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Introdução: A Ciência da Computação possui uma área chamada Inteligência Artificial
(IA) que investiga, pesquisa e desenvolve ferramentas computacionais capazes de
simular o conhecimento do ser humano, para resolução de problemas cotidianos. Para
auxiliar e otimizar áreas de tomada de decisões a IA se utiliza de Sistemas
Especialistas (SE). Foi desenvolvido no LIC um software de SE chamado CN2 que se
utiliza da IA para desenvolver conhecimento sobre bases de dados, porém,
computacionalmente não é possível utilizar o pseudo-código, pois o mesmo é gerado
em portugol (linguagem não computacional). Para solução deste problema foi
elaborado o projeto CN2e. Objetivo: O projeto CN2e objetiva desenvolver um sistema
para  codificar o pseudo-código gerado pela ferramenta CN2 Rule Induction em
código-fonte interpretável para a linguagem Ruby. O resultado gerado por ele será
utilizado para auxiliar problemas computacionais que se utilizam de tomada de
decisões. Metodologia: Investigou-se ferramentas de codificação automática visando a
busca de tecnologias utilizadas para seu funcionamento (gramática e expressões
regulares). A ferramenta CN2 tem o intuito de desenvolver um método de interação
com a ferramenta CN2e gerando um processo de tradução automático onde o usuário
não especialista simplesmente insere informações no CN2 para gerar o sistema
especialista. Desenvolveu-se um estudo de expressões regulares que são utilizadas para
busca e textual, com isso foi possível localizar os padrões do pseudo-código e
traduzi-lo em um código interpretável na linguagem Ruby. Resultados: Como
resultado final, a ferramenta CN2e foi capaz de codificar o pseudo-código gerado pela
ferramenta CN2 Rule Induction em código-fonte interpretável na linguagem Ruby
através de expressões regulares e manipulação de arquivos além da lógica de
programação utilizada. Uma vez que o CN2e está pronto, ele poderá ser utilizado para
auxiliar todos os projetos do Laboratório de Inteligência Computacional (LIC) que
estejam envolvidos com tomadas  de decisão, sendo eles: IBM: ROBIX;
RoboCupRescue; RatoLic e outros. Por ser uma ferramenta de desenvolvimento e
codificação de Sistemas Especialistas, o CN2e pode ser implementado em qualquer
área que se utiliza de tomada de decisões automatizando e otimizando processos de
sistemas computacionais de resolução de problemas e na área acadêmica ou de
treinamento de funcionários ensinando-os pela inferência de suas regras aumentando a
oportunidade de emprego e diminuindo a taxa de desemprego através de cursos de
curta duração que podem ser disponibilizados gratuitamente ou com baixo custo. Foi
publicado um artigo científico no congresso internacional IGIP 2010 apontando para o
crescimento do laboratório, curso e instituição. Conclusão: O projeto CN2e teve
importância significativa para o LIC possibilitando o enriquecimento do conhecimento
de todos e da área acadêmica com artigos, palestras, mini cursos. Terá também
importância nas áreas que se utilizam de tomada de decisão com a otimização desses
processos aumentando significativamente a produtividade em Business Inteligence.
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