
Resumo  

Nesta dissertação, apresenta-se um estudo sobre o tratamento a dar às listas de mensagens que 

chegam aos Centros de Controlo, Condução e Supervisão da Rede Eléctrica Portuguesa.  

No estudo faz-se referência sobretudo aos Sistemas Periciais usados em Engenharia e mais 

particularmente nos Sistemas Eléctricos de Energia. Para os Sistemas Periciais usados neste 

domínio é apresentada uma panorâmica geral da sua constituição, estrutura fundamental e dos 

principais problemas que se encontram no seu desenvolvimento.  

São também descritas algumas das regras incluidas na Base de Regras do sistema SPARSE, em uso 

nos Centros de Condução da Rede Eléctrica Portuguesa. A Base de Regras possui conhecimento 

sobre a Rede, tanto no que diz respeito à sua constituição, como também à sua exploração.  

Atendendo a que a análise manual das listas de mensagens é dificultada pelo número e variedade de 

situações que apresenta, tornou-se necessário desenvolver um sistema que permitisse uma análise 

eficaz dessas listas de uma forma automática.  

Para que o tratamento das listas de mensagens seja eficiente pelos Sistemas Periciais, há 

necessidade de possuir uma boa Base de Conhecimento.  

Este sistema permite extrair conhecimento das listas de mensagens e, assim sistematizar 

determinadas regras, as mais importantes, para inclusão e melhoramento da Base de Conhecimento 

do Sistema Pericial.  

Abstract  

On this essay, it is presented a study about the treatment of the message lists which arrives to the 

Centres of Control, Transport and Supervision of the Portuguese Electric System.  

The present study is above all relative to the Expert Systems used on Engeneering, specially on the 

Energy Electric Systems. To the Expert Systems used on this domain it is presented a general 

panorama of its constitution, fundamental study and main problems that can be found on its 

development. 

Some of the rules included in the Rules' Basis of the SPARSE system, used on the Conduction Center 

of the Portuguese Electric System are also described. The Rules' Basis hold knowledge about the 

Electric System, in what concerns its constitution as well as its exploration.  

Having in mind that the manual analysis of the message lists is difficultated by the number and variety 

of situations which it presents, it became essential to develop a system that allows a proper analysis of 

those lists automatically.  



In order to the treatment of the message lists become efficient by the Expert Systems, a good 

Knowledge Basis is needed.  

This system allows to draw knowledge out of the message lists and thus to codify certain rules, the 

most important ones to the inclusion and improvement of the Expert System's Knowledge Basis.  


