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Objetivo: O objetivo do Projeto CN2e é investigar, pesquisar e desenvolver uma
ferramenta computacional que codifique automaticamente o pseudo-código gerado
pelo sistema CN2 Rule Induction em código-fonte compilável na linguagem C. O
resultado será aplicado na resolução de problemas computacionais que utilizem
tomada de decisão automática.
 Metodologia: Para que o CN2e codi&#64257;que um pseudo-código gerado pelo CN2
em um arquivo na linguagem C, ferramentas de codificação automática foram
estudadas. Para desenvolver este aplicativo, foi necessário entender o funcionamento
das ferramentas de codificação automática, investigar detalhadamente o sistema CN2
para permitir a interação da CN2e, identificar o padrão gramatical do pseudo-código
gerado pelo CN2e e, através deste conhecimento adquirido, desenvolver uma
gramática em C que será implementada na ferramenta CN2e com formas de
possibilitar a codificação do arquivo de regras do CN2.
 Resultados: A ferramenta CN2e auxiliará todos os projetos do Laboratório de
Inteligência Computacional (LIC) que estejam envolvidos com tomadas de decisão,
sendo eles: IBM: ROBIX; RoboCupRescue; RatoLic e outros. Facilitará também a
codificação de qualquer arquivo de regras em portugol para linguagem C. Uma vez
implementada, a ferramenta CN2e permitirá a utilização dos arquivos já compilados
em linguagem C em sistemas computacionais que se utilizam da Inteligência Artificial
na tomada de decisão, automatizando este processo. A ferramenta CN2e poderá ser
utilizada como ferramenta de trabalho para ensinar funcionários 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. Será desenvolvido artigos científicos após a conclusão do projeto
apontando para o crescimento do Laboratório, Curso e Instituição.
 Conclusão: O projeto CN2e terá importância significativa no LIC para processos de
tomada de decisão, pois irá automatizá-los e otimizá-los, aumentando
significativamente a produtividade em Business Inteligence e Decision System Suport
(DSS). Terá importância também na área científica com a publicação de artigos,
ampliando o conhecimento da área de Inteligência Artificial.
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