
Resumo  

Nesta dissertação faz-se um estudo de duas áreas importantes dos Sistemas Baseados em 

Conhecimento: os Sistemas Periciais e os Tutores Inteligentes.  

O capítulo 1 procura dar uma breve ideia da motivação do presente trabalho que procurou aplicar as 

tecnologias dos Sistemas Baseados em Conhecimento à Medicina, na especialidade de Otologia.  

O capítulo 2 faz a caracterização e classificação dos Sistemas Periciais e Tutores Inteligentes.  

No capítulo 3 é descrita a aplicação desenvolvida, que consiste num Sistema Pericial de apoio ao 

diagnóstico e terapia em Otologia e um Tutor Inteligente para o ensino do diagnóstico e terapia da 

respectiva especialidade.  

A Base de Conhecimento do sistema é composta por regras obtidas a partir de conhecimento 

extraído a especialistas no domínio. No motor de inferência são utilizados dois modos de 

encadeamento, o directo e o inverso. O Tutor Inteligente é adaptativo a cada aluno. Para tal gera 

planos individuais com base no modelo de conhecimento do domínio de ensino e no modelo de 

conhecimento do aluno.  

No capítulo 4 são retiradas conclusões e perspectivados desenvolvimentos futuros deste trabalho.  

Abstract  

In this dissertation, we study two important areas of Knowledge Based Systems, the Expert Systems 

and the Intelligent Tutoring Systems.  

Chapter one gives an idea about the interest of the present work, using the Knowledge Based 

Systems Technology in the Medicine area, for Otology speciality.  

In chapter 2 we characterise and classify Expert Systems and Intelligent Tutoring Systems.  

Chapter 3 deals with the developed, an Expert system for diagnosis and therapy on Otology and an 

Intelligent Tutoring System for teaching this speciality.  

The knowledge base of the system has rules obtained from the expert knowledge domain. The 

inference engine uses two reasoning strategies: forward and backward chaining. The Intelligent 

Tutoring System is adaptive to each student, generating individual plans using the model of the 

teaching domain and the student model.  

Finally, in chapter 4 conclusion and further work perspectives are presented.  


