se a 

regra de inferAncia Indica Contradicao (v. 3.5.2) que 

registra a contradicao no Cc das hipoteses envolvidas Por 

ex: se foi inciicado que a hipOtese 1 6 contraditoria corn as 

hipOteses 2,3 e tarnbem com a hipotese 4, seu Cc sera 

UFRGS 
E'LTITUTO 	INFORMATICA 

BIBLIOTECA 
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atualizado para <(.2,3),{4)). 

Cada hipotese inclulda 6 automaticamente incluicia 

no context() corrente. Elas sao as cren9as mais importantes 

no SRC. Alem de forrnarem as contextas que delimitarn as 

espacos de crencas tamb6m sao referenciadas nos Co e Cc das 

fbf. 0 Co de uma formula facilita descobrir se esta formula 

pertence ao espaqo de crencas atual e o Cc de Luna formula 

indica que contextos esta fOrmula nAo deve valer (v. 3.3). 

As crenfas derivadas sao Geradas a partir de 

outras fbf denominadas fbf pais.  As fbf pais comp6em a 

justificativa de uma crenga derivada e podem ser hipoteses, 

conhecimentos ou mesmo outras crengas derivadas. A 

derivagao 6 feita aplicando-se as regras de infer&ncia cia 

lOgica SWM (v.3.5.2) sobre as fbf da justificativa. 

As crengas derivadas sao representadas pela 

estrutura NODO da seguinte forma: NODO (N,F,Co,Cc,Tp) onde 

Tp pode ser "der(normal)" ou "der(especial)" indicando se 

elas podem ser normalmente ou especialmente derivacias 

Geraimente as crengas sao normalrnente derivadas As crengas 

especialmente derivadas ocorrem como no seguinte exemplo 

/MAR 88/: suponha que o resolvedor de problemas elabore a 

hipOtese que "Joao 6 gordo" e a hipOtese que "Joao 6 alto". 

Atraves da regra de Introdugao-.. (v. 3.5.2), ele poderia 

concluir "Joao 6 gordo e alto" com seu Co indicando essas 

duas hipoteses relevantes a derivagao. Contudo esta crenga 

6 marcada como especial pois, se assim nab fosse, se o 

resolvedor de problemas aplicasse a regra Eliminagao-" (v. 

3.5.2) nesta fbf derivada, a fbf resultante, p.ex. "Joao 6 

gordo", sepia dependente tanto cLs hipotese "Joao 6 gordo" 

como da hipotese "Joao 6 alto" o que nao tem sentido. 

No SRC, este problema foi resolvido permitindo 

que o resolvedor de problemas utilize a regra Introdugao-", 
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e gere uma fbf com TpmderCespecial). Mas se o resolvedor 

quizer depois aplicar a regra Ellndnaggo-A, ela sera 

bloqueada, pois o SRC ngo permlte Ellminacgo-A com uma tbr 

de Tpmder(especial) para ngo gerar irrelevAncias na BD. 

Outra rnaneira possivel de resolver estes ciclos 

antroducZo-" e Ellmlnac3o-A) seria a normalizaqa'o. 

no caso acima a fbf "Jogo 6 gordo" foi obtida de duas 

formas: uma antes da aplicaggo do par Introducgo-A e 

Elintinak-A; outra ap6s a aphcacao deste par. A 
normalizacgo sepia: sempre que se aplicasse a regra 

Ellminaggo-A sobre uma fbf X, seria verificado se 

anteriormente ja tinha sido aplicada a regra Introducgo-^ 

gerando a fbf X. Se isto tivesse ocorrido, este par de 

regras seriam desnecessarios para deduzir X e deveriam ser 

desconsiderados. Isto evitaria o problema de incluir 

irrelevancias na BD. 

Os conjuntos Co e Cc sgo calculados pelas regras 

de infer6ncia do sistema a parttr dos Co e Cc das fbf da 

justificativa. Isto facilita bastante o trabalho do 

resolvedor de problemas que ngo precisa se preocupar em 

descobrtr quads as hipOteses que fundamentam a crenca 

derivada (Le, seu Co), nem quads as hiperteses que ngo 

podem valer no mosmo contexto em que 6 valid° o Co desta 

crenca (Le, seu Cc). Ou seja, o SRC calcula 

automaticamente os registros de depend4ncia de cada fbf 

inferida o que representa uma importante vantagem deste 

sistema em relaggo ao TMS e ATMS. 

Para cada derivacgo dIferente de uma mesma crenca 

gera-se uma fbf suportada ddferente se tiver Co ddferentes. 

0 suporte (Le, o registro de dependencia) de tuna fbf 

suportada corresponde a tuna particular derivacgo desta fbf. 

Portant°, uma fbf pode ser acreditada (Le, pode ser uma 

crenca) num mesmo contexto ou em dois contextos distintos 
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devido a diferentes Co. 

Mem das crencas ChipOteses e crencas derivadas) 

ainda 6 possivel representar conhecimentos atraves dos 

nodos do SRC. Os conhecimentos do resolvedor de problemas 

sgo irrefutaveis, i.e., valem em qualquer context°. Eies 

s'ao representados pela estrutura NODO da seguinte forma: 

NODO (N,F,0,0,"t"). 0 Co•O indica que um conhecimento 

ngo depende de nenhuma hip6tese e 6 por ice° que vale em 

qualquer contexto. Da mesma forma, Cco0 significa que ngo 

tiii nenhum con junto de hipOteses que gere inconsistencia GOM 

um conhecimento garantindo que um conhecimento se ja valid° 

em todos os contextos. 

Conhecimentos sao introduzidos atraves da regra 

de inferencia de Introducao de Teorernas (v. 3.5.2). Eles 

correspodem num sistema axiomAtico aos axiomas logicos e 

n'ao logicos da teoria que o resolvedor deseja representar. 

Conhecimentos introduzidos correspondentes aos aodornas 

logicos sao na verdade esquemas de teoremas, ou se ja, 

represent,arn uma classe de teorernas que possuem a mesma 

forma padrao. P.ex., o conhecimento P4P pode ser 

introduzido como urn esquerna de teorema onde a metava.riavel 

P pode ser trocada por qualquer fbf, p.ex. A,,B, e ser 

obtida urna instancia do teorema P4P, ou se ja, (A^1304(A,41). 

A regra que perrnite fazer isso 6 a regra de infer6ncia de 

Instanciagao de Esquema de Teorerna.s (v. 3.5.2). Os 

conhecimentos introduzidos correspondentes aos axiomas nao 

lOgicos sao instanciados pela regra de substituicao de 

variaveis por variaveis ou constantes (e n:sio por fbf como 

na regra de Instanciacao de Esquemas de Teoremas). 

Alem dos nodos, o SRC manipuLa duas outr.as 

estruturas de dados: CONTEXTO_COR_RENTECContexto) e 

CONTEXTOS_CONTRADITORIOS<Conjunto de contextos). A segunda 

estrutura de dados (CONTEXTO_CORRENTE) indica o conjunto de 
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hipoteses que o resolvedor esta considerando no moment°. A 

terceira estrutura (CONTEXTOS_CONTRADITORIOS) 6 tun conjunto 

composto por conjuntos de hipOteses. Cada con junto de 

hipOteses represent& um contexto que gerou uma contradiggo. 

Esta terceira estrutura 6 minimal, ou se ja, 

Yc,c' e CONTEXTOS_CONTRADITORIOS -1(c c c'). 

3.5 A locica sub lacente  

3.5.1 A 16gica de relevancia 

A logica de relevancia SWM foi introduzida papa 

s:uportar sistemas de revisao de crencas /MAR 88/. Ela nao 

sera utilizacLa pam provar teorernas Ao hives, sera usada 

para representar as fbf inferidas pelo resolvedor de 

problemas e sabre elas ser question.sda se uma particular 

fbr 6 acreditada au nao sob um conjunto de hipoteses. 

Uma diferenca fundamental entre esta logica e a 

logica classica diz respeito 	nogNo de consequAncia 

Na logica de relevAncia, uma fbf 6 consequ6ncia 

logica de outra somente se existir um elemento de 

causalidade que relevantemente canecte-as Co que nXo 6 

necessariamente verdadeiro na logics classica). Em 

particular a logica de relevAncia SWM, embora aceite o 

milogismo disjuntivo Cv. regra ElirninagAa-%. em 3.5.2), 

nega as chamados paradoxos cia implicacEio aceitos na 16gica 

classica. Estes paradoxos s5o: A-•CEI-tA), i.e., qualquer 

coisa (B) implica tuna proposicao verciadeira CA); e 

CAA-1A)-.13, i.e., uma contradicao (An-,A) implica em qualquer 

coisa CB). Desta forma, uma logics de relevancia capta mais 

fielmente sentido intuitivo de implicacao de 

corusequ6ncia logica que nos, seres humanos, em geral 

utilizamos. Ou se ja, se um ser hum.stno detects uma 

contradicao entre suas crencas nao 6 razoavel dizer que 
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este ser human° a partir deste momento acredita em qualquer 

coisa. Ele s6 deixa de acreditar nas crencas que dependem 

simultaneamente das crengas contraditOrias. 

LOgicas onde ngio se aceita que tudo pode ser 

deduzido a partir de urna contradica'o ("ex contradictione 

quodlibet") seSo chamadas Idgicas paraconsistentes /PRI 89/. 

Pxistem multas delas incluindo as 16gicas de relevlincia. 

Contradiees desempenham um papel essencial 

nestes sistemas de revisao de crengas uma vez que quando se 

detecta urna contradicao as crencas culpadas sao revisadas 

Mas o fato de que o SRC esta apoiado sob um tipo de logica 

paraconsistente rt:slo significa que esta logics preve ja a 

revisao de crengas. Ao contrario, a logica paraconsistente 

simplesmente torna a revisao de crencas opcional e nab 

obrigatoria. E a funcao de revis5o de crencas do SRC (v. 

3.6.3) que se responsabiliza por eliminar a contradicao 

simulando assim um comportamento nao-monotonico da BD 

visivel ao resolvedor de problemas 

Apena.s a sintaxe da logica de relevancia SWM sera 

aqui tratada. A semantica desta logica, por nao ter uma 

definicao precisa, nao sera abordada. 

A sintaxe de urna logica inclui: um conjunto de 

regras de formacao papa as forrmilaR determinando quais sac) 

as formulas bem formadas (fbf) da linguagem logica adotada; 

e urn conjunto de regras de inferencia que permite operar 

com as fbf e gerar outras. 0 conjunto de regras de 

infer6ncia adotado caracterizara um sistema de deducao 

natural (v. 3.5.2). 

Na logica de relevancia SWM, para se ter certeza 

de que B 6 deduzido a partir de A somente se A 6 realmente 
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usado na derivaigo de Bp foram restringidas as regras de 

inferencia adotadas da seguinte forma: 

(1) Em uma deducgo, cada fbf 6 associacia com um 

conjunto que contom todas as suposicties Chipoteses) que sao 

reahnente usadas na sua derivagao. Este conjunto 6 o 

Cordunto origem (v.3.3); 

(2) Todas as fbf tamb4m estargo associacias com 

urn outro coniunto, o Coniunto contradicgo (v.3.3) que 

indica as condigOes em que tuna contradigao pode ocorrer; 

(3) As regras de infer6ncia sac) restringidas por 

levarem em conta os conjuntos origem e contradigao (Co e 

Cc) de cada fbf, podendo ser bloqueadas quando introduzirem 

irrelevancias ou contradigOes (v. 3.5.2). 

Finalizando, urn aspecto importante desta logica 

de relevAncia 6 que os registros de depend6ncia das fbf s'Ao 

calculados automaticamente pelas regras de inferencia. Em 

outros sistemas de revisao de crengas que n:sio se baseiam 

nurna logica de relevancia 6 o prOprio resolvedor de 

problemas que deve calcular estas depend6ncias (p.ex. TMS e 

ATMS). 

3.5.2 0 sistema dedutivo utilizado 

0 sistema dedutivo da logica SWM 6 um sistema de 

dedugao natural /GRI 81/. Ele nab cont6m axiomas, apenas 

regras de inferencia. As regras sao: (1) a regra de 

introdugao de hipOteses a qual permite que a prova comece 

sem a necessidade de axiomas e (2) duas regras de 

infer6ncia para cada conectivo e quantificador, ch.strnadas 

regras de introdugao e elirninagao de conectivos e 

quantificadores. 0 sistema dedutivo do SRC utiliza 

basicamente as mesmas regras do SWM com excegao das regras 
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de introducgo e eliminac5o de quantificadores. As formulas 

no SRC nao sao quantificadas explicitamente como em SWM. 

Sup6e-se que as variaveis Byres das formulas estgo 

implicitarnente quantificadas universalmente e as variaveis 

quAntificadas existencialmente seiam furtOes de Skolem ICIIA 

73/. E ainda, o sistema SRC possui regras papa substitulcao 

de variaveis, troca por fOrmulas equivalentes e termos 

iguais, introducao de teoremas e instandacAo de (esquemas 

de) teoremas assumidos como JA provados (v.3.5.2). 

As regras de inferencia levam em conta os 

registros 	de 	depend4ncia 	associados 	as 	fbf 
(<n,fbf,Co,Cc,Tp>) 	Por exemplo, quando uma regra de 

inferencia 6 aplicada, a fbf resultante 6 associada a um 

Co que 6, ou a unilio dos Co das fbf que a derivou, ou 6 a 

diferenca deles. Da mesrna forma, os Cc s'ao propagados par.a 

a fbf derivada. As regras de inferencia garantem que os Cc 

nrto cont4m informaga'o redundante, ou se ja, sao minimal& 

(v .3.3). 

Para computar os Cc de urna fbf suportada 

sgo definid.as as func6es ia e f /MAR 88/. A funcao i_i 6 

utilizada sempre que uma regra de infer4ncia 6 aplicada e 

gere uma fhf suportada cujo Co 6 a unigo dos Co das fbf 

pais (as fbf causadoras da derivacao). Ela gera o Cc da fbf 

derivada unindo os Cc das fbf pais e tornando-o minim.al 

(i.e., satisfazendo as condice5es (1) e (2) de 3.3). 

A furtga'o p 6 definida por (considere ca,...,cn os 

Cc e 01,...,On OS Co dais fbf pais): 

1.../(<ct,...,cm>,<ot,...,on>) ■ crOli(ct u...0 cm, ot U...0 On)) 

onde: 

1P(Cc,Co)••<a : <a € Cc ^ a I-1 co . 0) ... 

3(0) Ef3 € Cc " (9 ri Co 	) .. a st 0 - Col> 

e, 
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a(Cc)rm(alaeCcA-13(0)(0gaApeCcApca)) 

Desta forma 4(Cc,Iao) garante que o Cc resultante 

obedece a condiggo (1) e a(Cc) garante a cond1/45° (2), 

ambas citadas em 3.3. Portant°, a funcgo p toma como 

argument° um conjunto de Cc formado pelos Cc das fbf pads e 

um conjunto de Co forma& pelos Co das fbf pais produzindo 

11111 novo Cc. Este Cc contem toda a informagAo dos Cc das 

fbf paic contudo estisfazondo as condiOes de minimalidade 

apresentadas em (1) e (2) na secgo 3.3. 

A func5o f 4 utilizada sempre guy 	regra dc 
inferencia cere uma fbf suportada com urn Co menor que as 

fbf pads. Ela 6 definida como: 

f(Co)p(-(c 1 301) N(H)min e Co ^ Tp(H)mih ^ Cc(H)mc>, 

<0 : 3(H) N(H)Imn e Co ^ Tp(H) ■ 11 A Co(H)■°)), 

onde H 6 uma fbf suportada do tipo hipotese com um registro 

de dependencia da forma <n,H,o,c,h>. Portant°, a funcao f 

computa diretamente o Cc minimal a partir dos Cc das 

hipoteses pertencentes ao Co calculado papa a nova fbf. 

Para computar o tipo (Tp) de uma fbf atraves das 

regras de infer6ncia, sera definida a fungao A como: 

der(espec ial ) , se cmder(especial) ou rinder(especial) 
A(a,p)am 

der(normal), caso contrapio 

,r)) 

Duas fbf suportadas s5o ditas combindveig por 

algurna regra de infer6ncia se a fbf suportada resultante da 

sua aplicacgo tem UM Co que nao 6 inconsdstente. 0 

com duas fbf predicado Combina testa 

suportadas A e B: 

{ 

falso, se 

Combina(A,B)ge falso, se 

verdadeiro, 

se isso acontece 

c c Co(B), 

c c Co(A), 

caso contra-pi° 

3c e Cc(A): 

3c E Cc(B): 
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Se o contexto corrente ndo es conhecido como 

inconsistente, entgo para quaisquer fbf A e B, Combina<A,B) 

6 verdadeiro. Desta f sempre que se utiliza um 

contexto o quad ndo se sabe se existe inconsist6ncia, nab 6 

necessarto checar a combinabilidade entre as fbf antes da 

aplicagrao das regras de inferkida. 

Atrav4s destas funOes as regras de infer4ncia 

sgo construddas de forma a garanUr que /MAR 88/: 

(1) A Co de uma fbf suportada contem toda 

hipotese que foi usada em sua derivaggo; 

(2) 0 Co de uma fbf suportada contem somente as 

hipoteses que foram usadas na sua derivacab; 

<S) 0 Cc de urna fbf suportada possu1 todos 

subconjuntos conhecidos como inconsistentes com as 

hipdteses do Co desta fbf; 

<4) A aplicagao de uma regra de inferencia 6 

bloqueada se a fbf suportada resultante tiver UM Co 

conhecido como inconsistente. 

As regras de infer6ncia do sisterna dedutivo sao 

<nas 	descrig?5es 	abaixo 

distintos associados a cada 

para referencia-las nos Co 

depend4ncia): 

considere 	 niimeros 

nova fbf inferida e utilizados 

Cc dos registros de 

<1) IntroducSo de Hipotese <Hip): para qualquer 

fbf A, 	pode-se somar a fbf suportada 	 l,h> 

base de dados, se A n'ao tiver sido ainda introduzicLa como 

hipotese. 

<2)IntroducSo 	da 	ImplicacNo 
	

De 

<n1,B,Co,Cc,der(normal)> e qualquer hipatese H de nurnero n3 
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que 	 pertenca 	 ao 	 Co, 	 infira 

<n2,H4B,Co-ln3),f<Co-<n3}),der(normal>>. Note que pars 

qualquer hipOtese H no Co de B que foi usada na sua 

derivacgo, H implica B sob a suposiggo das hipOteses 

restantes. Desta forma H-tB nab depende nlais de H. Esta 

regra em sistemas com zero wdomas 6 equivalente ao 

Metateorema da Deducgo dos sistemas axiomaticos /MEN 64/. 

(3) Modus Ponens - elindnacao da implicacSo (MP): 

De 	 <n2,A4B,Co2,Cc2,Tp2>, 

Cornbina(<nl,A,Col,Ccl,Tpl>,<n2,A-43,Co2,Cc2,Tp2>), 	 infira 

<n3,B,Col U CO24.4(‹Ccl,Cc2>,<Col,Co2>),A(Tpl,Tp2)>. 

C4) Modus ToHens - eliminacSo da implicacSo 

(MT): 	De 	 <n2,-IB,Co2,Cc2,Tp2>, 

Combina(<nl,A-.13,Col,Ccl,Tpl>,<n2,-,B,Co2,Cc2,Tp2>), 	 infira 

u Co2,p“Ccl,Cc2>,<Col,Co2)),A(Tpl,Tp2)>. 

De 	 <n2,B,Co2,Cc2,Tp2>, 

Combina(<111,-A-•-,B,Col,Ccl,Tpl>,<n2,B,Co2,Cc2,Tp2>), 	 int ira 

<n3,A,Col u Co2,AJC(Ccl,Cc2},-(Col,Co21),A(Tpl,Tp2)>. 

C5) IntroducNo 	da 	NegacNo 	CI-13: 	De 	a 

<nl,A,Co,Cc,Tpl>, <n2,B,Co,Cc,Tp2> onde A foram 

indicados como crencas contraditOrias pelo resolvedor de 

problemas, e qualquer hipotese H com ntimero n3 que pertenca 

ao Co, infira <n3,-d-I,Co-<n3›,f(Co-(n3)),A(Tpl,Tp2)>. 

De <nl,A,Col,Ccl,Tpl>, <n2,B,Co2,Cc2,Tp2>, Co1XCo2, onde A 

e B foram indicados como crengas contraditbrias pelo 

resolvedor de problemas, e qualquer hipdtese H com numero 

n4 que pertenca ao (Col u Co2), infira <n3,-,H,(Col u Co23 

- kri41,.1 ((Col u Go2)-<n413,ACTpl,Tp2)>. 

Est-a regra estabelece que a partir de uma 

hipotese que pertence a um conjunto de hipoteses causadoras 

de uma contradicEio, pode-se concluir que ela 6 falsa sob a 
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suposiggo das outras. Ela 6 utilizada sempre que se detecta 

uma contradiggo entre as crencas em que ambas pertencem ao 

contexto corrente, logo tornando-o inconsistente. Portanto, 

ao incluir a negacgo da hipOtese escolhida, esta regra 

tambem elimina-a da estrutura de dados contexto_corrente 

tornando-o novamente consistente. 

(6) 	EliminacSo 	da 	NegacSo 	CE-1): 	De 

<n1,-r,A,Co,Cc,Tp> infira <n2,A,Co,Cc,A(Tp,Tp>>. 

<7> IntroducNo do 	 De <nl,A,Co,Cc,Tpl>, 

<n2,13,Co,Cc,Tp2> infira <n3,A.,B,Co,Cc,A<Tpl,Tp2)>. 

De 	<nl,A,Col,Ccl,Tpl>, 	<n2,B,Co2,Cc2,Tp2>, 	Co1WCo2, 

Combina<<nl,A,Col,Ccl,Tpl>,<n2,B,Co2,Cc2,Tp2”, 	 infira 

<n3,A.,13,Col u Co2,p<<Ccl,Cc2>,<Col,Co2”,der(especia.13>. 

(8) EliminacNo do 	(E..): De <nl,A.,B,Co,Cc,Tp> e 

Tp derCespecial>, infira ou <n2,A,Co,Cc,derthormal>>, ou 

<n3,B,Co,Cc,derthormal>>, ou ambos. A regra de eliminacgo 

do ^ nAo pode ser aplicavel quando o Tp 6 der<especlal>. 

Isto evita trazer irrelevancias A base de dados <v. 3.43. 

C9> IntroducSo do 	Us.): De <n1,--1A-4B,Co,Cc,Tpl> 

	

<n2,-,B-.A,Co,Cc,Tp2>, 	infira 	<n3,14..13,Co,Cc,ACTpl,Tp2)>. 

Observe como a introducao do 	nao traz irrelevancia 	ba.se 

de dados. 

<103 	EliminacNo 	do 
	

De 
	

<nl, 

	

Col, 	Ccl, 	Tpl>, 	<n2, 	--tAi, 	Co2, 

Cc2, 	Tp2> 	Combina<<nl, 	 Col, 

Ccl, 	Tpl>, 	<n2, 	--Ai, 	Co2, 	Cc2, 	Tp2>>, 	infira 
	

<n3, 

Col 	 Co2,ii<<Ccl,Cc2>,<Col,Co2”, 

A<Tpl,Tp2)>. 

(11) SubstituicNo de variaveis por variaveis ou 



101 

constantes: 

De 	<n1,A(x),Co1,Ccl,Tpl> 
	

onde 	6 	variavel, 	infira 

<n2,A(v),Col, Ccl, Tpl> onde v 6 variavel ou constante. 

(12) Troca por formulas equivalentes ou 

por terraos iguais: 

De <nl,A(od),Col,Ccl,Tpl>, <n2, odocx2, Co2, Cc2, Tp2>, onde 

od e cx2 s'ao formulas 	e Combina(<nl,A(a1),Col,Ccl,Tpl>,<n2, 

aloot2, 	Co2, 	Cc2, 	Tp2>), 	infira 	<n3,A(ot2),Col 

Co2,p(<Ccl,Cc23,<Col,Co2)),A(Tpl,Tp2)>. Esta 6 a troca por 

fOrmulas equivalentes. 

De 	<nl,A(x1),Col,Cc1,Tpl>, 	<n2,x1=x2,Co2,Cc2,Tp2>, 	onde 

3C1 e x2 sEio termos 	 e Combina(<nl,A(x1),Col,Cc1,Tpl>, 

<n2,xlsex2,Co2,Cc2,Tp2>), 	infira 
	

(n3,A(x.2),Co1 

Co2,1_4(<Cc1,Cc2),(Col,Co2>),A(Tp1,Tp2)>. Esta 6 a troca por 

termos iguais 

Estas trocas sao diferentes da troca usual da logica 

classica pois elas trocam simultaneaxnente todas as 

ocorrencias de Pl por P2 Cou X1 por x2> ao inves de trocar 

uma ocorrAncia apen.9.s. 

(13> IntroducNo de teoremas 	(v. 3.4): Para 

qualquer fbf A, pode-se SO Mar a fbf suportaala <n,A,0,0,t> 

ba.se de dados, se A nab tiver sido introduzida como 

teorema. Teoremas correspondem aos conhecimentos do 

resolvedor de problemas. 

(14) InstanciacNo de <esquemas de) teoremas 

Cv.3.4): 

De 	<nt,A(a3,0,0,t> 	onde 
	

6 	variavel 
	

pars 	fbf 

Cmetavariavel), infira <n2,A(P),-0,0,t> onde P 6 uma fbf 

qualquer. 

(15) Indica ContradicSo: 

De <ni,A,Col,Cci,Tpl> e <n2,B,Co2,Cc2,Tp2> onde A e B foram 
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indicados como contraditOrios pelo resolvedor de problemas, 

deve-se trocar cada hip6tese <n,H,<n>,Cc,h> tal que n e 

(Col U Co2) por (n,H,<n.},a(Cc U <(Col U Co2) - <n>>),h>. E 

ainda, deve -se tarnb6tm 	trocar cada fbf suportacia 

<n,F,Co,Cc,Tp> com TpladerCnormal) ou Tpwder(especial) tal 

clue Co ii (Col U Go2) 0 	por <ntF,Colo<Cc u <<Col u Co2) - 

Co).),Tp>. 0 efeito desta regra 6 tomar cada fbf suportada 

na base de dados com Co niiio clis junto do conjunto descoberto 

como inconsistente e atualizar seus Cc de acordo. 

Alem de atualizar o Cc das crencas envolvidas na 

contradicao, esta regra ainda registra na terceira 

estrutura de dados. i.e., a estrutura 

contextos_contraditorios (v. final de 3.4), o novo con junto 

de hip6teses causador da contradicao. Ve ja em 3.6.4 a 

descricalo de como isto 6 feito. 

3.5.3 Correspond4ncia entre a especificacelo das funce5es do 

SRC e a sua implementaceto 

0 SRC foi implementado em PROLOG /ARI 86/. Devido 

a facilidades de implementaca-o, os con juntos tratados no 

SRC foram representados em PROLOG como listas. Logo Cc 

(Con junto contradicgo) correspondera a Lc (Lista 

contradica-o) enquanto Co CCon junto origem) correspondera A 

Lo (Lista origem). Como a implementacAo se baseia na logica 

de relevancia SWM, a correspond4ncia entre a especificacao 

das funcoes do SRC e a sua implementacAo em PROLOG sera 

feita basicamente pela correspond4ncia das regras de 

infer6ncia da logica SWM (v. 3.5.2) com a correspondente 

representacgio em PROLOG. 

As regras de infer4ncia sao construicias a partir 

de quatro func6es: as funceies il, f, A e Cornbina (v.3.5.2). 
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Elas 	s5o utilizadas para o calculo automatic° dos 

registros de depend4ncia de cada fbf suportada inferida. 

A func5o p 6 uma composic5o de func6es (a0110. Ela 

6 utilizada sempre que uma regra de inf'er4nda 6 aplicada e 

gere um.st fbf suportada cujo Co 6 a until° dos Co das fbf 

pais. Ela 6 definida por (considere C1,...,Cn OS CC 

01,...,On OS Co das fbf pais): 

i../<<cf,...,cm),(01,...,on)) 	o.011(ct u...0 cm, ot U...0 on)) 

A funcgo ficou representada em PROLOG por: 

calculaLcMiCLc,Lo,LcMinimal):- 
tiraElmComum(Lc,Lo,LcDis junta), 
minimaliza(LcDisjunta,LcAux), 
inverteLista(LcAux,LcInvertida), 
minimaliza(LcInvertida,LoMinirnal). 

onde o primeiro argument° (Lc) corresponde ao (C1,...,Cm} 

das fbf pais que sgo concatenados pela regra de inferencia 

que chaina esta funcao. Da mesma forma o segundo argument° 

CLo) corresponde 	concatenacao de <oi,...,on>. 	E 

terceiro argumento CLcMinimal) 6 o resultado fornecido pela 

funcao m. 

A funcao 4/ 6 definida por: 

IliCCc,Co)Cot 	Cot e Cc 	ot n 	MI 0) V' 

3(0) 	€ 	 e% n co 0 	- con 

A chamada desta funcgo corresponde a primeira 

cL4usula de calculaLcMi. Ela foi implementada por: 

tiraElmComurnal,Lo,0). 
tiraElmComumaLstLc1Lcl,Lo,LcResto):- 

contidaListaCLstLc,Lo), 
tiraElmComum(Lc,Lo,LcResto). 

tiraElmComumaLstLca-cl,Lo,ELcDiferenca:LcResto])!- 
diferencaListaCLstLc,Lo,LcDiferenca), 
tiraElmComurn(Lc,Lo,LcResto). 
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contidaListaal,Lista). 
contidaListaaElLbLista) :- 

membro(E,Lista), 
contidaLista(L,Lista),!. 

membroCEAELD. 
membroCELILD mernbro(E,L). 

diferencaLista(Lc,U,Lc). 
diferencaLista(Lc,[ElmleLLaiferenca):- 

excluiElmListaalm,Lc,LcExcluicia), 
cilferencaLista(LcExcluida,Lo,LcDiferenca). 

excluiElmLista(Elm,0,0). 
excluiElmListaCElm,[ElmILll,L2):- 

excluiElmLista(Elm,L1,L2). 
excluiElmLista<Elm,[ElmDiferente:Lil,EElmDiferente11.2]):- 

excluiElmListaCElm,L1,L2). 

onde o primeiro parametro de tiraElmComum corresponde ao 

Cc, o segundo ao Co e o terceiro corresponde ao resultado 

da funcao Esta funcgo garante que urna mesma hipotese 

n'Ao pode pertencer a um subconjunto do Cc e ao Co ao mesmo 

tempo. 

A funcao a 6 definida por: 

a(Cc)={a 1 cx € Cc " -8(0)0 	" ( € Cc 	c cx)} 

Esta funcao recebe como parametro de entrada o Cc 

cu jos subconjuntos nao possuem nenhuma hipOtese em comum ao 

Co, e retorna um Cc minimal. 

A chamada da funcao a corresponde As tr4s 

clausulas de calculaLcMi. Esta funcao 6 implementada por: 

minimaliza([0],[03). 
minirnalizaaLcCabecalLcRestol,LcMinimal):- 

contemLista(LcCabeca,LcResto), 
minimaliza(LcResto,LcMinimal). 

minimalizaaLcCabecalLcRestolAcCabecalLcMinimall).- 
minimaliza(LcResto,LcMinimal). 
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contemLista(Lst,(1):-1,fail. 
contemLista(LstAstCabecall):- 

contidaListaCLstCabeca,Lst). 
contemLista(Lst,ULstRestoD:- 

contemLista(Lst,LstResto). 

OP contidaLista: ve ja definicao cla fun4:do if *) 

inverteLista(0,0). 
inverteListaaCabecaMestol,ListaInvertida):- 

inverteLista(Resto,RestoInvertido), 
juntaLicta(RestoInvertidogabecabListainvertida). 

juntaLista<O,L2,L2). 

juntaLista<L1,0,L1). 
juntaListaaElrn:L11,L2,(Elm:L3D:- 

juntaListaCL1,L2,L3). 

A funcao f 6 utilizada sempre que urna regra de 

infer6ncia gere uma fbf suportada com urn Co menor que as 

fbf pais. Ela 6 definicia por: 

.T<Co>npiC{c 1 301) NCH>min E Co ... TpCIDath ". CcaDasc>, 

<0 : 301) NODIEn € Co e, TpUDINh .. Co<H>mo>>, 

onde H 6 uma fbf suportada,do tipo hipotese com um registro 

de dependencia da forma <n,H,o,c,h>. 

A funcao f foi implementada por: 

calculaLcFiCLo,LcMinimal):- 
forrnaListaLoLc<Lo,LstLo,LstLc>, 
calculaLcMi(LstLc,LstLo,LcMinimal>. 

onde o primeiro parametro <Lc)) corresponde ao parametro Co 

da funcgo f , e o segundo parametro corresponde ao resultado 

desta funcao. Esta funcao se utiliza da funcgo i../. A 

primeira clausula CforrnaListaLoLc> gera, a partir do 

pararnetro de entrada de calculaLcFi, os par,ametros de 

entrada de calcuLstLaMi (representaggio de p). Ela 6 

implementacia por: 
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formaListaLoLcal,(1,0). 
formaListaLoLcaNiLl,LoFinal,LcFinal):- 

nodoCN,_,Lo,LcO, 
formaListaLoLc(L,LoResto,LcResto), 
concatLista(Lo)LoRestolLoFinal), 
concathistaa,c,LcResto,LcFinal). 

concatLista(0,L2,L2). 
concatLista(L1,0,L1). 
concatLigtaaElnall,L2g1mIL3M- 

not membroalm,L2), 
concatLista(L1,L2,L3). 

concatListaaElmIL1],L2,L3)!-concatListaCL1,L2,L3). 

C. membro: veja definicgo da funcgo kit *) 

A terceira funcgo implementada 6 a funcao A que 

calcula o tipo da fbf derivada. Esta fUnga-0 6 definida 

pop: 

derCespecia17,se otisder(especial7 ou Polder(especial) 
ACci,(?) 

der (normal 7 , caso contra". i o 

A(a,0,...0,7 gm ACa,ACO,...0,77 

A funcao A 6 implementada em PROLOG por: 

calculaTp(L,derCespecia177:- mernbroCderCespecial),L). 
calculaTpC_,derCnorma.177. 

C* membro: veja definicgo da func5o 4( *3 

onde o primeiro parametro de calculaTp, a lista L, contem 

os parametros de tipo ot, (3, ..., r da funcao A, e o 

segundo parametro devolve o tipo da fbf gerada a partir das 

fbf cujos tipos compoem L. 

Finalmente a filtima funcgo testa 	se se pode 

aplicar uma regra de inferencia em duaas fbf sem que se gere 

inconsist6ncia na BD. Esta funcgo 6 definida por: 

falso, se 3c e Cc(A): c c CoCB7, 

CombinaCA,B)• falso, se 3c e Cc(B): c c Co(A), 

/ 

verdadeiro, caso contrario 
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A funcisio Combina implementada em PROLOG por: 

testaCombinacao(N1,N2):- 
nodo(N1,_,Lo1,Lc1,_), 
nodo<N2,_,Lo2,Lc2,_), 
combina(Lc1,Lo2), 
combina(Lc2,Lo1). 

cornbinaal,Lo). 

combinansilacl,Lo)!- 
not contidaLista(LstLc,Lo), 
combina(Lc,Lo). 

combinaC,_):-!frfail. 

contidaLista: ve ja definicgo da funcao *) 

onde Ni 6 o parametro A da funcao Combina e N2 6 o par B. 

Se o teste da combinacao for falso, o resultado 6 falso; 

caso contrario, 6 verdadeiro. 

As quatro func25es acirna referenciadas sao 

utilizadas pelas regras de infer6ncia do sistema SRC. Para 

mostrar correspond6ncia entre a especificacao das regras 

e sua implementacao em PROLOG, foi escolhida uma amostra 

destas regras e apresentacia a correspondencia entre a 

especificacao e implementacao apenas para as regras da 

amostra. As regras escolhidas foram: <considere 

nurneros clistintos associados cada nova fbf 

inferida e utilizados papa referencia-las nos Co e Cc dos 

registros de dependencia): 

I ntroducao 	da 	Impl icacao 	(I-.): 	De 

<ni,B,Co , Cc , der (normal )> e qualquer hipotese H e Co, infira 

<n2,H-43,Co-{11> ,./(Co- <H/),der<normal )> . 

Modus Ponens - elimi nagao da 	mp 1 i cacao <MP) : 

De 	<ni ,A ,Col ,Cci ,Tpl>, 	<n2,A-43,Co2,Cc2,Tp2>, 

Combina<<ni ,A,Col ,Cci ,Tpl>,<n2,A413,Co2,Cc2,Tp2>), 	inf ira 

<n3 ,B,Col u Co2,p<<Cci ,Cc2).,<Col,Co2).),A(Tpi ,Tp2)>. 
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Estas regras foram implementadas em PROLOG por: 

regraInfer($->I$,D71,N23,11->A,Lo,LcMinimal,der(norMal))!- 
nodo(N1,H,Lol,Lcl,h), 
nodoCk12,A,Lo2,Lc2,der(normal)), 
membroCN1,Lo2), 
excluiElmLista(N1,Lo2,Lo), 
calculaLei(Lo,LcMinimai). 

op membro: veja definiggo da fungilo Iii *) 
CIO excluiElmLista: veja definicgo da funcao tit *) 

regraInfer($mp$011,N23,D,Lo,LcMinimai,Tp)! - 

testaCombinacao(N1,N2), 
nodo<N1,A->B,Lol,Lcl,Tp1), 
nodo(N2,A,Lo2,Lc2,Tp2), 
concatLista(Lol,Lo2,Lo), 
concatLista(Lcl,Lc2,Lc), 
calcIIIAI,cMi(Lc,Lo,LcMinimal), 
calculaTpaTpl,Tp21,Tp). 

(sit concatLista: ve ja definicao da fung'ao f *) 

onde o primeiro parametro 6 o que indica a regra utilizada, 

o segundo parametro fornece os numeros das fbf pais, e os 

outros parametros foram gerados pela regra Introducao da 

Implicac'ao ou Modus Ponens (conforme o caso) e formarao o 

registro de depend&ncia da fbf inferida. Qualquer nova 

regra que se quizer implementar segue os padr6es gerais 

destas duas regras. 

3.6 As operacbes que implementam  a.s funce5es  do SRC 

Das sete fungoes indicadas em 3.1, apenas a 

primeira ja foi detalhada na secao 3.4. As outras fungoes 

sera° detalhadas nesta secao. Nos exemplos subsequentes 

considere H1,H2,...,Hn identificadores de hipOteses; 

Cl,C2,...,Cn 	identificadores 	pars 	crengas 	derivadas; 

T1,T2,...,Tn 	identificadores 	papa 	conhecimentos 	do 

resolvedor de problemas. 



Hi 	H2 	H3 	Ti 

N
C1 
/ \ 

C2 
/ \ 

C3 
/ 

/ N / 	 N 
C7 	C4 
	

C6 

T2 T3 
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3.6.1 Fornecimento das crencas/conhecimentos ao resolvedor 

A funcgo do SRC que "filtra" da BD apenas 

crencas/conhecimentos escondendo do resolvedor de problemas 

as fbf desacreditadas, faz isto atraves do Co associado a 

cada fbf e do context° corrente <v. estrutura de dados 

contexto_corrente na secao 3.4). Desta forma, uma fbf 

pertence ao espaco de crencas corrente se seu Co esta 

contido no contexto corrente, i.e., para toda fbi" suportada 

do tipo <n,p,Co,Cc,Tp> Cn € ECC) 4+ (Co c CC) onde ECC 6 

abreviatura para Espaco de Crencas Corrente e CC 6 para 

Context° Corrente. As fbf ngo sgo, portant°, marcadas COMO 

acreditadas ou desacreditadas como no VAS. 

Suponha o seguinte exemplo onde os arcos ligarn as 

fbf pais as fbf inferidas. 

N 
C5 

Fi.g. S. i A arvore de depondenc ia ant r so as fbf 

Se o resolvedor de problemas escolher o contexto 

corrente <111,H2) entgo o espago de crencas corrente sera 

41-11,H2,C1,C7,T1,T2,T3> escondendo do resolvedor as fbf 

desacreditadas, i.e., as fbf H3,C2,C3,C4,C5,C6 uma vez que 

estas fbf possuem nos seus Co a hip6tese H3 ngo pertencente 

ao context° corrente. Logo, se urn context° 6 formado por n 

hipoteses entgo existem 2n Co possiveis que uma fbf deve 

possuir para ser acreditada. Note que, como conhecimentos 

tem Conk> entgo eles pertencem a qualquer context°. 
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3.6.2 A propagagla das descrencas 

A propagaggo da descrenca acontece sempre que o 

resolvedor de problemas deixa de acreditar em alguma 

hiptotese clue ele elaborou. Para que o resolvedor nab perca 

tempo descobrindo que crencas vao ser desacreditadas devido 

a descrenca desta hip6tese, o sistema de revisSo de crencas 

pesquisa nos registros de depend4ncia das crencas quais as 

que dependiam desta hip6tese (i.e., possuiam no seu Co esta 
hipotese) e passa a fornecer 90 resolvedor de problernas 

apenas o que ele ainda acredita. 

A propagacgo de descrenca 6 automatica e nA'o 

reque P nenhum mecanismo especial como o de rnanutencgo de 

verdades do TMS <v. 2.3.5.1). Basta eliminar a hipotese 

desacreditada do contexto corrente que a funcao responsavel 

por detectar o espaco de crencas corrente <v. 3.6.1) 

realiza automaticamente esta propagac'ao. P.ex., suponha o 

exemplo da fig 3.1 corn contexto corrente (111,H2) e espaco 

de crencas corrente <H1,H2,C1,C7,T1,T2,T3>. Se 

desacreditarmos em H1 automaticamente se propaga a 

descrenca em Cl e C7 que dependiam de Hl. Assim a funcao 

que detecta o espaco de crencas corrente o modificaria para 

<H2,T1,T2,T3>. 

As fbf desacreditadas ngo sao eliminadas da BD. 

Elas podem voltar a ser acreditadas se o resolvedor voltar 

a acreditar na hipotese descartacia. Isto evita que o 

resolvedor as deduza novamente. 

3.6.3 ..4 revisdo de crencas 

A revisao de crencas 6 talvez a funggo mais 

importante de um sistem.ei de revisao de crencas. Ela 

acontece sempre que o resolvedor de problemas detecta uma 
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contradicgo entre duas crencas e indica ao sistema de 

revisgo. 

Quando se menciona contradicao fala-se das 

contradigoes que o sistema conhece at6 o moment° atual 

Podem outras contradicoes serem posteriormente detectadas 

num contexto antes considerado consistente. 56 a partir 

deste moment° 6 que este context° sera tratado como 

inconsistente. 

A Unica maneir a do resolvedor indicar a 

ocorrencia de uma contradiggo 6 atrav6s da regra de 

inferencia Indica Contradiggo (v. 0 resolvedor 

indica duas cren.gas contaciitorias e o sistema de revisgo se 

encarrega de encontrar as hipOteses causadoras desta 

contradiggo. Isto 6 mato facil de se obter no SRC. Ngo ha 

necessidade de nenhum retrocesso. As hipOteses causadoras  

sgo as prOprias hdpOteses que deram origem As crencas 

contraditorias e isto 6 obtido pelos Co associados a estas 

crencas. P.ex., se as crencas contraditOrias sgo 

<C1,molhado,CH13-,0,derthormal)> <C2,seco,<H2,H31,0, 

der(normsa>>, entgo as hip5teses causadoras sgo Hi, H2 e 

H3. 

0 SRC realiza a revisgo de crengas de duas 

maneiras difer4mItes: 

(a) se pelo menos umma das duas crencas 

contraditorias ngo pertencem ao contexto corrente: neste 

caso so ha necessidade de registrar a ocorr6ncia da 

contraciiggo 	(v. 	3.6.43 	utilizando-se 	da 	regra 	Indica 

Contradiggo (v. 3.5.2); 

(b) se amb,as as crengas contraditorias pertencem 

ao context° corrente: neste caso ngo somente 6 feito o 
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registro da ocorrencia da contradicao mas tambem deve-se 

indicar ao resolvedor de problemas que a contradicao 

detectada torna o context° corrente inconsistente. 0 

resolvedor deve escolher ulna hipotese do conjunto de 

hipoteses causadoras da contradicsio e nega-la. Esta 

hipotese desaparece do contexto corrente 6 

desacreditada e sua descren9a propagada) e a nega95° dela 

passa a fazer parte do espaco de crencas corrente (v. regra 

Introducgo da Negaggo na seggo 3.5.2). 0 SRC garante, 

atraves da logica de relevancia SWM, que a elindnac5o de 

somente uma hdpotese pertencente ao conjunto de hdpoteses 

causadoras 6 suficiente para livrar o context° corrente da 

inconsistencia detectada. Esta hip6tese negada passa a ser 

chamada hipotese culpada da contradigao. 

Como exemplo, suponha que o contexto corrente 

seja <Hi, H2, H3, H4, H5) e descobriu-se que as hip6teses 

causadoras da contradigao foram H2 e H3. Entao o novo 

contexto corrente poderA ser <H1,H2,H4,H5> se o resolvedor 

culpar H3 da ocorrencia da contradigao introduzindo a 

negagao de H3 no espago de crengas corrente. Se as 

hipOteses causadoras tivessem sido H2 e H6, COMO H6 nao 

pertence ao contexto corrente, nao haveria necessidade de 

escolher uma hipStese para negar (este 6 o caso (a) acima), 

jA que a contradigao entre H2 e H6 nao torna o contexto 

corrente inconsdstente. Tanto no caso (a) como no (133 a 

regra de Indica Contradigao 6 necessAria nao somente para 

indicar a nova contradigao mas tarnbem para registrA-La. A 

regra de Introdugao da Negagao 6 ainda necessAria no caso 

Cb). 

A escolha da hipOtese culpada 6 feita pelo 

resolvedor de problernas Pode -se ter no SRC urna fungao de 

ordenamento de hipoteses que cLassifique as hipoteses que 

amis provavebnente tenham sido as causadoras da 



112 

contradiggo. Desta forma o resolvedor de problemas nab 

precisaria escolher a hip6tese culpacla esti& vez que f 0=4 

descoberta uma contradicAo dentro do context() corrente. 0 

SRC culparia a hipotese selecionada atraves da funcgo de 

ordenamento. Esta funcgo poderia ser criada pelo pr6prio 

resolvedor de problemas de acordo com criterios proprios. 

3.6.4 0 registro da ocorrOncia das contradicCes 

0 TMS e o ATMS registram a ocorr6ncia de uma 

contradicgo atraves de nodos especiais, os nodos nNo-bons. 

0 SRC tem urna maneira semelhante de registrar o conjunto de 

hipoteses causadoras da nova contradi g go atraves da 

terceira estrutura de dados (contextos_contradit6rios v. 

3.4). Se este novo context() contraditorio 6 superconjunto 

de algum dos contextos armazenados nesta estrutura, entgo 

o novo context° nilio sera incluido no conjunto dos contextos 

contraditorios pais sera uma inforrnacgo redundante. Isto 

porque se um context° C 6 contraditorio, todos os seus 

superconjuntos tarnb6m sergo. Caso contrario, i.e., se nao 

for supercon junto, ele 6 inserido no conjunto. Esta 6 

portanto uma estrutura minimal, ou se ja, nenhum dos seus 

contextos componentes estgo contidos em algurn contexto 

tamb6m component& desta estrutura. 

Suponha que a estrutura contextos_contraciitorios 

tenha armazenado o conjunto <4:111,H21,(H3>> e se detectou 

contradicgo entre as hipateses Hi, H2, H5 e H6. Este novo 

context° contraditorio ngo sera inserido na estrutura de 

dados pois se 4:141,H2) _la 6 contraditOrio, entgo tambern o 

sera (111, H2, H5, H6>. 

Ao ser detectada uma nova contradicao ela ngo 6 

apenas acrescentada no conjunto de contextos 

contraditorios. Atualiza-se adequadarnente os Cc de cada 
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hipotese que pertenca ao novo context° contraditorio de 

forma que tais Cc passem a indicar a nova contradicao. 

Consequentemente, todas as fOrmulas derivadas de pelo menos 

uma hipdtese entre aquelas que formam o novo context() 

contraditorio tar/them devem ter seus Cc alterados. Isto 6 

feito atraves da regra de inferencia Indica Contradicao (v. 

3.5.2). 

3.6.5 Possibilidade de expiar.ar alternativas de solucelo 

0 resolvedor de problems's pode facilmente trocar 

de um espaco de crencas para outro, ou se ja, desacreditar 

em algumas formulas e/ou acreditar em outras. Isto 6 obtido 

simplesmente indicando um novo contexto distinto do 

corrente. A propagacao da descrenca de uma hipotese 6 feita 

f-acilmente excluindo-a do con junto de hipOteses que formam 

o context° corrente. 

Como exempla da facilidade de troca de context° 

considere a fig. 3.1 apresentada na secao 3.6.1. Se num 

d.sdo moment° o contexto corrente for 4:111,H2) o espaco de 

crengas sera <H1,H2,C1,C7,T1,T2,T3>. Se o resolvedor quizer 

trocar o context° corrente para {}11), o novo espaco de 

crencas sera <H2,T1,T2,T3). Se trocar para 4111,H2,H3> o 

novo espaco de crencas sera compost° por todas as fbf da 

fig. 3.1. 

Devido a facilidade de troca de context° corrente 

e consequentemente de espaca de crencas, no SRC 6 facil 

explorar possiveis alternativas de solucao. A troca de 

contextos 6 simples pois os contextos estao associados as 

fbf do resolvedor andicados pelos Co dos registros de 

depend6ncia) e nao as fbf associadas a contextos como 

acontece com o TMS. 
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Uma 

um contexto 

explicitarnente 

facilita ainda 

resolvedor de 

se referir 

problema. 

outra vantagem do SRC 6 que ele permite que 

se je referido por um nome ao inves de 

indicar cada hip6tese do contexto. Isto 

mais a troca de contextos possibilitando ao 

problemas especificar urn contexto ob jetivo, 

resolucao do ou falar dele durante o processo de 

3.6.6 0 comportamento nelo-monot6nico 

Diferentemente do TMS e ATMS que atrav6s do 

registro de dependencia dos nodos permdtem registrar que 

para uma fbf ser crenca ela depende de outra fbf ser 

desacreditada (regra "default" /REI 80/), o SRC nao obtem a 

nao-monotonicidade atraves da linguagem de representagao 

das crencas. A logica de relevancia SWM que suporta o SRC 6 

paraconsistente e nao nao-monotonica Cv. 

No SRC a nao-monotonicidade 6 obtida atraves do 

comportamento nao-monot6nico simmdado pela revisao de 

crencas e propagagao das descrencas. Isto ocorre quando se 

acredita em algum con junto de hipoteses que pertenca ao Cc 

de alguma fbf suportada gerando-se urna inconsistencia. 

Como exempla, se uma fbf suportada 6 representada 

por <CI, P, <H1,H2>, -CCH3>,-CH4,H53}, der(nornmd)> e o 

context° corrente que era {1-11,H2,H7,1113) passar a ser 

4:111,H2,H3,H7,H8), entao v6-se que o novo context° 6 

inconsistente pois, o Co da fbf Ci unido a um dos con juntos 

do Cc estA contido no contexto corrente. Entao, papa se 

restaurar a inconsistencia, o resolvedor pode escolher 

negar alguma hipatese do Co desta fbf CI. Se isto °copper, 

a hipotese negada sera desacreditada e sua descrenca sera 

propagada A fbf Ci que tambem deixarA de ser crenca. 

Portant°, de certa forma a crenca em uma fbf depende da 

descrenga em outras simmdando a regra "default". 
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A simulaggo da regra "default" (Le, acreclita-se 

em algo a menos que seja provado o contrArto) ngo 

necessariamente deve-se apenas A revisgo de crencas no SRC. 

Mas somente a revisgo de crencas registra o que causou a 

descrenca do "default". A propagacgo da descrenca sem 

revisgo de crencas 	poderla 	 o "default", Inas o 

resolvedor ngo precisaria explicitamente indicar a prova 

contraria A crenca do "default". Neste caso o resolvedor 

basta indicar que ngo acredita mais em alguma hipotese por 

algurna razao que so a ele interessa e 	 la do 

context° corrente. 

Uma hi potese no SRC pode ser considerada 

como "default" pois quando ela 6 inserida na BD ela passa 

automat i camente a fazer parte do context° corrente, i.e., 

por "default" uma hipotese inserida 6 acreditada (sua 

crenca 6 preferivel que sua descrenca). As crencas 

derivacia das hipoteses seri ant consequ4ncias dos 

"defaults". Os espagos de crencas poderiam entao ser 

considerados analogamente como extens6es da logica de 

"default," /REI 80/. 

3.7 As vantagens e desvantagens do SRC em relacAo ao TMS e 

ATMS. 

Como o SRC 6 um sistema de revisao de crencas 

baseado em suposig6es, ele tem muitas das vantagens que 0 

ATMS tem sobre o TMS, uma vez que o ATMS 6 tambem baseado 

em suposic6es e o TMS em justificativas diretas. Entre as 

vantagens pode-se citar: 

CD No SRC e ATMS, o calculo do espaco de crencas 

corrente 6 dInamico, ou se ja, sempre que se quizer saber se 
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uma fbf <n, p, Co, Cc, Tp> pertence ao espaco de crencas 

corrente, basta verificar se seu Co esta contido no 

context° corrente. No TMS o espaco de crencas 6 

determinado estaticarnente pelas crencas marcadas com 

"status" IN. 

(2) No SRC e ATMS, 6 facil trocar o espaco de 

crencas corrente pois 6 facil trocar o contexto corrente 

apenas indicando um novo. T _rocando o context° corrente, a 

troca do espago de crengas 6 automatica. No TMS estas 

trocas requerem o processo de manutenggio de verdades e o 

retrocesso direcionado A depend4ncia o que as tornam muito 

complicadas. 

(3) No SRC e ATMS, devido a facilidade em trocar 

contextos e espacos de crengas, 6 facil explorar 

alternativas de solugAo, enquanto no TMS isto requer muito 

retrocesso. 

(43 No SRC, contextos podem ser nomeados o que 

facilita referenciar-se a eles sem especificar as hipoteses 

que o formarn. No ATMS e TMS isto nllo 6 possivel. 

(5) No SRC e ATMS, a funca-o de propagacgo da 

descrenca 6 simples: b.sista retirar a hipatese desacreditada 

do contexto corrente que as crengas derivacias dela sera() 

autornaticarnente desacreditadas No TMS esta funcgo 6 feita 

pelo processo de manutenc-ao de verdades que 6 muito 

dispendioso. 

(6) No SRC, a fungab de revisgo de crencas 6 

feita atraves das regras de inferencia Indica Contradicao e 

eventualmente Introducao (la Negacab o que torna a funcao 

bastante clara e com urna base formal, o que WA.° acontece 

com os outros dois sisternas No TMS esta funcgo 6 feita 
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pelo retrocesso direcionado 	dependencia e no ATMS por um 

algoritmo um tanto complexo n'ao descrito neste trabalho. 

(7) No SRC e ATMS, a detecOo das hipoteses 

causadoras da contradiggo atraves da revisao de crencas 6 

feita simplesmente analisando os registros de dependencia 

dais Grencas contraditorias. No TMS isto requer o retrocesso 

direcionado dependencia que 6 mais demorado. 

(8) No SRC e ATMS, os registros de depend4ncia 

sio alterados quando iNgriv rvvig-00 de crencas. No TMS isto 

nao ocorre mas ocorre o processo de manutencao de verdades 

para atualizar os "status" das crencas afetadas pela 

contradicgo, o que provavehnente sera nmds dispendioso. 

(9) No SRC, o proprio registro de dependencia 

indica que contextos nao podem valer no mesmo context° que 

vale a fbf suportada (Cc). No ATMS e TMS isto nao 6 

possivel 	ser 	detectado 	analisando 	os 	contextos 

contraditorios registrados no nodo nao-bom. 

C10) Talvez a principal vantagem do SRC em 

relagao ao TMS e ATMS seja o fato dele estar baseado sabre 

uma logica de relevancia SWM que suporta as funOes do SRC, 

tornando tads funOes claras e elegantes. Como exemplo da 

utilidade da logica SWM ressalta-se o fato do calculo do 

registro de dependencia da fbf inferida pelo resolvedor ser 

feita automaticamente pela prOpria o que ngo 

acontece com o TMS e ATMS que forcarn o resolvedor de 

problernas fazer todos os calculos. 

Entre as desvantagens pode-se citar duas: 

(1) No SRC, a selecgo da hipotese escoadda coma 

a culpada entre aquelas causadoras da contradigao 6 feita 
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pelo resolvedor de problemas. No TMS e ATMS esta escolha 6 

do pr6prio sistema. Igto pode ROP alterado no SRC, 
incluindo nele tuna funcao de escolha para selecionar a 

hipotese culpad.s. 

(2) Uma outra possivel desvantagem, 6 que o SRC 

nab possui justificativa n.ao-monotonica como no TMS e ATMS. 

Mas isto deve-se ao fato da 16gica que representa as fbf 

ser de relevancia (paraconsistente) e n.ao nao-monotonica. A 

ngo-monotoniciciade 6 obtida pelas funOes de propagacSo de 

descrenga, revisgo de crengas e nab atrav4s da linguagem de 

representaggo das fbf. 
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4 RESOLUCAO DE PROBLEMAS: CONCEITOS E DEFINICOES 

Neste capitulo sera.° apresentados os termos 

classicos utilizados na area de resoluciSo de problemas em 

IA que ser'go referenciados no cap. 5. 

4.1 A terminoloria basica 

Um problema pode ser definido COMA) uma terna 

Pis<I,O,C> onde C/NIL 71/ e /KVI 88/) 

I: 6 o con junto de express6es que representam o estado  

inicial do problema; 

0: 6 o conjunto das operacbes que se podem efetuar sobre o 

estado iniciad ou sobre as express6es geradas a partir do 

estado inicial pop aplicacoes sucessivas de seus 

operadores. 

C: 6 a condicgo de solucAo  que deve satisfazer a expressgo 

terndnal. 0 estado final 6 um estado obtido quando 

problema satisfaz a condicao de solucgo. 

Um estado P 6 sucessor do estado I se 6 

alcancavel a partty de I mediante a aplicaggo de algurna 

seqii6ncia de operadores. P 6 sucessor imedlato de I se P 

for alcancado a parttr de I aplicando urna vez um 

operador sobre L 

Uma acgo 6 o resultado da aplicacgo de um 

operador Oi a uma expressgo. Um operador determina uma 

classe de ac6es pois pode aplicar-se a mads de uma 

expre,ssgo. 

Espaco de estados ou espaco de busca 6 o conjunto 

de todos os estados que podem ser alcancados aplicando 
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owadorog a parttr do estado inidat 

Uma solucAo  para um problema consiste de uma 

seqii6ncia de operadores 01,...,On cujo resultado de sua 

aplicacgo ao estado inicial I satiefa2 a condicAo C. Um 
problema ngio tem solucao se se pode provar que esta 

seqiiencia nao existe; se essa seqt.i6ncia for vazia 6 porque 

o problema ja esta resolvido. Serl congitietado 2/30112S 

seqiiencias finitas de operadores, i.e., a aplicacgo dos 

operadores nab deve gerar ciclos pois isso significa gerar 

express6es previamente geradas. A resoluco  de tun problema 

seria o processo de acha.r uma solucgo para 616. 

Para ilustrar estes conceitos, considere como 

exemplo o seguinte problema das jarras /KVI 88/: dadas duas 

jarras vazias cuja capacidade 6 de 4 e 3 litros 

respectivamente, como se pode obter precisamente 2 litros 

na primeira ja.rra? As jarras podem ser enchidas e 

esvaziatia.s ou ainda se pode passar o conteudo de uma jarra 

para outra. 

0 espaco de estados pode ser descrito por um par 

de inteiros [X,Y] tal que X varia entre 0..4 e Y entre 

0..3. X e Y representam a quantidade de litros que contem 

as jarras de capacidade 4 e 3 litros respectivamente. 

0 estado inicial 6 [0,0] e a condicao de solucao 

6 alcancar o estado final [2,n] onde n significa que nab 

interessa o conteudo da segunda jarra. Os operadores podem 

ser descritos atraves de regras como, p.ex.: 

[encher a jarra 1] ER [X,Y] / X < 4 	[4,Y] 

significando que para encher a jarra 1 a partir de urn 

estado com configuracao [X,Y], 6 necessario que X se ja 

menor que 4. 
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Um espaco de estados pode ser representado 

topologicamente atraves de um graft) diricido  contendo nodos 
representando estados do problema. Cada arco  deste grafo 

representa urn operador aplicado entre os estados 

representados pelos nodos que ale coneeta. Um nodo n' 6 
sucessor  do nodo n se existe um arco que parte de n ate n'. 

Diz-se ent5o que n 6 antecessor  de n'. Pode-se facilmente 

tracar um isomorfismo entre encontrar a sequ4ncia de 

operadores que solucione o problerna e encontrar um carninho 

atraves de um grafo dirigido. 

Para o exemplo das jarras, um grafo dirigido 

poderia ser: 

E 0 , 0 ] 	 

(4,0] 	 E0,3] 

E1,3] 
1- 

E4,31 E3 1,0] 

Fl.g. 4.1 	Graf° 	po.rc tat 	para. o problama do.s jo.rro.s. 

Diz-se que urn nodo 6 expandido quando se obtem 

seus sucessores mediante a aplicacao dos operadores 

pertinentes. Os nodos abertos sgo os que nao foram 

expandidos, do contrario chama-se nodos fechados. 

Quando a solucgo papa urn problema nao perrnite 

ciclos entao pode-se representar o problema topologicamente 

atraves de uma estrutura de arvore. Uma Arvore 6 um grafo 

no qual cada nodo, exceto o nodo inici.al chamad,-) raiz, tem 

somente um antecessor. Um exemplo de representacao em 

arvore papa o problema das jarras sepia o apresentado na 

fig. 4.2 (v. 4.3). 
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4.2 RepresentacAo  de problemas 

Um problema raratnente se resolve exatamente nos 

termos em que ele foi proposto. Geralmente se utiliza 

convertOes para descrever o problema. Desta forma, rt.?io se 

resolve o problema real e giM uma repesentacilo idealizada 

do mesmo de onde se obt4m uma solucSo que sera interpretada 

como uma solucgo do problema real. 

Uma representacab pode ser vista como uma 

estrutura de dados que cont6m uma descricgo do problema e 

uma funcgo de interpretacao (geralmente implicita) que 

traduza esta descric.gio mais formal do problerna para outra 

mais informal express.a em linguagem natural. Esta 

representacgo deve englobar todos os componentes do 

problema: estado inicial, operadores e condicao de solucao. 

REPRESENTAga0 DADOS ESTRUTURADOS + INTERPRETAg210 

0 estado 	 deve representar a informa0o 

necessaria para se resolver o probletna. Entre estas 

informagoes ha aquelas que permanecem invariAveis e outras 

que mudam dinamicamente durante o processo de resolucao. 

Contudo, 6 importante que a estrutura utilizada para 

representar o estado inicial sirva tambem papa representar 

os diferentes estados resultantes da aplicacao dos 

operadores. Pop exemplo, se o problema fosse demonstrar 

teoremas o estado inicial poderia ser um conjunto de 

asserOes representando axiornas, hmnas teoremas 

jA provados e a representacao utilizada para essas 

assergoes poderiam ser fornmdas bem formadas (fbf). Para o 

problem.a da& jarras (v. 4A) a representacAo escolllida foi 

simples porque o problema 6 simples. 0 par ordenado EX,Y] 

interpretado como as duas jarras de capacidade 4 e 3 lltros 

respectivarnente 6 suficiente para representar todo o espaco 
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de estados. 

As operac3es que transfornumn estados tambem devem 

ser representadas adequadamente pc:As as opera9Oes podem nao 

ser aplicaveis a todas as express6es correspondentes ao 

espago de estados do problema. Se isto acontecer 6 

necessarbo expressar as restrig6es ou condig6es sob as 

quais cada operador deve ser aplicado. Isto 6 felt° atraves 

de regras que estabele9am estas condi96es Cou 

pre-condiOes) a serem satisfeitas para poder aplicar a 

acao correspondente. Estas regras poderiam, entao, ter o 

seguInte formato: SE 	condicao 	ENTao 	acao. Para 

problema das jarras <v. 4A> a regra exemplificada papa um 

estado qualquer ()con teria como condicao X < 4 e como acao 

encher a jarra X resultando no estado (4,Y). 

As regras podem conter mais inforrnacoes como o 

custo de executar uma acao, a probabilidade que conclusao 

se ja certa, etc. Por isso sera aqui utilizado o termo 

regras ao inves de operadores. Em particular, quando as 

ace5es corresponderem as concluse5es efetuadas sobre o 

dominio do problema regras sera° chamadas de regras de 

inferencia. E ainda, quando as regras refletirem tambem as 

convicc25es de um especialista provenientes de sua 

experiencia em determinada area as regras sera° chamadas 

de regras heuristicas. 

A condicao de solucao especifica a meta de um 

problema. Metas podem ser completamente especificadas ou 

nao. Os problemas de demonstracao de teorernas especificarn 

completamente sua solucao atraves de um teorerna a ser 

provado enquanto outros problernas, como o xadrez, d:sio uma 

especificacao incompleta de como deve ser estado final 

para que satisfaca a condicao de soluca'o. 
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Quando problemas ski simples a sua representaciio 

n510 e>dge urn modelo especifico. Entretanto, em IA tem sido 

desenvolvidos varios modelos de representac'Ao de 

conhecimento especificos para que se perrnitam mecanismos 

de infer4ncia mais poderosos para a resoluggo de problemas 

mais complexos.Como exemplos dos tipos de representaggo de 

conhecimentos rnais utilizados em IA temos: representac6es 

ngo estruturadas utilizando formalismos logicos das logicas 

clARsicas e n50-classicas, ou representac25es estruturadas 

como redes sernanticas, depend4ncia conceitual, "frames", 

"scripts" e ainda representa0es atrav4s de procedimentos 

C/RIC 88/ e /KVI 88/7. 

4.3 Metodos de resolucAo de problemes 

Uma forma de resolver um problema 6 atraves de um 

metodo que ache uma solucao em forma direta sem examiner 

distintas alternativas. Mas nem todos os problemaR sao 

soluveis desta forma, e mesmo pam aqueles possiveis de 

serem resolvidos assim, as vezes nao 6 razoavel faze-lo. 

Portant° tecnicas menos precisas e diretas tambem sao 

utilizadas para resolver problemas. Em IA, sao chamacias de 

metodos fracos e incluem metodos de busca em espago de 

estados. 

Os metodos fracos sao muito genericos e podem ser 

aplicados a qualquer tipo de problema que posse seP 

represented° por especo de estados. Mas por serem genericos 

sua eficiencia pode ser limitada. Par isso, se opta-se por 

representage5es mais especificas coma as citadas no final da 

secao 4.2, entao pode-se aplicar metodos niais apropriados 

pare o tipo de representacao e portant° mails eficientes. 

0 m6todo de busca em espaco de estados  conusiste 

em tenter exaustiva e sistematicamente todas as operagoes 
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permitidas a partir do estado inicial ate atingir o estado 

final. Desta forma 4 seguro que se chegara a uma solucgo se 

existtr alguma. Entretanto, se as combinacoes possiveis sao 

infinitas e o problema 6 insolUvel o computador entrara em 

"loop" para sempre. Neste Gas°, na7o se podera estabelecer 

00 igto 00 deve ao fato que nao houve tempo suficiente para 

o metodo encontrar a soluggo ou que na realidade o problema 

ngo tem solucgio. 

0 espago de busca 6 geralmente tgo extenso que 6 

impossivel recorr6-lo completamente. Por este motivo, 6 

necessario decidir que porOes do mesmo explorar. Isso faz 

com que nao se possa mais garantir alcance da solucao 

pois se perde exaustividade da busca. 

Entre os metodos fracas poderemos citar 

C/KIV 88/, /NIL 71/ /RIC 88/): gerap-e-testap 

("generate-and-test"); busca em profundidade ("depth 

first"); busca em amplitude ("breadth first"); busca com 

heuristica papa guiar escolhas das alternativas 

(heuristica local chama-se "depth first," informado e 

heuristica global "best, first"); busca com heuristica na 

etapa de refinarnento Cbusca &rigida chama-se "beam 

search", busca par etapas "staged search" e subida da 

encosta "hill climbing"); procedimentos que devolvem a 

melhor solucao Cbusca exaustiva chamada "british museum"; 

rarnificar e podar charnado "branch-and-bound" e busca com 

heuristica A e A
*

). 

Os metodas fracas usam como topologia grafos OU 

para representar o process° de busca em espaco de estados. 

Um exempla de grata OU seria o graft:, da fig. 4.1 e 6 

denominado grafo OU porque cada caminho no grafo 6 uma 

.alternativa possivel para se chegar ao estado final. 

s 

	

FUTO 	INFORMATICA 
BIBLIOTECA 
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Dentre os metodos fracos sera aqui apresentado 

apenas o metodo de busca em profundidade com heuristica 

local. Este mktodo sera utilizado junto A estratecia de 

revisgo de crengas apresentada no cap. 3 para resolver o 

problema-exemplo do cap.5. E ainda, ao inv4s de crafo, sera 

utflizado apenas representacgo de problemas na estrutura de 

Arvore que ngo representa ciclos. 

0 m6todo de busca em profundidade em uma Arvore 

que representa a problema estabelece que, uma vez expandida 

a raiz e sendo qualquer um dos nodos filhos uma alternativa 

tao boa quanto qualquer outro nodo filho, se escolhe o 

primeiro nodo (por convencao o mais A esquerda na Arvore) 

e se expande este nodo ignorando-se momentanearnente o 

resto. Para este nodo expandido surgem outros nodos filhos. 

Escolhe-se novamente o mais a esquerda e assim 

sucessivarnente ate que se encontra a soluggo ou o nodo rig° 

possua mais sucessores. Neste Ultimo caso se retrocede ate 

que o nodo mais recente contenha uma alternativa ainda raio 

explorada. 

Como exemplo, suponha a seguinte Arvore papa o 

problema das jarras (s'Ao desconsiderados os nodos filhos 

que sao iguais a qualquer nodo criado antes para evitar 

ciclos) 
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(0,0li 

(4 012 	 (0,3] 

[4 3la 	[1 314 

[1 Ol5 

[1 3lcs 	[0,1l7 

14,1le 

[2,371> 

. 4 2 Arvore pcs.ro. o probla 	das jarra.s 

Os subscritos indicam a ordem em que os nodos 

foram visitados. Neste exemplo se visitou primeiro o nodo 

raiz [0,0] expandindo-o em [4,0] e [0,31 Elege-se a 

alternativa mais esquerda, i.e., o nodo [4,0] e 

verifica-se se ele satisfaz a condicao de solucao. Como nao 

satisfaz, expande-o para [4,3] e [1,31 Escolhe-se [4,3] e 

expande-o. Como ele nao 6 estado final e como ele nao tem 

mais sucessores ja. que todos os operadores possiveis de 

serem aplicados sobre [4,3] produzem nodos que ja foram 

gerados, escolhe-se a prOxima alternativa mais esquerda 

que 6 [1,3]. Prossegue-se assim, sucessivamente, ate 

visitar o nodo [2,3] que satisfaz condicao de soluc-,ao. 

Este m6todo acima explicado 6 o m6todo de busca 

em profundidade. 0 metodo  de busca  em profunclidade cam 

heuristica local  utiliza heuristica para escoiher 1.11ria 

adternativa Cao inves de escolher sempre a primeira) que 

torne o mais curto possivel o caminho papa se chegar a 

solucao. Desta forma evita-se ao maxim° o retrocesso em 

busca de alternativas de solucao necessario quando se 

pesquisa um ramo da arvore que nab contenha um estado que 

satisfaca a condicao de fim. 
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Finalmente, existem problemas que embora possarn 

ser resolvidos pelo metodo de busca em espaio de estadosp 

s5o mais adequados de serem solucionados atraves do metodo  

de reducAo  de problemas.  Este m4todo consiste em raciocinar 

a partir do problema a ser resolvido, estabelecendo 

subproblemas e sub- subproblemas de complexidade decrescente 

ate que, finalmente, o problema original se ja reduzido a um 

conjunto de problemas primitivos cada um com uma resoluggo 

A decomposigao de unt problerna em problemas 

menores gera arcos E. Um arco E aponta para qualquer nUmero 

de nodos sucessores onde todos devem ser resolvidos papa 

que o arco fornega uma solugao. 0 arco E difere do arco OU 

pois este ultimo aponta para uma alternatAva de nodos onde 

basta um ser resolvido para que o arco fornega uma soluggio. 

0 metodo de redugao de problemas usa como topologia grafos 

(ou Arvores) E-OU perrnitindo tanto arcos E como OU. Um 

exemplo para tal grafo pode ser: 

ZNN■ 

ZN\ 

Ft.g 4. 3 Um gro.fo E-OU para roproiaentar a prova de um 

t eoremo. 

Este grafo significa que para provar 

pode-se decompor o problems' inicial em PseQ e R. Como sao 

ligados por um arco E, tanto 	como R devem ser provados 

papa que seja provado 	 Mas papa provar 	basta 

provar P ou Q jA que sao subproblemas ligados por um arco 

OU. 
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5 UM PROBLEMA-EXEMPLO RESOLVIDO UTILIZANDO 0 SRC 

5.1 Problemas  de satisfaclo  de restricoes  

A utilizacao do SRC sera validada neste capitulo 

atraves do sistema RP. 0 RP 6 urn sisterna resolvedor de 

problemas que se comunica com o SRC Ce este com um.st BD ) nos 

moldes da arquitetura apresentada na fig 1.1 do cap.l. 0 

problema-exemplo que 6 resolvido atraves do RP 6 a 

criptoaritm6tica. Este problema pertence 	classe de 

problemas de satisfaggo de restrig6es que t4m per objetivo 

descobrir algum estado do problema que satisfaga um 

conjunto de restrig25es dado. Problemas de satisfaggo de 

restrig6es ngo requerem um m6todo de resoluggo especial 

podendo utilizar quaisquer dos metodos apresentados rift 

seggo 4.3. 0 RP representa.ra o problema que ele resolve - a 

criptoaritmetica - atraves de um espago de estados (v. 5.2) 

e o resolvera usando metodos adequados a esta representaggo 

(v. 5.33. 

Mas o que sgo os problemas de satisf ag50 de 

restrig25es? sao problemas que apresentam o seguinte padrgo: 

"selecione x X tal que PCx3", onde x uma soluggo entre 

possiveis e P pode ser ou uma conjunggo de express25es 

na qual x deve satisfazer, ou um procedimento que booleanas 

verifique se 

de lista de 

oito-rainhas 

problemas de 

de 

satisfaggo de restrigbes booleanas 

x 6 soluggo ou ngo. Problemas como ordenaca0 

numeros, sistema de equage5es, quebra-cabegas, 

entre outros podem ser classificados como 

Exemplos 

satisfaggo de restrig6es por procedimentos sgo a 

criptoaritmetica, 	formaggo 	de 	hipoteses, 	rotulagem 

perceptual do mundo real e ainda tarefas de pro jeto com 

limites de tempo, custo e material. 

Mesmo que estes problemas ngo requeiram um metodo 

especial de resoluggo, a representaggo deles exige tamb6m 
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uma representacao adequada das restrig6es. Estas restriOes 

serao modificadas a medida em que se resolvem partes do 

problema. Sego as restric6es que guiam a resoluqego do 

problema et portant°, um algoritmo geral para resolver um 

problema de satisfacao de restrig6es deve passar pelas 

seguintes fases: 

(1) formulacgo de restriOes: esta 6 a fase 

inicial onde se representarn as restrigOes iniciais do 

problema. Nao sera° formuladas novas restriOes apos esta 

fase, rnas as restric6es aqui geradas sergo transformadas 

pela fase seguinte; 

C23 propagagao de restric6es: nesta fase 

restrigoes mais simples sao criadas a partir das antigas. A 

propagacao de restricbes visa sic:liar decis6es sobre o 

problema tanto quanta possivel. Adiar decis6es significa 

aqui postergar a escolha entre hipoteses alternativas 

ligadas 8011100 do problema em questa°. Desta forma, 

hipoteses contraditori,sts poderrt ser descartadas antes mesmo 

de serem formuladas possibilitando ao resolvedor decidir 

sabre hipoteses mais plausiveis de ocorrerem; 

(33 satisfacao de restric6es: esta fase 6 

responsavel por encontrar valores papa variaveis tais que o 

conjunto de restrige5es sobre estas variaveis se jam 

satisfeitos. 0 processo de encontrar valores papa variaveis 

6 um processo de geracao de hipoteses. 

As rases 2 e 3 interagem durante toda a resolugao 

do problema. Quando uma hipotese 6 mal formulada pela fase 

'3, a fase 2 encontra este erro pais, atraves da propagacgo 

de restrig6es, ela gerara restricbes impossiveis de serem 

satisfeitas indicando que o problema nao tem solucao. Mas 

isto 6 um absurd° pois parte-se do prez:suposto que o 
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problema tem solucgo. Loco o que esta errado 6 a hipotese 

mal formulada que desencadeou a geracgo de restri925es 

insatisfativeis. Esta hipotese contraditbria assim como as 

restri925es geradas em suzi consequencia devem ser re jeitadas 

e novas hipoteses formuladas pela fase 3. Somente no caso 

em que todas as hipateses forem testadas 	levando a 

resultados insatisfatorios 6 que se assume que o problema 

foi mal formulado e nao tem solucgo. 

Os processos de satisfacgo e propagacgo de 

restrig6es se alternam sucessivamente ate que se alcance a 

solucao do problerna. Nas seq,25es seguintes sera analisado um 

exemplo de um problema de satisfacgio de restrig6es - a 

criptoaritmetica - e indicado que metodos foram utilizados 

papa resolve-lo atraves do RP. 

5.2 Criptoaritmetica:  o problema-exemplo  

0 problerna conhecido como criptoaritmetica /FIK 

70/ 	Cdo 	grego 
	

"kryptos": 	escondido, 	oculto; 

"arithmetike": ciencia dos numeros) pode ser definido 

infor•malmente da seguinte maneira: "assinale um digito 

decimal a cada letra das palavras frcaju', 'coco' e 'manga' 

de forma que quando as letras forem trocadas pelos digitos 

correspondentes se ja valida a 

caju 

seguinte operacao de soma: 

 

COCO 

  

manga 

  

Ft.g. 5. 1 	pr oh ema exemplo 

Note que as palavras podem ser outras quaisquer. 

Alem das restricoes aritmeticas implicitas, o 

problema ainda exige que nenhum digit° deva ser assinalado 

a mais de uma letra distinta, e que zeros rig° se jarn 

atribuidos as letras mais a esquerda que formarn as parcelas 



e a soma". 

Como 	foi 	dito 	na 	seggo 	anterior, 	a 
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criptoaritm6tica 6 um problema de satisfacgo de restric25es 

por procedimentos, i.e., ago procedimentos que irao 

VQPifiCaP S@ OS assinalamentos de digitos a letras 

satisfazem todas as restric25es do problems'. Quando todas as 

letras forem associadas a digitos respeitanto as restric6es 

o problema estara resolvido. 

A definicao formal do problema sera feita usando 

a terrninologia do cap.4 com a representacAo do problema 

atraves de um espaco de estados. Sera aqui introduzido Unla 

classificacao de possiveis espacos de estados de acordo com 

a analise da criptoaritmetica encontrada em /NEW 72/: 

Ca) 	espaco 	basico: 	as 
	

unicas 	entidades 

reconhecidas e tratadas pelo resolvedor de problemas seriarn 

as letras digitos, assim como as relagoes de 

assinalarnento entre eles; 

Cb) espaco aumentado: alem do que 6 representado 

pelo espaco basic°, tar/them 6 reconhecicia uma nova entidade 

conhecida como "carry" Co "vai um" da soma, i.e., o "bit" 

de transporte da coluna) assim como as relacOes de 

dis Jung , desigualdades e paridade que podem ser 

associadas a cada letra restringindo seus possiveis 

valores; 

Cc) 	espaco 	algebrico: 	alem 	do 	que 	6 

representado pelo espaco aumentado, tambem sao tratadas 

express6es aritmetica.s que representem diretamente .2tS 

retrig6es de soma entre as letras. 

0 espago de estados utilizado pelo RP sera do 

tipo algebrico. Na fig. 5.2 abaixo apresenta-se a def. do 

espago de estados atraves da notacao BNF (Bakus Naur Form): 
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Getra>::mia:b1c1d:elf:g:11111j1kIllml 

nlolp:q:r:sItlulvlwIxly:z 

<digito>::=0111213:4:516:7:8:9 

<indice-coluna>::wii:12 

<valor-verdade>::Inverdadeirolfalso 

<variavel-letra>::lixilx21xs 

<variavel-digito>::mvi 

<variAvel-fbf>::asallazIasla4 
<variavell::•• 	<letra>: 	carry(<indice-coluna>>1 

<variavel-digito>: 	<variavel-letra>: 

<variavel-formula> 

<termo>::na<digito>l<variavel> 

<expressao-simples>::12<termo>1 <termo>4-<expressao-simples> 

<operador-relacional>::= > < 1 	1 

<expressgo>::•1<expressao-simples>: 	<expressao-simples> 

<operador-relacional><expressao-simples> 

<formula-atomica>::= <expressao>: par“termo>): 

imparC<termo>): <valor-verdade> 

<fbf>::01<fbfl>1 <fbf> 44 <fbf> 

<fbfl>::10<fbf2>1 <fbfl> 	<fbfi> 

<fbf2>::m<fbf3>1 <fbf2> 	<fbf2> 

<fbf3>::21<fbf4>1 <fbf3> 	<fbf3> 

<fbf4>:!■<fbf5>1 -1(<fbf4>) 

<fbf5>::=<formula-atOinica>1 C<fbf>> 

<ntitnero>::iff<digito>l<digito><nUrnero> 

<lista-nUmero>::mi<nurnero>l<nUmero>,<Iista-numero> 

<contexto>E<Iista-nurnero>l 1 

GistaContexto>::=IRcontexto>l Rcontexto>],<IistaContexto> 

<contextosContraditorios>E<IistaContexto>3 

<fbf-suportada>::ginodoC<numero>,<fbf>,<contexto>, 

<contextosContraditorios>) 

<espaco-de-estados>::= <fbf-suportad.a>: 

<fbf-suportada> <lista-fbf-suportada> 

Ft.g. 5. 2 Deftm.cao do ospaco de esItadoG 
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De acordo com a fig. 52 acima, o espago de 

estados 
	

formado por fbf suportadas, Le, fbf com um 

rogistro de depend4ncia associado (v. cap.3). As fbf mods 

simples, ou se ja, as fornmdas atondcas podem ser: equac25es 

ou inequaOes simples de 1.2 grau; formdas que indiquem 

rsatidAde das letra&; ou ainda um valor verdade Cverdadeiro 

ou falso). As formulas atamicas sgo combinadas por 

conectivos logicos gerando fbf. Os termos sob os quais as 

fbf sgo aplicadas podem ser digitos (0_9) ou varlAveis. As 

variaveis estgo implicitamente quantificadas universalmente 

e elas podem ser: letras, que sgo variavels para digitos; 

"carry", que pode ser visto corn° um vetor indexado pelo 

nitmero das colunas onde carry(n) representa o "carry" d.a 

enesima coluna (contando da direita para a esquerda); e 

ainda outras variAveis auxiliares para expressar 

propriedades das letras, "carries" ou propriedades logicas 

e de igualdade que valem para quaisquer fbf. 

Uma vez escolhida a forma de representaggo do 

espago de estados por fbf suportadas, pode-se agora definir 

mais formalmente o estado o conjunto de operagi5es 

sobre os estados e a condiggo de solugg'o final do problema. 

Na discussgo que se segue serao desconsiderados os 

registros de dependencia das fbf suportadas. 

No estado inicial, letras e "carries" ngo tem 

valores associados e no estado final eles tem seus valores 

determinados respeitando as restrig2Ses da criptoaritmetica. 

A representagao do estado inicial por fbf indicando que 

letras e "carries" tem valores desconhecidos nab 6 d.sido 

introduzindo uma constante "null", mas atraves da lista de 

restrigoes abaixo, onde xl, x2, x3 sgo variaveis papa as 

variaveis letra, 11 e 12 para as colunas do carry e al, 

a2, a3 e a4 papa fbf quaisquer como defirddo na fig. 5.2: 
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(*I carries s6 podem assundr valores 0 e 1 *) 
carry(i1)1150 	carryal)411 

(It letras so podem assumir valoreC tiP 0..9 110 
x1•10..x1nlvx1E2vx1113,,x1E4vx1E5vx1106vx1•7vxlis8vx.i.9 

60 carries s6 assumem 1 vador por vez *) 
carry(11)=0 4 n(carry(11)011) 
carry(11)=1 4 n(carry(i1)*0) 

o carry que entra para coluna das unidades 6 zero *) 
carry(0)11,0 

letras s6 assumem 1 valor por VO2 
xlmi0-• xlx1 	x12 	xl*3 	x1X4 	xlPe5 ,.x1X6,..x1Pe7..x1X8..x1X9 

	

x1X0 " x1X2 	xl%3 	x1X4 	x1Pe5 ■ocl6.o.r1W7.oc-1*13"arl9 
x1=2-■ xl.X0 	x1X1 	x13 	xl.X4 	x1X5 
xlmg3-* >cl0 	 x12 	x14 	x1ae5 
xlm44 x1PeO ^ x11 ^ x1X2 ^ x13 ^ x1Pe5 "xix6^x17^xlx8ANAX9 
xing5 -• x10 	 x1ae2 	x1g3 	x1X4 

x10 	x1.1 	x1X2 	xlwe3 	xloe4 ...xl#5",x1X7...x18"x1X9 
x-1•17-. x1X0 	x-11 	x1pe2 	x1X3 	x1X4 ...x1X5"x1X6,,,x1X8",x1X9 
xl•B8-• x1X0 	x1X1 	x1X2 	x1Pe3 	x1.4 nx1X5",x1Ped.,x1X7",x1X9 
x1=9-* 3c10 	x1X1 	x1X2 	x13 " x14 ...x1X5"..x1X6..x17",x1X8 

C* um digito nao pode ser assinalado a 2 letras distintass) 
xlmtvl 	›rix2 	x2Xv1 

Estas restrigoes sao apenas restrigoes de valores 

para letras e "carries" e valem para quaisquer que se jarn as 

palavras que formam as parcelas e a soma. Ha porem uma 

restricao de valor para letras que dependem das palavras 

somadas: 6 aquela que indica que as letras iniciais nao 

devem ser zero. Para o exemplo apresentado na fig. 

5.1 estas fbf seriarn: 

c0 

mx0 

Maks o estado inicial nAo possui apenas restrieSes 

sobre valores das letras e "carries". Existem restrig6es 

aritmeticas e de paridade dos nUmeros e ainda restrig6es 

sobre propriedades da igualdade e logicas. 

Para o exemplo dado 
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caju 

COCO 

manga 

as restriOes aritmeticas devem representar as possiveis 

alternativas de soma. 0 problema SOMOT palavras pode ser 

reduzido ao problema de somar as letras que fornumn estas 

palavras dispostas em varlas colunas. As colunas sera° 

contadas da direita para a esquerda, Le, a cohma 1 

representa a soma "U 0 	a"; a cotuna 2 seria nj + c 	6" 

e assim por diante. A soma de uma coluna, p.ex. a colana 2, 

poderia dap diferentes resultados dependendo se a coluna 

anterior Ccoluna 1) teve "carry" Ccarry(1) ■1) ou ngo 

Ccarry(1)=0) e ainda se esta propria coluna manda "carry" 

Ccarry(2)11.1) ou ngo Ccarry(2)=0) para a coluna seguinte 

Ccoluna 3). Considerando que carryCn) 6 o "carry" que sad 

da coluna "n" e sornado na coluna seguinte, teriamos quatro 

possiveis equagOes para representar as possiveis 

alternativas da coluna 2: 

carry(2)=0-4(carry(1)=0 -.J+cimg) 
carry(2)=1-,Ccarry(1)1110 -,j+c=g+10) 
carry(2)=0.4Ccarry(1)Aul -"j+c+ling) 
carry(2)1111.4Ccarry(1) ■1 

As restricOes para todas as colunas sergo 

traduzidas para estas quatro equacOes. Quando uma ou mais 

letras das parcelas ngo existir Ccamo no caso da coluna 5), 

elas sergo substituidas por zero. Assim, genericamente 

estas fbf seriam: 

carryCi2)sm°4.CcarryCil3=0 4x1+x2=x3) 
carryCi2)11m1-■ CcarryCil>=0 4x1+x2=x3+10) 
carryCi2)1m04CcarryCil)ml 4x1+x2+1=gx3) 
carryCi2)=1-,CcarryCil3=1 -.xl+x2■x3+9) 

Ftg. 5.3 As rostricbes do uma coluna 

onde it 	i2 indicam de que coluna 6 o "carry" indicado; 

X2 Sab as le,tras das parcelas; e xs 6 a letra da 

soma. 
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As restric25es sobre as paridades dos niuneros sao: 

par(0) 
par (2) 
par(4) 
par(6) 
par(8) 
impar(1) 
impar(3) 
impar(5) 
impare7) 
impar(0) 

parCx1) 	--Kimpar(x0) 
impar(xl) 	--KparCx1)) 

parCx3)=EparCx1)+parCx2) 
par(x3)Eimpar(xl)timpar(x2) 
impar(x3.)■par<x1)+1mpar(x2) 
imparCx3)Inimpar(x1)+parCx2) 

As restrigoes sobre a igualdade sao: 

alina2 	al•Na3 	a2m,a3 
al■a2 4+ a2•Ral 

indica.ndo as propriedades reflexiva, transitiva e simetrica 

respectivamente. 

Por ultimo, as restriOes sobre leis logicas sao 

tambem necessarias que o RP utiliza-se da logica de 

relevancia implementada pelo SRC com o qual se comunica. 

Entre as leis logicas, aquelas possivelmente mais 

utilizadas neste problema sgio: 

al 4+ -1(-1Cal)) 
Cal"a2) 4+ (a2"al) 
CCal"a2) --• a3) 	Cal 	Ca2--,a3)) 
Cal.,a3) 	Ca2"a3) 	Cal..a2) 	a3 
(al.,a2) 4+ Ca2..al) 
--Kale.a2) 	-1Cal) 	-1(a2) 
-1(.31)..,a2 4+ al-•a2 
Cal+, falso)-• -Kai) 
((al 	(a2...a3)) ^ -1(a2)) 	Cal4a3) 
CCal-,a2) 	(a3-,a433 	(Cal..a3) 	Ca2sea4)) 
Cal+oa2) +0 Ca24+al) 
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Todas estas restric6es fazem parte do estado 

inicial do problema. A partir do estado inicial, operacoes 

sgo aplicadas sobre estas fbf de forma a se chegar a um 

estado final que satisfaca condiciio de soluc5o. Para este 

problema, a verificacao de qua 6 astado obtido 6 realmente 
um estado final 6 feito por procedimentos ja que a 

criptoaritmetica 6 tun problema de satisfacao de restriOes 

por procedimentos. Isto quer dizer que a condiggo de 

solucab ngo sera representada por fbf. E ainda, um estado 

final sera aquele em que cada letra distinta que raga parte 

do problema tenha um tinico digito associado de forma que as 

restrice5es daquele estado se jam respeitadas 

Falta apenas definir .as operag6es utilizadas pelo 

RP. Como o RP utiliza-se do SRC pars manipular as fbf, 

estas operac6es serao as proprias regras de inferencia do 

SRC apresentadas em 3.5.2 acrescentadas de regras de 

inferencia papa tratar com express6es aritm4ticas. 

Basicamente o que estas altimas fazem sao simplificac6es e 

padronizac25es 	das 	express25es 	aritmeticas 	como 

apresentadaiR na tabela abaixo: 
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Tabela 5.1 Express6es aritmeticas e sua forma simplificada 

equivalente 

EXPRESSA0  

a+5+2m3+4+a 

2=3 

b+c=0 

1+c=9+8 

c+9=4+1 

c+38i4+5 

c+c ■ c 

cmc+a 

a+bisc+d 

2 ■ c 

a+5+2<3+4+a 

5+2<3+5 

4+3>3+5 

l+c< 9+3 

c+9<4+1 

c>c+c 

--ICa<3> 

2<c 

FORMA SIMPLIFICADA  

verdadeiro 

falso 

falso 

falso 

falso 

clim6 

col() 

a■ O 

a+bc+d 

cmil2 

falso 

verdadeiro 

falso 

verdadeiro 

falso 

falso 

a>2 

c>2 

A regra que faz isto charna-se regra Simplifica 

Express5es a quad recebe urna expressao "el" para ser 

simplificada/pacironizada e fornece a fbf "e1+,),e2" onde e2 6 

a expressao mais simples equivalente a "el". 

As equag6es sao geradas a partir cias quatro 

possiveis alternativas de soma de cada coluna introduzida 

pela fig. 5.3. As inequaci5es sac) geradas quando se sabe que 

soma de duas letras da parcela, p.ex. "j+c", gera um 

"carry". L,ogo 	"j+c > 10". Se nik.) gera-se "carry" sepia 

"j+c < 10". 
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Inequagoes do tipo 	"j+c < 10" poderiam ainda 

ser 	simplificadas se se conhecer o interval() de valores 

de "j" e "c". Logo, somando-se os menores valores de cads 

interval°, i.e. o valor minim° (min), deveria-se ter como 

verdadeira a soma "min( j) + min(c) < 10". Se isto nao 

°copper entgo esta expressgo deve ser roduzida a falso. 

Mem da regra Simplifica Express6es, existe ainda 

uma regra de inferencia denominada Gera Pares. Esta regra 

recebe tuna equacao da forma letral so letra2 + digit° alem 

do interval° de valores para letral e letra2, gerando urna 

conjungao de possiveis valores para letral e letra2. P.ex., 

se "j=g+8" e o intervalo de valores para "j" "Jim° jall9" 

e para "g" 6 "gin° 	gol" entao gera-se a equival6ncia 

"jgag+8 	jui9 " gaol". 

5.3 Estratecia de resolucAo 

Uma vez definido o problema indicando o estado 

inicial, os operadores, a condicgo de solucao e escolhida a 

forma de representacao do espago de estados por fbf 

suportadas, falta ser definido o(s) m6todo(s) utilizado(s) 

papa resolver o problerna. 

Um metodo utilizado foi o metodo de busca em 

profundidade com heuristica local apresentado na secao 4.3. 

Heuristicas sao utilizadas sempre qua.ndo se quer selecionar 

uma restriggo para ser processada ou uma hipOtese sobre o 

valor de uma letra. Estas hipateses tambem assurnem a forma 

de restrigao. As heuristicas serab detalhadas a seguir. 

Alem do metodo de busca em profundidade com 

heuristica local, sera utilizado o met-oda de revisao de 

crencas do SRC. E esta combinag'a'o de metodos que 



142 

possibilitara o RP resolver a criptoaritmetica mais 

eficientemente. 

De uma forma geral, o algoritmo do RP realiza os 

seguintes passos: 

(1) entrada; 

(2) Critica entrada; 
(3) Formula restrigoes iniciais; 

(4) Processa ate se obter o estado final: 

(4.1) Propaga restriOes at4 nAo haver mais restric6es a 

propagar: 

(4.1.1) Seleciona restricao; 

(4.1.2) Processa restricao; 

(4.1.3) Deu contradicao? 

(4.1.3.1) Sim: Revisa crencas e prossegue; 

(4.1.3.2) Nab: E estado final? 

(4.1.3.2.1) Sim: Solucao encontracia 

(4.1.3.2.23 Nao: Prossegue 

(4.2) Satisfaz restrigoes: 

C4.2.1) 	Seleciona 	letra 	corn 	valor 	ainda 

inderterminado; 

(4.2.2) Gera hipotese 	de 	valor 	para letra 

selecionada. 

0 passo (4.1.1) de selecionar restricao a ser 

processada obedece a alguns criterios. Estes criterios sab 

heuristicas que indicam qual a melhor ordem de 

processamento cas restriOes, ou se ja, algumas restrigoes 

quando processadas primeiro simplificarn o processamento cias  

restric6es posteriormente selecionadas. Esta ordem pode ser 

dada pelo padrao da restricgo. P.ex., uma restricao da 

forma "a=1" 6 Mth restringente do que uma outra da forma 

"a < 7". Logo, opta-se pela primeira (awl) e propaga esta 

restricao selecionada substituindo nas restricOes que 

contenham a variavel "a" seu valor correspondente, o digit° 
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A ordem de selecgo das restrig6es 4 a seguinte: 

(1) restrigoes que podem ser reduzidas a 

verdadeiro podendo ser eliminadas, ou a falso buscando-se 

encontrar tuna contradicab o mais rapidamente possivel; 

(2) restric25es que restrinjam valores para letra.s 

como as que cont4m express6es do tipo: "<letra> a 

Zempregga0)"; 	"par((letraD" 	(ou 	"impar(Getra>)" 	); 

"<letra> < <expressao> 	<au "<letra> > <expressao>"); e 

"<letra> 	<digito>" seguindo esta ordem.; 

(3> restrig6es que possuam um menor niimero de 

variaveis sem valor determinado, i.e., "c+810" sera 

preferivel a "c+j=10"; 

(4> 	restricoes 	das 	colunas 	seguindo 	a 

ordem da esquerda papa a direita, i.e., "a+o•B10" sera 

preferivel a "j+c=8" para o exemplo da fig. 5.1. 

0 passo CAI.1.23 processa a restricao selecionada 

gerando outra(s) mais simple(s). Os tipos basicos de 

processarnento sao: 

CD eliminar variaveis das restrigoes: sempre que 

se tiver Ulna restricao da forma 

<variavel> is <expressao-simples>, pode-se substituir esta 

variavel pela expressao-simples equivalente em todas as 

restriOes que contem esta variavel. P.ex., se a restricao 

fosse "a=9" e houvesse a restricao "a+n Ill c+1", ela seria 

transformada em "c No 8+n" pela substituicao de "a" por "9" 

e posterior simplificacao aritmetica. Quando a expressao 

simples for uma Variavel ou uma constante, pode-se utilizar 

a regra de substituicao do SRC. Casa contrario, ou se ja, a 
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expressao ngo for uma simples variavel ou uma constante, 

pode-se utilizar a regra de troca por termos iguals. 

possiveis 

<variavell 

interval° 
regra de 

pode ser 

segue: 

(2) elirninar valor do interval° de valores 

CIAR variaveis: a partir de restrig6es da forma 

<digito>, pode-se eliminar o digito do 

de possiveis valores da variavel usando-se a 

inferencia Eliminacgo do %, WU>. Esta restricao 

gerada a partir de outras restriOes como se 

(2.1) se alguma letra ja tem seu valor 

determinado, entao qualquer letra distinta tem um valor 

diferente. Ou se ja, se "awl" entao p.ara qualquer 

"xi" diferent-e de "a"; 

C2.2) se a letra for uma letra de inicio de 

uma palavra, p.ex., "m" 6 a primeira letra de "manga", 

entao esta letra deve ser diferente de zero, i.e., "rnae0"; 

C2.3) se para uma equag ao simples da forma 

" X3 111 X1÷X2 " onde xl, x2 e x3 sao variaveis para letras, 

souber-se a paridade de algumaCs) variavelCis), podera ser 

limit.ado os valores da(s) outraCs). P.ex., papa as 

restric6es "j+c g" e "gig9", sabe-se que ou "j" 6 par 

"c" 4 impar, ou o contrario. Se entao descobre-se que "j" 6 

par, pode-se gerar restric6es da forma "cvl." para todos os 

valores "vi" pares pertencentes ao interval° de possiveis 

valores para .c.; 

(2.4) se existir uma restricao da forma 

"xi<vi." or%de "xl" representa Ulna letra e "vi" um digito, 

pode-se gerar varias restric6es da forma "xlv2" papa cada 

v2 .? vi. P.ex., papa "c<7" ger.a-se "c7", "cPee" e "c9"; 



145 

(2.5) utilizando-se da regra Gera Pares (v. 

final secao 5.2) pode-se gerar as combinag6es possiveis de 

valores para as variaveis de uma equacgo. Os valores que 

nao aparecem nestas combinacoes devem ser excluidos do 

interval° de valores da letra correspondente. P.ex., se 

"J..0.8" e o interval° de "J" 	"jaK0 	10" e de "g" 6 "gag0 

s■ g■1", aplic a-se a regra Gera Pares sobre "jing+13" 

resultando no Unico par possivel "1.9 A gal". Desta forma 

as restrig6es "y0" e "gg0" sao geradas. 

(3) simplificar express6es: algumas restrig6es 

podem ser simplificadas para facilitar o processamento. 

P.ex., uma conjuncao ("j=19 g.1") pode ser reduzida a 

outras mais simples ("j=9" e "g=1") atraves da regra 

Eliminagao do " CE>. Alem das simplificag6es dos conectivos 

logicos como Eliminagilo do Modus Ponens, entre outros, 

pode-se simplificar as expressoes que contem express6es 

aritmeticas atraves cia regra Simplifica Express6es 

apresentacia no final da sec2lo 5.2. As restric6es que 

resultarn em verdadeiro assim como que ja foram 

processadas como <letra> <digito>, <letra> <digito> e 

que nao sera() mais necessarias, nab sera° mais consideradas 

quando o passo (4.1.1> procurar selecionar uma nova 

restriggo a ser processada. 

A contradicab testada pelo passo (4.1.3) verifica 

se alguma letra possui um interval° de valores possiveis 

vazio, ou se ja, n'ao existe digit° possivel de ser 

assinalado a esta letra. Contradicao ainda pode ser gerada 

quando duals let,ras distintas forem associadas ao mesmo 

digit° (p.ex. "cool" e "jolt"), ou criando uma letra for 

associada a digitos ciistintos (p.ex. "cal" e "cm2"), ou 

quando restric25es forem reduzidas falso (p.ex. "c=g">, ou 

ainda quando houverem restric6es da forma "x1 < v1", 

"xl > v2" com vl < v2 onde "xl" 6 letra e "v1", "v2" sao 
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digitos quaisquer (p.ex., "c < 5", "c > 6" onde "5 < 6"). 

0 	passo 	(4.1.3.1) 	de 	revisgo 	de 	crengas 

utiliza-se das regras Indica Contracliggo e Introducgo da 

Negacgo para detectar as hipOteses causadoras da 

contradicgo e elimina-las. A revisgo de crengas 4 methor 

explicada atraves de um exemplo. Suponha que num dado 

momenta tenha-se as seguintes fbf suportadas: 

nodo039, c+csia+10, 0, (l, der(normap). 

riodo(90, u+ossa+10, El, El, derthormal)). 

nodo(100, umt7, (100], El, h). 

nodo(110, 	joi6, 	Ell0l, 	El, 	h). 

nodo(120, o=5, E120l, El, h). 

Substituindo-se na expressOo "u+oisa+10" 

90 os valores "usi7" e "owl5" obtem-se o nodo: 

nodo(130, an12, E100,120l, El, der(normal)). 

do nodo 

Substituindo-se ainda "a1=2" em "c+c EI a+10" 

obtern-se: 

nodo(135, 	c■6, 1100,120l, El, 	der(normal)). 

Neste moment°, o RP detecta uma contradicao entre 

os nodos 110 e 135 e a indica ao SRC atraves da regra 

Indica ContradigOo. A contradigOo decorre do fato de que 

duas letras distintas nOo podem ter o mesmo valor (i.e., 

" j=6" e "c1•=6" 6 inconsistente). A regra Indica Contr adi gat:, 

encontra as hipoteses contraditorias que fundamentarn os 

nodos 110 e 135, ou se ja, as hipotese 100, 110 e 120. Estas 

hipoteses contraditorias, assim como suas consequencias, 

devem ter seus registros de d ependencia alterados papa 
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indicar esta contradic5o. A regra Indica Contradic'ao 

atualiza os registros de depenancia das fbf envolvidas 

gerando os nodos: 

nodoC100, uni7, [100W110,1203],h). 

nodo(110, 	 U101, 	II100,120D, 	h). 

nodo(120, o■5, (1201, g100,110D, h). 

nodo(130, ani2, (100,120], IMOD, derthormal)). 

nodo(135, 	cal6, 	[100,1201, 	[MOB, 	derthormal)). 

0 nodo 100 passa a registrar que !Igo pode valer 

no ITie S MO context° em que aparecem as hipateses 110 e 120 

pois possui seu Cc (Conjunto contradicab) esta hipotese. 

0 mesmo raciocinio vale para as hipoteses 110 e 120. Para 

os nodos 130 e 135 que dependem simultaneamente das 

hipoteses 100 e 120, seu Cc indica que estes nodos nao 

valerao em contextos que tamb6m inclua hipotese 110 (v. 

cap. 3 esta terminologia). 

A regra Indica Contraciicao tambem atualiza a 

estrutura de dados contextos-contraditOrios para registrar 

o novo context° contraditorio forrnado pelas hipoteses 100, 

110 e 120. 

Entre as hip6teses contradit6rias, uma deve ser 

descartada. 0 RP opta par desconsiderar a Ultima hipotese 

formulada, a hip6tese 120, utilizando-se da regra 

Introducao da Negag.ao. Esta hipOtese deixa de ser crenca e 

esta descrenca 6 propagada para as suas consequencias corno 

a tbf suportada de numero 135' que passa a ser 

desacreditada. 

Se a contradicao tivesse ocorrido entre pelo 

menos uma hipotese desacreditada, ou se ja, ngio pertencente 

ao context° corrente, nao haveria necessiciade de utilizacao 
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da regra Introduc5o da Negac5o. Isto porque a contradig5o 

entre pelo menos uma hipOtese desacreclitada ngo torna o 

context° em que o RP trabalha inconsistente. Mos no exemplo 

acima, a estrutura de dados que indica o context° corrente 

deve ser tambem atualizado pela regra Introducao da Negacgo 

retirando dele a hipOtese responsavel pela contradig5o. A 
negacgo desta hipotese incluida atraves da regra Introducgo 

da Negacao <v. cap.3) 6 o nodo: 

nodo(136, o*5, [100,110], ([120ll, derthormal)). 

0 passo (4.2.1) seleciona que letra vai ser 

escolhida entre aquelas que ainda ngo tem valor 

determinado. Mos pa.ra escolher esta letra alguns criterios 

Cheuristicas) s'ao levados em conta para que a hipatese 

posteriormente gerada sobre o seu valor tenha Lima 

probabilidade mais alta de dar certo. Estes criterios sao 

Cpela ordem): 

(1) letras que tem o menor interval° de valores 

possiveis. P.ex., "c=1 	c=2" 6 preferivel a "j=0 

(2) letras que aparecem num menor conjunto de 

restrig3es. P.ex., se so tivermos duas restrig6es COMO 

"C+ 	 "C-43111118" e ja se sabe o valor de m, entao sera 

escolhida a letra "j"; 

(3) letras que aparecem em restrigoes mais 

restringentes. P.ex., a restricao "par(c)" restringe mais 

que "j<8", logo existe mais chance de se gerar um valor 

para "c" com rnais possibilidade de acerto do que para "j"; 

(4) letras que aparecem em colunas mais a 

esquerda, e numa mesma coluna primeiro as letras das 
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parcelas e depots as da soma. Para o exemplo da fig. 5.1, a 

ordem das 14Lras seria: 	c, a, o, n, j, G, u. 

0 passo (4.2.2) gera uma hipotese sobre o valor 

de uma let3E,a. P.ex., guponha que 0 interval() de valores 

possiveis papa a le..tra escolhida "c" seja "cmi 	0.6 

cm9". A hipotese sera escolhida no intervado dado a partir 

da esquerda para a direita, ou seja, a hipotese "coil" sera 

primeiramente escoildda, depois se "coil" n5o for possivel 

pois gera contradiggo, escolhe-se a proximo, Le, "c=5" e 

assim por diante. Se nenhum valor for possivel 6 porque 

problema foi 	formulado e ngo tem solucgo. 

Concluindo, o que se utilizou para se resolver o 

problema 

(1) a estrat6gia de busca em profundidade com 

heuristica 	 com esta estrategia, escoale-se por 

crit6rios heuristicos umma restriggo a ser processada (que 

pode ser umma hipatese sobre o vador de urna letra ou outra 

restricgo qualquer), e processa esta restricgo. Se o estado 

final for encontrado, entgo 6 fim do programa. Caso 

contrario, 	escolhe-se 	novamente 	outra 	restriggo 

processa-a. Este processo se repete at6 que a solucgo final 

seja encontrada ou que haja contradiggo, caso resolvido 

pelo item (2); 

(2) a revisgo de crencas: quando uma restricgo 

escolhida leva a uma contradicgo, ela deve ser revisada 

assim como tudo o que foi gerado a partir dela. E o SRC 

atraves da sua funcgo de revisgo de crencas que se 

responsabilizarat por descobrir o minim° que deve ser 

desconsiderado para que se prossiga a resolucgo do problema 

sem que haja contradic6es. 



150 

Em anexo, segue-se um,a execucgo do RP que 

interage com o SRC para resolver o problPma da fig. 5.1. 
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6 CONCLUSOES E TRABALHOS FUTUROS 

0 objetivo geral deste trabalho era buscar 11111.3 

alternativa que pudesse representar o senso comun e 

manipula-lo adequadamente para resolver problemas como 

aqueles exemplificados no cap. 1. 0 objetivo foi alcancado 

atrav4s do desenvolvimento dos sistemas SRC e RP que 

interagem papa resolver um problema-exemplo. 

Mas de que forma estes sisternas tratain o senso 

c o mum? 0 SRC representa o conhecimento de senso C 0 MUM 

atraves da 16gica de relevancia SIAN (um tipo de logica 

paraconsistente). Mas a contribuigao ma-ior destes sistemas 

rtgo 6 no tratamento do conhecimento de senso comurn e sim no 

raciocinio de senso comum abrangendo dois aspectos 

complementares deste tipo de raciocinio: a 

nao-monotonicidade e a paraconsistencia. Isto 6 obtido 

atraves de fungoes nao-monotonicas e da logica de 

relevAncia SWM. 

Quando 	se 	raciocina 	nao-monotorxicamente, 

frequentemente 	elabora-se 
	

hipoteses 	CO M 
	

base 	no 

conhecimento incompleto de uma situaggo. Como estas 

hipoteses nao sgo irref utaveis elas podem gerar conclus25es 

inconsistentes se novas evid4ncias as contradizem. Estas 

inconsistencias sao temporarias ate que novas evid6ncias as 

resolvarn, mas podem ser toleradas pois s6 afetam as crencas 

que dependam delas. Assim perrnite-se raciocinar 

naturalmente com a.s outras crengas nao afetadas. Tao logo 

novo conhecimento venha a indicar preferencias entre as 

conclus25es inconsistentes, as conclus6es nab escolhidas sao 

culpad.sis da contradicgo e junto as hipOteses que as gerararn 

&ao descartadas restaurando a consistencia. 

Logicas tem sido propostas para forrnalizar estes 
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aspectos do raciocinio de senso comum. De um lado, lOgicas 

nAo-monotdnictin tratam COM 0 problems de raciocinar com 

base em conhecimento incompleto forcando a tirar conclus6es 

que posteriormente podem ser desacreditadas. Estas logicas 

relaxam a caracteristica da monotonicidade das conclusbes 

da 16gica classica. Por outro lado as logicas 

paraconsistentes tratam com 
	problema de tolerar 

contradig6es permitindo que novas conclus6es continuem a 

serem infericiag Cern relagbes COM contrad196es porventura 

existentes. Estas 16gicas relaxam a caracteristica da 

lOgica clAssica onde, a partir de uma contradigao qualquer, 

tudo pode ser deduzidc.). Isto nao 6 intuitivo do ponto de 

vista do raciocinio human°. 

Um terceiro tipo de logica que combina estes dois 

aspectos do raciocirtio de seriso comurn numa Unica logica 

esta surgindo. Em particular a logica IDL (Inconsistent 

Default Logic) descrita em /PEQ 89/ permit& o raciocinio 

por regras "default" que podem levar a contradigoes as 

quais podem ser paraconsistentemente mantidas. 0 SRC par 

sua vez implementa uma logica paraconsistente mas a 

nao-monotonicidade nao 6 obtida atraves da implementaga'o de 

uma 16gica nao-monot6nica mas atrav6s da implementagao de 

funce5es- nao-monotOnicas como a propagagao de descrenga e a 

revisao de crengas. 

Um aspecto que nao ficou bem comentado no SRC foi 

a escolha de que hip6teses culpar consequenternente 

desacreditar quando contradig6es sao inferidas 

nao-monotonicainente. Este problema pode ser resolvido de 

duas formas: 

(a> definindo uma fungao de ordenamento de 

hip6teses que indiquem que conjunto de crengas sac, 

preferiveis ao resolvedor de problernas. Desta forma, quando 
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conclusoes deduzidas se tornarem contraditorias o SRC 

veieita urna das tdpbteses que fundamentarn esta contradigab 

esconlida atraves desta funcgo de ordenamento; 

(b) representando como fbf suportadas as crencas 

que indiquem este ordenamento das hipoteses. 

Uma questa() importante salientada em /PEQ 89/ diz 

respeito ao fato de que conclug3os nk-monotOnicas foaf tem 

o mesmo ustatu.e epistemologico das conclusoes obtidas por 

deduc6es monotonicas. Portant°, inconsistencias que surgem 

entre conclusOes nao-monotelnicas nab podem ser tratadas da 

mesma forma que aquelas que surgem entre conclusoes 

monotOnicas. Estas Ultimas surgem devido a uma ma 

representacao do mundo (supondo-se que o mundo 6 

consistente) e exigem imediata correcao, enquanto as 

primeiras sgo mais uma indicacgo da imprecisgo das 

conclus6es obtidas com base em hipoteses nab confirmadas. 

Mas como este grau de imprecisao 6 uma caracteristica 

propria do raciocinio hipotetico, inconsistencias derivadas 

na-o-monotonicamente nao demanciam imediata correcao podendo 

ser mantidas. Tanto a lOgica IDL citada acima como 

sistema SRC tratam classicamente (do ponto de vista da 

lOgica 	classica3 
	

conclus25es 	monotonicas 

paraconsistentemente concluse5es ngo-monotanicas. 

Como possiveis extensoes deste trabalho pode-se 

citar a aplicacgo do SRC em sistemas de ensino, os quais 

tem sido desenvolvidos de modo a facilitar a aprendizagem 

de estudantes. Nos anos 60 estes sistemas eram conhecidos 

coma CAI (Computer Assisted Instruction) e nos anos 70 

evoluiram e passaram a ser chamados ICAI (Intelligent CAI). 

caracteristica importante dos sistemas ICAI 6 que eles 

baseiarn-se no modelo de ensino socrcitico estimulando 

"situac?Ses de dialog° a partir de um fato conhecido pelo 
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aluno, levando-o a aperfeicoar conceitos atraves da 

exploracgo de contradiOes e da formulacgo de infer4ncias 

corretas a partir do conhecimento inicial" /VIC 89/. 

Uma outra caracteristica importante de um ICAI 6 

sua adaptaggo ao aluno que o esta utilizando eTtl Urn 

determinado momento. Esta adaptagab se faz de duas maneiras 

/VIC 89/: 

Ca) aproximando os conhecimentos do aluno ao 

modelo ideal  de ensino  que o sistema representa 

internamente; 

C13) aproximando os conhecimentos do sistema ao 

perfil de conhecimento do aluno. Os conhecimentos do 

sistema s'ao representados internamente como modelo  sobre  o 

aluno  (i.e., modelo acerca dos conhecimentos que o sistema 

acha que o aluno possui3. Este model° sobre o aluno 6 

alterado dinamicamente procurando facilitar ao maximo a 

aprendizagem deste aluno 

individualizado. 

buscando UM ensino mais 

Concluindo, estas duas caracteristicas de urn 

sistema ICAI, i.e. a interacao com o aluno atraves de um 

modelo de ensino socratico e a adaptacao dinamica do 

sistema ao aluno que o utiliza, pode ser suportado atraves 

de um sistema de revisao de crencas como o SRC. No caso d.st 

interacao com o aluno, o SRC ajudaria este aluno a resolver 

os problemas propostos pelo ICAI. Neste caso, o aluno faria 

o papel de resolvedor de problemas. No caso da adaptacao 

dinarnica do sisterna, o SRC perrnitiria ao ICAI criar e 

alterar o modelo sobre o aluno. Neste outro caso, o 

resolvedor de problernas seria o proprio ICAI, e o problerna 

tratado 6 a modelagem do perfil de conhecimento do aluno. 

Em ambos os casos as tarefas podem ser conduzidas atraves 
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da gerac5o e teste de hipoteses onde no primeiro caso estas 

hip6teees (crengas) seriam acerca do problema proposto ao 

aluno e 	no segundo caso acerca do prOprio aluno em 

questgo. 
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ANEXO 	uma execucao do RP utilizando o SRC 

(01,carry(ii)=0\/carry(ii)=1,[3,[],t). 
02,x1=0\/ (x1=1\/ (x1=2\/ (xi=3\/ (xi=4\/ (x1=5\/ (xi=6\/ (xi=7\/ (xi=8\/xi=9)))))))),E,M,t). 
(03,carry(0)=0,[],[ht). 

;04,carry(ii)=0-)nao(carry(ii)=1),[],[],t). 

(05,carry(ii)=1-)nao(carry(ii)=6),[],[],t). 
:06,x1=0->nao(xi=i)/\ (nao(xi=2)/\ (nao(x1=3)/\ tnaotxi=4)/\ (nao(x1=5)/\ (naotx1=6)/\ (nao(x1=1)/\ (nao(xi=8) 

(07,xi=i-)nao(xi=13)/\ (nao(xi=2)/1 (naoki=3)/\ triaoki=4)/\ (nao(xi=5)/\ (nao(xi=6)/\ (nao(xi=1)/\ (nao(xi=8: 

:08,x1=2-)nao(xi=0)/\ tnao(xi=i)/\ (nao(xi=3)/\ (nao(xi=4)/\ (nao(xi=5)/\ (nao(xi=6)/\ (nao(xi=7)/\ (nao(x1=8) 

(09,xi=3 - )nao(xi=0)/\ (nao(xi=i)/\ (nao(xi=2)/\ (nao(xi=4)/\ (nao(xi=5)/\ (nao(xi=6)/\ (nao(x1=7)/\ (nao(xi=8: 

:10,x1=4-)nao(xi=0)/\ (nao(xi=i)/\ (nao(x1=2)/\ (nao(x1=3)/\ (nao(x1=5)/\ (nao(x1=6)/\ (nao(xi=7)/\ (nao(xi=8) 

(ii,xi=5-)nao(Xi=0)/\ (nao(x1=1)/1 (nao(x1=20 (nao(xi=3)/\ (nao(xi=4)/\ (nao(x1=6)/\ (nao(xi=7)/\ (nao(xi=8: 

:12,x1=6 - )nao(xi=e)/\ (nao(xi=i)/\ (nao(xi=2)/\ (nao(x1=3)/\ (nao(xi=4)/\ (nao(xi=5)/\ (nao(x1=7)/\ (nao(xi=e) 

(13,xi=7->nao(xi=0)/\ (nao(xi=i)/\ (nao(xi=2)A (nao(xi=3)/1 (nao(xi=4)/\ (nao(xl=5)/\ (nao(xi=6)/\ (nao(x1=8: 
14,xi=8->nao(xi=0)/\ (nao(xi=1)A (nao(xi=2)A (nao(xi=3)A (nao(xi=4)A (nao(xi=5)A (nao(x1=6)A (nao(xi=7) 
(i5,x1=9->nao(xi=0)A (nao(xi=i)A (nao(x1=2)A (nao(xi=3)A (nao(x1=4)A (nao(x1=5)/\ (nao(xi=6)A (nao(xi=7; 
:16,xi=vi /\ nao(xi=x2) -) nao(x2=0),[],[],t). 
:17,carry(12)=0-) (carry(ii)=0 ->xi+x2=x3),[],[],t). 
18,carry(12)=1-) (carry(ii)=0 ->xi+x2=x3+10),[],[],t). 
(19,carry(i2)=0-) (carry(i1)=i ->xl+x2+i=x3),[],[],t). 
:20,carry(i2)=1-) (carry(ii)=I ->xi+x2=x3+9),[],[],t). 
(2i,par(0),[],[],t). 
:22,par(2),[],[],t). 
(23,par(4),[],[]Tt). 
24,par(6),[],[],t). 
:25,par(8),[],[],t). 
26,impar(i),[],[],t). 

.27,impar(3),[],[],t). 
28,impar(5),[],[],t). 
'29,impar(7),[],[],t). 
30,impar(9),[],[],t). 
3i,par(xi)-) nao(impar(xi)),[],[],t). 
32,impar(xi)-) nao(par(xi)),[],[],t). 
33,par(x3)=par(xi)+par(x2),[],[],t). 
34,par(x3)=impar(xi)+impar(x2),[],[],t). 
35,impar(x3)=par(xi)+impar(x2),[],[],t). 
36,impar(x3)=impar(xi)+par(x2),[],[],t). 
37,ai=ai,[],[],t). 
38,a1=a2Aai=a3-)a2=a3,[],[],t). 
39,a1=a2(->a2=ai,[],[],t). 
40,ai (-) nao(nao(ai)),[],[],t). 
41,(ai/\a2) (-) (a2Aai),[],[],t). 
42,(ai -) (a2 -)a3)) (-) (a2 -) (a1->a3)),[],[],t). 
43,(aiRa3) V (a2Aa3) (-) (alVa2) 	a3,[],[],t). 
44,(aiVa2) (-) (a2Vai),[],[],t). 
45,nao(ail\a2) (-) nao(ai)Vnao(a2),[],[],t). 
46,nao(ai)Va2 (-> ai->a2,[],[],t). 
47,(ai-) falso)->nao(ai),[],[],t). 
48,((ai -) (a2\/a3)) /\ nao(a2)) -) (al->a3),[],[],t). 
49,((ai->a2) /\ (a3->a4)) -) ((aiVa3) -) (a2Va4)),[],[],t). 
50,(ai(->a2) (-) (a2(-)ai),[],[],t). 



nodo(51,carry(S) = 0,(],[],t) 
nodo(52,carry(4) = 0 V carry(4) 	i,[],[],t) 
nodo(53,carry(3) 	0 V carry(3) 	1,[],[],t) 
nodo(54,carry(2) = 0 V carry(2) = i,[],[],t) 
nodo(55/carry(i) = 0 V carry(i) = i,[],[],t) 

nodo(56,carry(5) 	= 0 - ) 	(carry(4) 	= 0 - ) 0 + 0 = 	m),[],[],t) 

nc_o(57,carry(5) 	0 	-) 	(carry(4) -) 0 + 0 + 	= 	m),[],[],t) 

nodo(58,carry(4) = i -) 0 + 0 + i = 1,[],[],der(normal)) 
nodo(59,carry(4) = 0 -) 0 + 0 = 11,[],[],der(normal)) 

nodo(60,carry(4) = 0 - ) (carry(3) = 0 - ) c + c = a),[],[],t) 

nodo(6i,carry(4) = i -) (carry(3) = 0 -) c + c = a + 10),[],[],t) 
nodo(62,carry(4) = 0 -) (carry(3) = i -) c + c + 	= a),[],[],t) 
nodo(63,carry(4) 	-) (carry(3) = 	-) c + c = a + 9),[],[ht) 
nodo(64,carry(3) = 0 - ) (carry(2) = 0 -) a + o = n),[],[],t) 

nodo(65,carry(3) = 	-) (carry(2) = 0 -) a + o = n + i0),[],[],t) 

nodo(66,carry(3) = 0 -) (carry(2) = 	-) a + o + 	= n),[],[],t) 

nodo(67,carry(3) = 	-) (carry(2) = i -) a + o = n + 9),[],[],t) 
nc,o(68,carry(2) = 0 - ) (carry(i) = 0 -) j + c = g),[],[],t) 
nodo(69,carry(2) = 	-) (carry(1) = 0 -) j + c = g + i0),[],[],t) 

nodo(70,carry(2) = 0 -) (carry(i) = 	-) j + c + 	= g),[],[],t) 

nodo(71,carry(2) = i -) (carry(i) = 	-) j + c = g + 9),[],[],t) 

nodo(72,carry(i) = 0 -) (carry(0) = 0 -) u + 	= a),[],[],t) 
nodo(73,carry(i) = i -) (carry(0) = 0 -) u + o = a + ie),[m],t) 
nodo(74,carry(i) = i -) (carry(0) = 0 -) u + o = a + i0) (-) carry(0) = 0 -) (carry(i) = 	-) u + o = a + 10),E, 

nodo(75,carry(0) = 0 -) (carry(i) = 	-) u + 	= a + 10),[],[],der(normal)) 
nodo(76,carry(i) = 0 -) (carry(0) = 0 -) u + o = a) (-) carry(0) = 0 -) (carry(i) = 0 -) u + o = a),[],[],t) 
nodo(77,carry(0) = 0 -) (carry(i) = 0 -) u + o = a),[],[],der(normal)) 

nodo(78,carry(i) = 0 -) u + o = a,[],[],der(normal)) 
n000(79,carry(i) = i -) u + o = a + 1,07[],[],der(normal)) 
nodo(80,j = 0 V 
nodo(8i,u = 0 V 

nodo(82,c = 0 V 
nodo(83,o = 0 V 
nodo(84,m = 0 V 
nodo(85,a = 0 V 
nodo(867n = 0 V 

n0d0(87,9 = e 
nodo(88,nao(c = 0),[],[],t) 
nodo(89,c = 	(c = 2 V (c = 3 V (c = 4 V (c = 5 V (c = 6 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9))))))),[],[],der(nor 

nrdo(90,nao(m = 0),[],[],t) 
nouo(91,m = 	V (m 	2 V (m = 3 V (m = 4 V (m = 5 V (m = 6 V (m = 7 V (m = 8 V m = 9))))))),[],[],der(nor 

nodo(92,m = 1,[],[],t) 
nodo(93,m = 	nao(m = j) -) nao(j = i),[],[],t) 

nodo(94,m = i 	nao(m = j),[],[],t) 
nodo(95,nao(j = i),[],[],der(normal)) 
nodo(96,j = 0 V (j = 2 V (j = 3 V (j = 4 V (j = 5 V 	= 6 V 	= 7 V (j = 8 V j = 9))))))),[],[],der(nor 

nodo(97,m = i 	nao(m = u) -) nao(u = i),[],[],t) 

nodo(98,m = 	nao(m = u),[],[],t) 
nodo(99,nao(u = i),[],[],der(normal)) 
n;:o(100,u = 0 V (u = 2 V (u = 3 V (u = 4 V (u = 5 V (u = 6 V (u = 7 V (u = 8 V u = 9))))))),[],[],der(no 

nodo(i0i,m = 	nao(m = c) -) nao(c = i),[],[],t) 

nodo(102,m = i 	nao(m = c),[],[],t) 
nodo(iO3,naoic = 1),[],[],der(normal)) 
nodo(104,c = 2 V (c = 3 V (c = 4 V (c = 5 V (c = 6 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9)))))),[],[],der(normal)) 

nodo(105,m = 	nao(m = o) -) nao(o = i),[],[],t) 

nodo(106,m = 	nao(m = o),[],[],t) 
nodo(107,nao(o = i),[],[],der(normal)) 
nodo(108,o = 0 V (o = 2 V (o = 3 V (0 = 4 V (0 = 5 V (0 = 6 V (0 = 7 V (o = 8 V o = 9))))))),[],[],der(no 

nodoti09,m = 	nao(m = a) -) nao(a = i),[],[],t) 
nodo(110,m = i 	nao(m = a),[],[],t) 
nodo(iii,nao(a = i),[],[],der(normal)) 
nodo(112,a = 0 V (a = 2 V (a = 3 V (a = 4 V (a = 5 V (a = 6 V (a = 7 V (a = 8 V a = 9))))))),[],[],der(no 

nodo(113,m = 	nao(m = n) -) nao(n = i),[],[],t) 

= V 	= 2 v . 3 v (j = 4 v 5 Nu = 6 	(j 	= 7 	(j 	= 8 	j 	= 9)))))))),E 

(u = V (u = 2 V (u = 3 V (u = 4 V (u = 5 V (u = 6 V (u = 7 V (u = 8 V u = 9)))))))),[] 

(c 	= V (c = 2 V (c = 3 V (c = 4 V (c = 5 V (c = 6 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9)))))))),[] 

(o = V (0 = 2 V (0 = 3 V (0 = 4 V (0 = 5 V (0 = 6 V (0 = 7 V (o = 8 V 0 = 9)))))))),1] 
(m = i V (m = 2 V (m = 3 V (m = 4 V (m = 5 V (m = 6 V (m = 7 V (m = 8 V m = 9)))))))),C] 
(a 	= V (a = 2 V (a = 3 V (a = 4 V (a = 5 V (a = 6 V (a = 7 V (a = 8 V a = 9)))))))),E] 

(n 	= V (n = 2 V (n = 3 V (n = 4 V (n = 5 V (n = 6 V (n = 7 V (n = 8 V n = 9)))))))),[] 

(g 	= (g 	= 2 V (g = 3 V (g = 4 V (g = V (g = 6 V (g = 7 V (9 = 8 V 9 = 9)))))))),[] 



nodo(ii4,m = 	nao(m = n),[],[],t) 
nodo(ii5,nao(n = i),[],[hder(normal)) 
nodo(ii6,n = 0 V (n = 2 V (n = 3 V (n = 4 V (n = 5 V (n = 6 V (n = 7 V (n = 8 V n = 9))))))),[],[],der(nor 

nodo(ii7,m = 	nao(m = g) -) nao(g = i),[],[],t) 
nodo(ii8,m = 	nao(m = g),[],[],t) 
nodo(ii9,nao(g = 1),[],[hdEr(normal)) 
nodo(120,9 = 0 V (g = 2 V (g = 3 V (g = 4 V (9 = 5 V (9 = 6 V (9 = 7 V (9 = 8 V 9 = 9))))))),E,[],der(nor 
nodo(i2i,carry(4) = i,[],[],t) 

nodo(i22,carry(3) = i - ) c + c = a + 9,[],ndertnortal)) 
nc,:o(123,carry(3) = 0 -) c + c = a + i0,[],[],der(normal)) 

nodo(i24,0 + 0 + 	= m,[],[],der(normal)) 
nodo(i25,c + c = a + 10 (-) c ) 4,[],[],t) 

nodo(126,carry(3) = 0 -) c ) 4,[],[],der(normal)) 

nodo(127,c + c = a + 9 (-) c ) 4,[],[],t) 
nodo(128,carry(3) = 	-) c ) 4,[],[hder(normal)) 
nodo(129,(carry(3) = 0 -) c ) 4) 	(carry(3) = 	-) c ) 4) -) (carry(3) = 0 V carry(3) = 	-) c ) 4 V c ) 4),[: 

nodo(i30,(carry(3) = 0 -) c ) 4) A (carry(3) = 	-) c ) 4),[],[],der(normal0 

nodo(i3i,carry(3) = 0 V carry(3) = 	-) c ) 4 V c ) 4,[],[],der(normal)) 

nodo(i32,c ) 4 V c ) 4,[],[1,der(normal)) 

nodoti33,c ) 4,[],[],t) 
nCo(134,nao(c = 0),[],[],t) 
nodo(i35,c = 2 V (c = 3 V (c = 4 V (c = 5 V (c = 6 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9)))))),[],[],der(normal)) 
nodo(136,nao(c = i),[],[],t) 
nodo(i37,c = 2 V (c = 3 V (c = 4 V (c = 5 V (c = 6 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9)))))),[],[],der(normal)) 

nodo(138,nao(c = 2),[],[],t) 
nodo(139,c = 3 V (c = 4 V (c = 5 V (c = 6 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9))))),[],[],der(normal)) 

nodo(i40,nao(c = 3),[],[],t) 
nodo(i4i,c = 4 V (c = 5 V (c = 6 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9)))),[],[],der(normal)) 

nodo(i42,nao(c = 4),[],[],t) 
nodo(i43,c = 5 V (c 	6 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9))),[],[],der(normal)) 
nodo(i44,c = 5,[1.44],[],h) 
nouo(i45,carry(3) = 0 -) 5 + 5 = a + 10,[144],[],der(normal)) 

nodo(146,5 + 5 = a + 10 (-) a = 0,[],[],t) 
nodo(147,carry(3) = 0 -) a = 0,[144],[],der(normal)) 
nodo(i48,carry(3) = 	-) 5 + 5 = a + 9,[144],[],der(normal)) 

nodo(149,5 + 5 = a + 9 (-) a = 1,[],[],t) 
nodo(i50,carry(3) = 	-) a = iji44],[],der(normal)) 
nodo(i5i,nao(carry(3) = i),[144],[],der(normal)) 
nodo(i52,carry(3) = 0,[1.44],[hder(normal)) 
nodo(i53,a = 0,[144],[],der(normal)) 
nodo(i54,5 + 5 = a + 10,[144],[],der(normal)) 
nodo(155,c ) 4,[144],[],der(normal)) 
nndo(156,c + c = a + i0,[144],[],der(normal)) 
nouo(i57,carry(2) = 	-) a + o + 	= n,[144],[],der(normal)) 
nodo(158,carry(2) = 0 -) a + o = n,[144],[],der(normal)) 
nodo(159,carry(2) = 	-) 0 + o + 	= n,[144],[],der(normal)) 
nodo(i60,0 + o + 	= n (-> o = n + -1,[],[],t) 

nodo(i6i,carry(2) = i -) o = n + -1,[144],[],der(normal)) 
nodo(i62,carry(2) = 0 -) 0 + o = n,[144],[hder(normal)) 
nodo(163,0 + o = n (-> falso,[],[],t) 
nodo(164,carry(2) = 0 -) falso,[144],[],der(normal)) 

nodo(165,(carry(2) = 	-) falso) -) nao(carry(2) = 0),[],[],t) 
nc'(i66,nao(carry(2) = 0),[144],[],der(normal)) 
nodo(167,carry(2) = i,[i44],[],der(normal)) 
nodo(168,o = n + -1,[1.44],[],der(normal)) 
nodo(169,0 + o + i = n,[144],[],der(normal)) 
nodo(i70,a + o + 	= n,[144],[hder(normal)) 
nodo(i7i,carry(i) = 	-) j + c = g + 9,[144],[],der(normal)) 
nodo(i72,carry(i) = 0 -) j + c = g + 10,[1.44],[],der(normal)) 
nodo(173,carry(1) = -) j + 5 = g + 9,[1,44],[hder(normal)) 

nodo(i74,j + 5 = g + 9 (-) j = g + 4,[],[],t) 
nodo(i75,carry(i) = i -) j = g + 4,[144],[],der(normal)) 
nodo(i76,carry(i) = 0 -) j + 5 = g + 10,[1.44],[hder(normal)) 
nodo(177,j + 5 = g + 10 (-) j = g + 5,[],[],t) 
nodo(i78,carry(i) = 0 -) j = g + 5,[1.44],[],der(normal)) 
nodo(i79,carry(i) = 0 -> u + o = 0,[144],nder(normal)) 



nodo(180,u + o = 0 (-) falso,[],[],t) 
nodo(i8i,carry(i) = 0 -) falso,[144],[],der(normal)) 

nodo(i82,carry(i) = 	-) u + o = 0 + 10,[144],nder(normal)) 

nodo(1830 + 0 = 0 + i0 ( - ) u + 0 = 10,[]?[],t) 
nodo(i84,carry(i) = 	-) u + o = i0,[144],[hder(normal)) 

nodo(i85,(carry(1) = 0 -) falso) -) nao(carry(i) = 0),[],[],t) 
nodo(i86,nao(carry(i) = 0),[144],[],der(normal)) 
nodo(187,carry(i) 	1,[144],[],der(normal)) 
nodo(i88,u + o = 10,[144],[],der(normal)) 
nodo(i89,u + o = 0 + 10,[144],[],der(normal)) 

nodo(190,j = 	+ 4,N44],[],der(normal)) 
nodo(191,j + 	= g + 9,[144],[],der(normal)) 
nodo(i92,j + c = g + 9,[i44],[],der(normal)) 
nodo(193,u + o = a + 10,[144],[hder(normal)) 

nodo(194,carry(0) ! @ -) u + 	! a + 0,[i44],nderinorsal)) 
nodo(195,j = g + 4 (-) j ) 3,[],[],t) 

nodo(1.96,j ) 3,[144],nder(normal)) 
nodo(197,nao(j = 0),[144],[],der(norral)) 
nodo(198,j = 2 V (j = 3 V (j = 4 V (j = 5 V (j = 6 V (j = 7 V (j = 8 V j = 9)))))),[144],[],der(normal) 

nodo(199,nao(j = i),[144],[],der(normal)) 
nodo(200,j = 2 V (j = 3 V (j = 4 V (j = 	V (j = 6 V (j = 7 V (j = 8 V j = 9)))))),[144],[],der(normal) 

nodo(201,nao(j = 2),[144],[],der(normal)) 
nodo(202,j = 3 V (j = 4 V (j = 5 V (j = 6 V (j = 7 V (j = 8 V j = 9))))),[144],[hder(normal)) 

nodo(203,nao(j = 3),[144],[],der(normal)) 
nodo(204,j = 4 V (j = 5 V (j = 6 V (j = 7 V (j = 8 V j = 9)))),[144],[],der(normal)) 

nodo(205,c = 5 A nao(c = j) -) nao(j = 5),[],[],t) 
nodo(206,c = 5 A nao(c = j),[],[],t) 
nodo(207,nao(j = 5),[],[],der(normal)) 
nodo(208,j = 4 V (j = 6 V (j = 7 V (j = 8 V j = 9))),[144],[],der(normal)) 

nodo(209,c = 5 A nao(c = u) -) nao(u = 5),[],[],t) 
nodo(210,c = 5 A nao(c = u),[],[],t) 
nodo(211,nao(u = 5),[],[],der(normal)) 
nodo(212,u = 0 V (u = 2 V (u = 3 V (u = 4 V (u = 6 V (u = 7 V (u = 8 V u = 9)))))),[],[],der(normal)) 
nodo(213,c = 5 A nao(c = o) -) nao(o = 5),[],[],t) 
nodo(214,c = 5 A nao(c = o),[],[],t) 
nodo(215,nao(o = 5),[],[],der(normal)) 
nodo(216,o = 0 V (o = 2 V (o = 3 V (o = 4 V (o = 6 V (o = 7 V (o = 8 V o = 9)))))),[],[],der(normal)) 

nodo(217,c = 5 A nao(c = m) -) nao(m = 5),[],[],t) 
nodo(218,c = 5 A nao(c = m),[],[],t) 
nodo(219,nao(m = 5),[],[],der(normal)) 
nodo(220,m = 1 V (m = 2 V (m = 3 V (m = 4 V (m = 6 V (m = 7 V (m = 8 V m = 9)))))),[],[],der(normal)) 

nodo(221,c = 5 A nao(c = a) -) nao(a = 5),[],[],t) 
nodo(222,c = 5 A nao(c = a),[],[],t) 
nodo(223,nao(a = 5),[],[],der(normal)) 
nodo(224,a = 0 V (a = 2 V (a = 3 V (a = 4 V (a = 6 V (a = 7 V (a = 8 V a = 9)))))),[],[],der(normal)) 

nodo(225,c = 5 A nao(c = n) -) nao(n = 5),[],[],t) 
nodo(226,c = 5 A nao(c = n),(],[],t) 
nodo(227,nao(n = 5),[],[],der(normal)) 
nodo(228,n = 0 V (n = 2 V (n = 3 V (n = 4 V (n = 6 V (n = 7 V (n = 8 V n = 9)))))),[],[],der(normal)) 

nodo(229,c = 5 A nao(c = g) -) nao(g = 5),[],[],t) 
nodo(230,c = 5 A nao(c = g),[],[],t) 
nodo(231,nao(g = 5),[],[],der(normal)) 
nodo(232,g = 0 V (g = 2 V (g = 3 V (g = 4 V (g = 6 V (g = 7 V (g = 8 V g = 9)))))),[],[],der(normal)) 

nodo(233,a = 0 	nao(a = j) -) nao(j = 0),[],[],t) 
nodo(234,a = 0 A nao(a = j),[],[],t) 
nodo(235,nao(j = 0),[],[],der(normal)) 
nodo(236,j = 4 V (j = 6 V (j = 7 V (j = 8 V j = 9))),[144],[],der(normal)) 
nodo(237,a = 0 A nao(a = u) -) nao(u = 0),[],[],t) 
nodo(238,a = 0 A nao(a = u),[],[],t) 
nodo(239,nao(u = 0),[],[1.d:,knormal)) 
nodo(240,u = 2 V (u = 3 V (u = 4 V (u = 6 V (u = 7 V (u = 8 V u = 9))))),[],[],der(normal)) 

nodo(241,a = 0 A nao(a = c) -) nao(c = 0),[],[],t) 
nodo(242,a = @ 	nao(a = c),[],[],t) 
nodo(243,nao(c = 0),[],[hder(normal)) 
nodo(244,c = 5 V (c = 6 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9))),(],[],der(normal)) 

nodo(245,a = 0 A nao(a = o) -) nao(o = 0),[],[],t) 



nodo(246,a 	0 A nao(a = o),[],[],t) 
nodo(247,nao(o = 0),[3,[],der(normal)) 

nodo(240,0 = 2 1/ (0 . 3 1/ (o 	4 1/ Co = 6 1/ (o = 7 1/ Co = 0 1/ o = ?))))),[bElder(normall) 
nodo(249,a = 0 A nao(a = m) -) nao(m = 0),[),[],t) 

nodo(250,a = 0 A nao(a = 11),[],[],t) 

nodo(25i,nao(m = 0),[],[hder(normal)) 
nodo(252,m = 	V (m = 2 V (m 	3 V (m = 4 V (m = 6 V (a = 	V (m = 8 V m = 9)))))),[1,[],der(normal)) 

nodo(253,a = 0 	nao(a = n) -) nao(n = 0),[],[],t) 

nodo(254,a = 0 A nao(a = n),[],[],t) 

nodo(255,nao(n = 0),[],[hder(normal)) 

nodo(256,n = 2 V (n = 3 V (n = 4 V (n = 6 V (n = 7 V (n = 8 V n = 9))))),[],[],der(normal)) 

nodo(257,a 	0 A nao(a = g) -) nao(g = 0),[],[1,t) 

nodo(258,a = 0 A nao(a = g),[],[],t) 

nodo(259,nao(g 	0),[],[],der(normal)) 
nodo(260,g = 2 V (g = 3 V (g = 4 V (g = 6 V (g = 7 V (g = 8 V g = 9))))),[],[],der(normal)) 
nodo(26i,j = g + 4 (-) j = 6 A g = 2 V (j = 7 A g 	3 V j = 8 A g = 4),[],[],t) 

nodo(262,j = 6 	g = 2 V tj = 7 A g = 3 V j = 8 A g = 4),[144],[],der(normal)) 

nag(263,j = 6 /1 g = 2,[263],[],h) 

nodo(264,J 	6,[264],[hder(normal)) 

nodo(265,g = 2,[265],[],der(normal)) 
nodo(266,j = 6 A nao(j = u) -) nao(u = 6),[],[],t) 
nodo(267,j = 6 A nao(j = u),[],[],t) 

nodo(268,nao(u = 6),[],[],der(normal)) 
nodo(269,u = 2 V (u = 3 V (u = 4 V (u = 7 V (u = 8 V u = 9)))),[],[],der(norma])) 
nodo(270,j = 6 A nao(j = c) -) nao(c = 6),[],[],t) 
nodo(27i,j = 6 A nao(j = c),[],[],t) 
nodo(272,nao(c = 6),[],[],der(normal)) 
nodo(273,c = 5 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9)),[],[],der(normal)) 
nodo(274,j = 6 A nao(j = o) -) nao(o = 6),[],[],t) 
nodo(275,j = 6 A nao(j = o),[],[],t) 
nodo(276,nao(o = 6),[],[],der(normal)) 
nodo(277,o = 2 V (o = 3 V (o = 4 V (o = 7 V (o = 8 V o = 9)))),[],[],der(normal)) 
nodo(278,j = 6 A nao(j = m) -) nao(m = 6),[],[],t) 
nodo(279,j = 6 A nao(j = m),[],[],t) 
nodo(280,nao(m = 6),[],[],der(normal)) 
nodo(281,m = 	V (m = 2 V (m = 3 V (m = 4 V (m = 7 V (m = 8 V m = 9))))),[],[hder(normal)) 
nodo(282,j = 6 A nao(j = a) -) nao(a = 6),[],[],t) 

nodo(283,j = 6 A nao(j = a),[],[],t) 
nodo(284,nao(a = 6),[],[],der(normal)) 
nodo(285,a = 0 V (a = 2 V (a = 3 V (a = 4 V (a = 7 V (a = 8 V a = 9))))),[],[],der(normal)) 
nodo(286,j = 6 A nao(j = n) -) nao(n = 6),[],[],t) 
nodo(287,j = 6 A nao(j = n),[],[],t) 

nodo(288,nao(n = 6),[],[],der(normal)) 
nodo(289,n = 2 V (n = 3 V (n = 4 V (n = 7 V (n = 8 V n = 9)))),[],[],der(normal)) 
nodo(290,j = 6 A nao(j = g) -) nao(g = 6),[],[],t) 
nodo(29i,j = 6 A nao(j = g),[],[],t) 
nodo(292,nao(g = 6),[],[hder(normal)) 
nodo(293,9 = 2 V (g = 3 V (g = 4 V (g = 7 V (g = 	V g = 9)))),[],[],der(normal)) 
nodo(294,g = 2 A nao(g = j) -) nao(j = 2),[],[],t) 
nodo(295,g = 2 A nao(g = j),[],[],t) 
nodo(296,nao(j = 2),[],[],der(normal)) 
nodo(297,j = 4 V (j = 6 V (j = 7 V 	= 8 V j = 9))),[144],[],der(normal)) 
nodo(298,g = 2 A nao(g = u) -) nao(u = 2),[],[],t) 
nodo(299,g = 2 A nao(g = u),[],[],t) 

nodo(300,nao(u = 2),[],[],der(normal)) 
nodo(30i,u = 3 V (u = 4 V (u = 7 V (u = 8 V u = 9))),[],[],dEr(normal)) 

nodo(302,g = 2 A nao(g = c) -) nao(c = 2),[],[],t) 
nodo(303,g = 2 A nao(g = c),[],[],t) 
nodo(304,nao(c = 2),[],[],der(normal)) 
nodo(305,c = 5 V (c = 7 V (c = 8 V c = 9)),[],[],der(normal)) 
nodo(306,g = 2 A nao(g = o) -) nao(o = 2),[],[],t) 

nodo(307,g = 2 A nao(g = o),[],[],t) 
nodo(308,nao(o = 2),[],[],der(normal)) 
nodo(309,o = 3 V (o = 4 V_Co = 7 V (o = 8 V o = 9))),[],[],der(normal)) 



nodo(311,g = 2 A nao(g = 4 -) nao(s . 2),[],[],t) 

nodo(311,9 = 2 A nao(g = m),[j,[],t) 

nodo(312,nao(m = 2),E,E,der(norsal)) 
nodo(313,m = i V (m = 3 V (m = 4 V (m = 7 V (m = 8 V m = 9)))),[],[],der(normal)) 
nodo(3i4,g = 2 A nao(g = a) -) nao(a = 2),(],[),t) 

nodo(3i5,9 = 2 A nao(g = a),[],[],t) 
nodo(316,nao(a = 2),[],[],der(normal)) 
nodo(3i7,a = 0 V (a = 3 V (a = 4 V (a = 7 V (a = 8 V a = 9)))),[],[],der(normal)) 
nodo(318,9 = 2 A nao(g = n) -) nao(n = 2),[],[],t) 

nodo(31?,g ; 2 /1 nao(9 = n),[],[],t) 
nodo(320inao(n = 2),[],[bder(normal)) 
nodo(321,n = 3 V (n . 4 V (n = 7 V (n = 8 V n = 9))),[],[],der(normal)) 

nodo(322,n = o + i,[144],[],der(normal)) 
nodo(323,n = o + i (-) n = 4 A 0 = 3 V (n = 8 A o = 7 V n = 9 A 0 = 8),[],[],t) 
nod0(324,n = 4 A o = 3 V (n = 8 A o = 7 V n = 9 A o = 8),[144],[],der(normal)) 

nodo(3250 = 4 A o = 3,[325],[],h) 

nodo(326,n = 4,[326],[],der(normal)) 

nodo(327,o = 3,[327],[],der(normal)) 
nodo(328,u + 3 = 10,[144,327],[],der(normal)) 
nodo(329,u + 3 = 10 (-) u = 7,[],[],t) 
nodo(330,u = 7,[144,327],[],der(normal)) 

yes 
?- 
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