
Resumo 

Os Sistemas Periciais (SP) baseiam o seu funcionamento no conhecimento específico adquirido a 

partir de peritos do domínio em questão, o qual é armazenado num módulo que se designa de Base 

de Conhecimento (BC). Os SP que não possuam capacidades de aprendizagem encontram-se 

limitados quantitativamente e qualitativamente a este conhecimento. Atendendo a que na 

generalidade dos domínios o conhecimento possui um carácter dinâmico, isso obriga à realização de 

operações de manutenção (inserções, alterações e eliminações) na BC do SP. A inexistência destas 

operações resulta na sua degradação, o que se reflecte de imediato na eficiência e utilidade do SP. 

Tipicamente, a realização destas operações encontra-se dependente do conhecimento fornecido 

pelos peritos.  

No entanto, recentemente surgiu um novo conjunto de técnicas e ferramentas de Descoberta de 

Conhecimento em Bases de Dados (DCBD) que procuram transformar os dados, de uma forma 

"inteligente" e semi-automática, em conhecimento. Uma das possíveis utilizações para este 

conhecimento descoberto passa pela sua fusão ou integração com o conhecimento (adquirido) que se 

encontra na BC de um SP. Com este conhecimento pretende-se complementar o que foi inicialmente 

fornecido pelo perito, dado que nem sempre este detém a globalidade do conhecimento, ou o 

conhecimento mais actualizado. Recorrendo a uma fonte alternativa (DCBD) descobre-se o 

conhecimento que se encontra implícito nos dados, e procede-se à sua fusão com o que já se 

encontra na BC. No entanto, este processo pode redundar no aparecimento de problemas (por 

exemplo, inconsistências) na BC resultante da fusão. Assim, um dos requisitos a cumprir é o da 

consistência e correcção deste conhecimento.  

A concepção de uma arquitectura, genérica e independente do domínio, que permite efectuar a fusão 

de conhecimento baseado em regras, e a sua concretização numa ferramenta computacional 

(designada FUNDARE), constituem as principais realizações desta dissertação de mestrado. A 

consistência e correcção do conhecimento são garantidas através da detecção dos potenciais 

problemas, e pela adopção de uma metodologia baseada em subconjuntos máximos consistentes de 

regras. No intuito de validar a arquitectura desenvolvida, aplica-se o FUNDARE a um caso real na 

área dos seguros. Os resultados obtidos permitem demonstrar a sua aplicabilidade e utilidade na 

fusão de conhecimento proveniente de duas fontes heterogéneas de conhecimento.  

Abstract 

Expert Systems (ES) base their operation on the specific knowledge acquired from domain experts, 

which is kept in a module designated as Knowledge Base (KB). The ES that do not have learning 

capacity are limited in quantity and in quality to this knowledge. Considering that, in the generality of 

the domains, knowledge has a dynamic character, it is necessary to perform maintenance operations 



(insertions, changes and eliminations), in the KB of the ES. Without maintenance the KB degrades, 

which is immediately reflected in the ES efficiency and utility. Typically, the fulfillment of these 

operations depends on knowledge that is provided by the experts.  

However, recently appeared a new set of techniques and tools of Knowledge Discovery in Databases 

(KDD) that seek to transform data, in an "intelligent" and semi-automatic way, into knowledge. One of 

the possible uses of this discovered knowledge consists in its fusion or integration with the (acquired) 

knowledge that is found in the KB of the ES. It thus complements the knowledge initially given by the 

expert, which is not always complete, or the most up-to-date. Using an alternative source (KDD) it is 

possible to discover knowledge that is implicit in data, and then proceed with its fusion with the one 

already in the KB. However, this process can result in the appearing of problems (for example, 

inconsistencies) in the KB resulting from the fusion. Thus, one of the requirements to fulfill is the 

consistency and correction of this knowledge.  

The main achievements of this MSc dissertation are the conception of an architecture, generic and 

domain independent, that allows a rule based knowledge fusion, and its materialization in a 

computational tool (designated as FUNDARE). Consistency and correction are guaranteed through 

the detection of the potential problems, and by the adoption of an approach based in maximal 

consistent subsets of rules. In order to validate the developed architecture, FUNDARE is applied to a 

real case in the insurance sector. The results obtained allow to demonstrate their applicability and 

utility in the knowledge fusion coming from the two heterogeneous knowledge sources.  


