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PP - Programação Procedural

● É a que todos vocês já estão acostumados
● Exemplo de linguagens procedurais:

● Java*, C, C++*, python, bash shell script

● Resolução de problemas com soluções algoritmicas
– Ex.: Programar um robô para preparar um um bolo

– Será que uma solução algoritmica daria conta de programar um 
robô para dirigir um carro?

 * mesmo sendo orientado a objeto não deixa de ser procedural
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PP - Programação Procedural

● Ensinando um robô a dirigir um carro?
– Procure a chave do carro e a carteira de motorista (se já 

não estiver com ambos)
–  Inicie o carro, coloque em ré, saia da garagem (apenas 

quando o portão estiver aberto)
– Quando o motor estiver frio/quente pilote desta ou daquela 

maneira
– Se a transmissão for automática/manual ....
– Freio ....
– Se alguém atravessar sua frente, então, .....
– Etc... Etc.. Etc.. Ect... tce.... tttt.. .................................
– Humm (acho que programação procedural não dá!!!!!)
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PP - Programação Procedural

● Requisitos para programar proceduralmente:
– entradas bem definidas
– conjunto de etapas bem conhecidas
– No caso do robô que dirige um carro:

● É possível prever todos os eventos que podem ocorrer?
● É possível especificar todas as ações possíveis?
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PD - Programação Declarativa

● Programação baseada em regras é declarativa
– Descreve o quê o computador deve fazer
– Omite grande parte de como deve fazer
– Deve ser executado por algum sistema de runtime (máquina de 

inferência)
● runtime sabe como “preencher as lacunas”

● Apropriado quando:
– Entradas incompletas
– Muitas condições (regras)

● Tipos de problemas a serem resolvidos com PD:
– controle, diagnóstico, previsão, classificação, reconhecimento de 

padrões, sensibilidade à situação (contexto)
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PD - Programação Declarativa

● Definições: Regras -> elementos como 
● “é proibido tomar café no laboratório”
● “corra se estiver chovendo (ou não - mythbusters)”
● “onde há fumaça, já não há mais fogo (o ditado diz outra coisa, 

mas segundo os bombeiros o certo é isso...)”
● lei de Murphy (“se algo pode dar errado, dará”)
● Concluindo: TODO O CONHECIMENTO QUE VOCÊ TÊM DE 

MUNDO PODE SER EXPLICITADO COMO REGRAS
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PD - Programação Declarativa

● Definições: Regras -> Toda regra pode ser escrita da 
seguinte forma:

    IF 

           'Eu estou no laboratório'

    AND 

           'Eu estou tomando café'

    THEN 

           'Jogue fora o café'

    END      
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PD - Programação Declarativa

● Definições: Regras -> Toda regra pode ser escrita da 
seguinte forma:

    IF 

           'Eu estou no laboratório'

    AND 

           'Eu estou tomando café'

    THEN 

           'Jogue fora o café'

    END      

A parte do IF é chamada de
left-hand-side (LHS) ou ainda de 
predicate, premises

A parte do THEN é chamada de
right-hand-side (RHS) ou ainda de
actions, conclusions
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PD - Programação Declarativa

● Definições: Regras
● Domínio: conjunto de informações que a regra pode utilizar
● Domínio da regra do café e laboratório: 

– Série de fatos sobre local e ação sendo executada por uma 
pessoa

– Um sistema baseado em regras utiliza REGRAS para 
derivar CONCLUSÕES a partir de PREMISSAS:

                              LHS -> RHS
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PD - Programação Declarativa

● Definições: Sistemas Especialistas (Expert 
Systems)

– Programas de computador baseados em regras que 
detém o conhecimento de especialistas humanos nas 
suas próprias áreas de conhecimento (sucesso na área 
de pesquisa da Inteligência Artificial nas décadas de 
1970 e 1980). 

Assistam “2001 - Um odisséia no espaço” 
(lembram do HAL?)
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PD - Programação Declarativa

● Definições: Sistemas Especialistas (Expert 
Systems) - HOJE:

– É difícil recriar o senso-comum, presente em (quase) 
todos os humanos

– Utilizado ainda em diversas áreas. Auxiliam os seguintes 
profissionais:

● vendedores
● cientistas
● técnicos médicos
● engenheiros
● financeiras (bolsa de valores, bancos, etc..)
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PD - Programação Declarativa

● Definições: Sistemas Especialistas (Expert 
Systems) - HOJE:

– Sistemas especialistas se tornaram tão comuns que não 
são mais chamados de sistemas especialistas!!!!
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
– Máquina de inferência

● Casador de padrões (Pattern matcher)
● Agenda
● Máquina de execução

– Base de regras
– Memória de trabalho
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
 

Máquina de Inferência

Agenda

Casador de padrões

Máquina de execução

Memória de trabalho

Base de regras

(fact   f1)
(fact   f2)
(fact   f3)

(rule   r3)
(rule   r1)
(rule   r2)

(f1, f2)   r1
(f2, f3)   r2

(f1,  f2)  r1
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
● Máquina de inferência -> controla todo o processo 

de aplicação das regras à memória de trabalho 
para obter a saída do sistema. 
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
● Máquina de inferência -> Trabalha da seguinte 

maneira:
–  Regras são comparadas com a memória de trabalho 

(utiliza o pattern matcher):
● decide quais regras devem ser ATIVADAS -gera o conflict set

–  Ordena o conflict set para formar a AGENDA (lista de 
regras cujo RHS devem ser executados - FIRED)

– A primeira regra da agenda é DISPARADA (FIRED)
● ESTA AÇÃO PODE MUDAR A MEMÓRIA DE TRABALHO E O 

CICLO RECOMEÇAR
● A ORDEM DOS DISPAROS PODE ALTERAR O RESULTADO 

FINAL
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
● Máquina de inferência 

– Você não tem mais o controle da ordem de execução!!!
● Isso deve ser visto como uma VANTAGEM
● Iniciantes em programação baseada em regras entendem isso 

como uma desvantagem
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
● Base de regras 

– Armazena todas as regras que o sistema conhece
– Podem ser armazendas como strings
– Geralmente são compiladas para que sejam utilizadas de 

maneira mais eficiente
– O compilador de regras do JESS gera a Rete network

● Estrutura de dados que acelera o processamento de regras
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
● Memória de trabalho 

– Base de fatos (todos os pedaços de informação que a 
máquina de inferência vai operar)

– Pode armazenar, também, premissas e conclusões
– No caso do JESS, um fato pode ser, também, 

representado por um objeto Java (shadow facts x facts)
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
● Casador de padrões (Pattern matcher)

– Decide qual (e quando) regra disparar
– Responde à seguinte questão:

● Dado o conteúdo da memória de trabalho, quais regras devem 
disparar?

– Busca entre milhões de combinações de fatos!!!!
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
● Agenda

– Armazena a lista de regras que devem ser disparadas
– Decida quais regras disparar primeiro

● Para isso executa estratégia de resolução de conflito
● Pode usar prioridades (manuais - salience - ou não)

– Exemplo de conflito no robô motorista:

IF the light is green
THEN go
END
IF a person is in front of you
THEN stop
END
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PD - Programação Declarativa

● Arquitetura de um sistema baseado em regras
● Máquina de execução (moderna)

– Dispara as regras (executa as ações descritas em RHS)
– Ações:

● inserir (insert) FATOS
● retirar (retract) FATOS
● modificar FATOS
● invocar métodos de objetos
● instanciar objetos
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PD - Programação Declarativa

● Desenvolvendo sistemas baseados em regra
● Engenharia de conhecimento (knowledge 

engineering) - knowlwdge engineers (coletam o 
conhecimento necessário para derivar as regras)
– Coleta, organiza, estrutura os dados (tarefa difícil!!!!!)

● Estruturação dos dados (classificação, 
detalhamento)
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PD - Programação Declarativa

● Desenvolvendo sistemas baseados em regra
● Teste (testar desde o começo - em cada fase - test 

driven development)
● Construção de interface com fontes de dados
● Escrever regras (escreva um pouco, teste, 

escreva....)
● Desenvolvimento ITERATIVO (ciclos)
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PARTE 2 - Uma breve introdução ao JESS
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O básico
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JESS

● java jess.Main

Jess, the Rule Engine for the Java Platform

Copyright (C) 2004 Sandia Corporation

Jess Version 7.0a5 2/2/2005

Jess> 
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JESS

● Hello world!

Jess> (printout t "Hello world!" crlf)

Hello world! 

Jess>
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JESS

● Operações aritméticas (observe operador 
prefixo ao invés de infixo):

Jess> ( + 3 2)

5

Jess> (+ (+ 3 2) (* 3 3))

14

Jess>
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JESS

● Números (utiliza java.lang.parseInt e 
java.lang.Double.parseDouble). Exemplo de 
números válidos:

          3    4.    5.643     6.0E4        1D

● Jess possui 3 tipos numéricos:

          RU.INTEGER (equivalente ao Java int)

          RU.FLOAT (equivalente ao Java double)

          RU.LONG (equivalente ao Java long)
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JESS

● Strings(RU.STRING):

          “ Hello World”      “ Hello \” Cruel\”  World!“

● Comentários:

          ; Este é um comentário

          ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

          ; comentário

          ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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JESS

● Listas - unidade básica de estrutura (similar a 
arrayem outras linguagens):

          (+ 3 2)

          (a b c)

          (“ Hello World” )

          ()

          (1 2 3)

          (deftemplate foo (slot bar))
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JESS

● Questão de estilo:

    (bind ?x (+

                    (* 20 3

                    )

                    (- 37 23)

                    )

                 )

    )

● Questão de estilo*:

    (bind ?x (+

          (* 20 3)

          (- 37 23)))

*Preferido pelo criador do JESS
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JESS

● Chamada de função - 
– Não existe função com retorno do tipo void
– Todo código em JESS toma a forma de uma chamada de 

função (estruturas de controle, atribuições, declarações)
– A primeira palavra que encabeça uma lista pode ser 

interpretada como uma chamada de função pelo JESS.
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JESS

● Chamada de função - exemplos: 

     Jess> (+ 2 2)

     Jess> (+ (+ 2 2) (* 3 3))

     Jess> (printout t “ O numero eh “  42 “ !”  crlf)

     Jess> (bind ?aLongValue (long “ 1234567890” ))

Observe que um long no JESS só pode ser criado a partir 
da chamada da função long, como mostrado na linha 
anterior. Em Java, o mesmo código ficaria: 

             long aLongValue = 1234567890L;
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JESS

● Variáveis:
– NÃO possuem tipo
– É aconselhável utilizar ? como primeiro caractar (não é 

obrigatório)

    Jess> (bind ?x (+ 2 2))

    4

    Jess> ?x

    4
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JESS

● Variáveis - outros exemplos:

    Jess> (bind ?a (+ 5 5))

    10

    Jess> (+ ?a 2)

    12

    Jess> (bind ?a “ Eu sou uma string” )

    “ Eu sou uma string”
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JESS

● Variáveis globais - mantêm o 
valor mesmo depois do 
comando (reset) (depende da 
configuração da propriedade 
reset-globals):

Jess> (defglobal ?*y* = (* 10 45))

TRUE

Jess> ?*y*

450

Jess> (bind ?*y* 33)

33

     Jess> ?*y*

     33

     Jess> (reset)

     TRUE

     Jess> ?*y*

     450
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JESS

● Símbolos (RU.ATOM)- similar a identificadores 
Java. Podem usar LETRAS, NÚMEROS e os 
seguintes caracteres:

$, *, ., =, +, /, <,>,_,?,#

● Não iniciar símbolos com:

$, ?, =

● Exemplos de símbolos válidos:

foo   first-value    contestant#1   _abc
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JESS

● Algumas palavras reservadas:

nil, TRUE, FALSE, crlf (em alguns contextos apenas)

● Não iniciar símbolos com:

$, ?, =

● Exemplos de símbolos válidos:

foo   first-value    contestant#1   _abc
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JESS

● Mais sobre listas

– Como criar uma lista que cujo item 1 não é 
uma chamada de função (conhecidas 
também como plain lists): create$

    Jess> (bind ?ingredientes (create$ ovos pao leite))

    (ovos pao leite)

    Jess> (printout t (nth$ 2 ?ingredientes) crlf)

     pao
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JESS

● Mais sobre listas...

    Jess> (first$ ?ingredientes)

    (ovos)

    Jess> (rest$ ?ingredientes)

    (pao leite)
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JESS

● Controle de fluxo: foreach

  ;apply, build, eval, foreach, if/then/else, progn, while

    Jess> (foreach ?item ?ingredientes

               (printout t ?item crlf))

    ovos

    pao

    leite
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JESS

● Controle de fluxo: while

  ;apply, build, eval, foreach, if/then/else, progn, while

    Jess> (bind ?i 1)

    1

    Jess> (bind ?soma 0)

    0

    Jess> (while (<= ?i 10) do

          (bind ?soma (+ ?soma ?i))

          (bind ?i (+ ?i 1)))   ;termina quando FALSE, por isso msg depois de 10

     FALSE

     Jess> ?soma

     55
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JESS

● Controle de fluxo: if/then/else

  ;apply, build, eval, foreach, if/then/else, progn, while

    Jess> (bind ?i 1)

    1

    Jess> (if (= ?i 3) then

               (printout t “ ?i eh tręs.”  crlf)

             else

               (if (= ?i 2) then

                  (printout t “ ?i eh dois.”  crlf)

                else

                   (if (= ?i 1) then

                     (printout t “ ?i eh um.”  crlf))))

    ?i eh um.
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JESS

● Controle de fluxo: if/then/else (outro exemplo)

  ;apply, build, eval, foreach, if/then/else, progn, while

    Jess> (bind ?ingredientes (create$ ovos leite pao))

       (ovos leite pao)

    Jess> (if (member$ ovos ?ingredientes) then

               (printout t “ Preciso comprar ovos”  crlf)

             else

               (printout t “ Não preciso de ovos”  crlf))

     Preciso comprar ovos
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JESS

● Definição de função

Jess> (deffunction distancia (?X1 ?Y1 ?Z1 ?X2 ?Y2 ?Z2)

       “ Calcula a distancia entre 2 pontos 3D”

       (bind ?x (- ?X1 ?X2))

       (bind ?y (- ?Y1 ?Y2))

       (bind ?z (- ?Z1 ?Z2))

       (bind ?dist (sqrt (+ (* ?x ?x) (* ?y ?y) (* ?z ?z)))))

TRUE
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JESS

● Invocação de função

Jess> (distancia 10 0 0 2 0 0)

8.0

● Ligação tardia (late binding)

– A associação (ligação) do nome da função e 
seu código pode ser definida no momento 
imendiatamente anterior à invocação.

– Isso permite trocar o código a qualquer 
momento (e em tempo de execução)!!!!!!



 Rossano Pablo Pinto - 04/2012 - v0.2

JESS

● Invocando scripts (programas JESS)

Jess> (batch examples/hello.clp)

Hello, World!
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FATOS
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JESS

● Manipulando a memória de trabalho (MT)

assert - adiciona fatos a MT

clear - limpa tudo

deffacts - define o conteúdo inicial da MT

facts - lista os fatos da MT

reset - Inicializa a MT

retract - remove fatos da MT

watch/unwatch - imprime informações quando “algo” 
acontece
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JESS

● Monitorando fatos/regras/tudo

(watch facts/rules/all)

(facts)

● Listando fatos

(facts)
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JESS

● Inserir fatos

Jess> (reset)

TRUE

Jess> (assert (groceries milk eggs bread))

<Fact-1>

Jess> (facts)

f-0 (MAIN::initial-facts)

f-1 (MAIN::groceries milk eggs bread))

For a total of 2 facts.
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JESS

● Remover fatos

Jess> (facts)

f-0 (MAIN::initial-facts)

f-1 (MAIN::groceries milk eggs bread))

For a total of 2 facts.

Jess> (retract 1)

Jess> (facts)

f-0 (MAIN::initial-facts)

For a total of 1 facts.
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JESS

● Buscar fatos/Remover fatos

Jess> (bind ?f (fact-id 0))

<Fact-0>

Jess> (retract ?f)

TRUE

Jess> (facts)

For a total of 0 facts.
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JESS

● Inserir vários fatos de uma só vez

Jess> (deffacts catalogo “ Catalogo de produtos”

            (produto 101 camiseta-slackware “ $25.00” )

            (produto 102 dvd-slackware “ $15.00” )

            (produto 103 caneta “ $5.00” )

            (produto 104 boné-slackware “ $15.00” ))

TRUE

Jess> (facts) .............
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JESS

● 3 tipos diferentes de fatos
– Unordered facts: 

  (person (name “ John” ) (age 32) (height 1.75)  
     (weight 77))

– Ordered facts: 

  (person “ John”  32 1.75 77)
– Shadow facts: unordered facts que estão ligados a 

objetos Java
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JESS

● Unordered facts
– Precisa de template (“definição dos atributos”) 

  Jess> (deftemplate person “ Pessoas....”
             (slot name) 
             (slot age) 
             (slot gender))
  TRUE
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JESS

● Unordered facts

Jess> (assert (person (age 32) (name “ Peter” ) (gender 
male))

<Fact-1>

Jess> (facts)

f-0 (MAIN::initial-facts)

f-1 (MAIN::person (name “ Peter” ) (age 32) (gender 
male))

For a total of 2 facts.
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JESS

● Unordered facts

Jess> (assert (person (age 31) (gender male))

<Fact-2>

Jess> (facts)

f-0 (MAIN::initial-facts)

f-1 (MAIN::person (name “ Peter” ) (age 32) (gender male))

f-2 (MAIN::person (name nil) (age 31) (gender male))

For a total of 3 facts.
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JESS

● Unordered facts - default slot values

Jess> (clear) ;para poder redefinir um template

TRUE

Jess> (deftemplate person “ People...”

         (slot name (default “ OCCUPANT” ))

         (slot age)

         (slot gender))

TRUE
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JESS

● Unordered facts - default slot values

Jess> (assert (person (age 31) (gender male)))

<Fact-0>

Jess> (facts)

f-0 (MAIN::person (name “ OCCUPANT” ) (age 31) 
(gender male))

For a total of 1 facts.
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JESS

● Unordered facts - multislot

Jess> (clear) ;para poder redefinir um template

TRUE

Jess> (deftemplate person “ People...”

         (slot name (default “ OCCUPANT” ))

         (slot age)

         (slot gender)

         (multislot hobbies))

TRUE
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JESS

● Unordered facts - multislot + modify

Jess> (assert (person (age 31) (hobbies (snowboarding “ playing 
the guitar” )))

<Fact-0>

Jess> (modify 0 (age 30))

<Fact-0>

Jess> (facts)

f-0 (MAIN::person (name “ OCCUPANT” ) (age 30) 

     (gender male) (hobbies snowboarding “ playing the guitar” ))

For a total of 1 facts.
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JESS

● Unordered facts - duplicate fact

Jess> (duplicate 0 (person (name “ John” )))

<Fact-1>

Jess> (facts)

f-0 (MAIN::person (name “ OCCUPANT” ) (age 30) 

    (gender male) (bobbies snowboarding “ playing the guitar” ))

f-1 (MAIN::person (name “ John” ) (age 30) (gender male) 

     (hobbies snowboarding “ playing the guitar” ))

For a total of 2 facts.
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JESS

● Ordered facts
– Não precisa de template, pode inserir diretamente

Jess> (clear)

TRUE

Jess> (assert (number 123))

<Fact-0>

Jess> (ppdeftemplate number) ; 

 "(deftemplate MAIN::number \"(Implied)\" 

   (multislot __data))"
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JESS

● Shadow facts
– Precisa de defclass e definstance (em alguns casos).

– Faz uso de classes semelhantes a Java beans, isto é, 
possuem métodos get e set para cada atributo

– Jess usa java.beans.Instrospector p/ transformar JavaBeans 
em deftemplate

– Passos:
● Definir classe Java
● Compilar classe e colocar caminho no CLASSPATH
● defclass
● inserir shadow fact. OU instanciar a partir do JESS:

– new DimmerSwitch
– definstance
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JESS

● Shadow facts - exemplo (código Java)

public class DimmerSwitch {

private int brightness = 0;

public int getBrightness() { return brightness; }

public void setBrightness(int b) {

brightness = b;
adjustTriac(b);

}

private void adjustTriac(int brightness) { /* código não mostrado 
*/ }

}
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JESS

● Shadow facts - exemplo (compilar código Java)

javac DimmerSwitch.java
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JESS

● Shadow facts - exemplo (código JESS)

Jess> (defclass dimmer DimmerSwitch)

DimmerSwitch

Jess> (ppdeftemplate dimmer)

"(deftemplate MAIN::dimmer 

   \"$JAVA-OBJECT$ DimmerSwitch\" 

   (declare (from-class DimmerSwitch)) 

   (slot brightness) 

   (slot class) 

   (slot OBJECT))"
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JESS

● Shadow facts - exemplo (código JESS - instanciar)

Jess> (bind ?ds (new DimmerSwitch))

<External-Address:DimmerSwitch>

Jess> (definstance dimmer ?ds static); templ name, javabean, dyn/staic

<Fact-0>

Jess> (facts)

f-0   (MAIN::dimmer (brightness 0) 

               (class <External- Address:java.lang.Class>) 

               (OBJECT <External-Address:DimmerSwitch>))

For a total of 1 facts in module MAIN.
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● Shadow facts - exemplo (código JESS - invocar 
métodos)

Jess> (call ?ds setBrightness 10)

Jess> (facts) 

f-0   (MAIN::dimmer (brightness 0) (class <External-
Address:java.lang.Class>) (OBJECT <External-
Address:DimmerSwitch>))

For a total of 1 facts in module MAIN. 
Observe: NADA MUDOU! Brightness continuou 0 !!!! Isso 
é devido ao static utilizado na definição da instância.
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● Shadow facts - exemplo (código JESS - invocar 
métodos)

Jess> (call ?ds getBrightness)

10 

Mas olha só o que acontece quando invocamos o 
método getBrightness. Ele retorna 10. Isso quer dizer 
que o fato não representa alterações no objeto real. Para 
isso precisamos de shadow facts do tipo dynamic.
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● Shadow facts - exemplo (invocar reset)

Jess> (reset)

TRUE

Jess> (facts)

f-0   (MAIN::initial-fact)

f-1   (MAIN::dimmer (brightness 10) (class <External-
Address:java.lang.Class>) (OBJECT <External-
Address:DimmerSwitch>))

For a total of 2 facts in module MAIN.

O (reset) atualiza o conteúdo do shadow fact.
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● Shadow facts - exemplo dynamic shadow fact (código Java)

import java.beans.*;

public class DimmerSwitchDynamic {

private int brightness = 0;

public int getBrightness() { return brightness; }

public void setBrightness(int b) {

int old = brightness;
brightness = b;
adjustTriac(b);

pcs.firePropertyChange(“ brightness” , new Integer(old), (new 
Integer(b)));

}...
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● Shadow facts - exemplo dynamic shadow fact (código Java)

....

private void adjustTriac(int brightness) { /* código não mostrado */ }

private PropertyChangeSupport pcs = new PropertyChangeSupport(this);

public void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener p) 
{ pcs.addPropertyChangeListener(p); }

public void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener p) 
{ pcs.removePropertyChangeListener(p); }

}
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● Shadow facts - exemplo dynamic shadow fact 
(compilar)

javac DimmerSwitchDynamic.java
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● Shadow facts - exemplo dynamic shadow fact (código 
Jess)

Jess> (clear)

TRUE

Jess> (defclass dimmer DimmerSwitchDynamic)

DimmerSwitchDynamic

Jess> (bind ?ds (new DimmerSwitchDynamic))

<External-Address:DimmerSwitchDynamic>

Jess> (definstance dimmer ?ds)

<Fact-0>
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● Shadow facts - exemplo dynamic shadow fact 
(código Jess)

Jess> (facts)

f-0   (MAIN::dimmer (brightness 0) (class <External-
Address:java.lang.Class>) (OBJECT <External-
Address:DimmerSwitchDynamic>))

For a total of 1 facts in module MAIN.
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● Shadow facts - exemplo dynamic shadow fact 
(invocar método)

Jess> (call ?ds setBrightness 10)

Jess> (facts)

f-0   (MAIN::dimmer (brightness 10) (class 
<External-Address:java.lang.Class>) (OBJECT 
<External-Address:DimmerSwitchDynamic>))

For a total of 1 facts in module MAIN.

Voilá!!!! Viva o dynamic shadow fact!!!!
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● Funções p/ regras

defrule - define uma nova regra

ppdefrule - pretty-print uma regra

run - começa a disparar regras ativadas da agenda

undefrule - apaga uma regra

watch rules - mostra diagnóstico qdo regra dispara

watch activations - mostra diag. qdo regra ativa
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● A regra mais simples possível

Jess> (defrule null-rule "A rule that does nothing" 
=> )
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● Observando

Jess> (watch facts)

TRUE

Jess> (watch activations)

TRUE

Jess> (watch rules)

TRUE
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● Observando

Jess> (reset)

==> f-0 (MAIN::initial-fact)

==> Activation: MAIN::null-rule :  f-0

TRUE

Jess> (run)

FIRE 1 MAIN::null-rule f-0

1

MSG devido a (watch facts)

MSG devido a 
(watch activations)

MSG devido a (watch rules).
Imprime msg quando regra é
disparada - fired.
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● Um exemplo completo

Jess> (clear)

TRUE

Jess> (facts)

For a total of 0 facts in module MAIN.

Jess> (clear)

TRUE

Jess> (reset)

TRUE

Jess> (deffunction change-baby () 

          (printout t "Baby is now dry" crlf))

TRUE

Jess> (defrule change-baby-if-wet          
      "If baby is wet, change its diaper."

            ?wet <- (baby-is-wet)

        =>

              (change-baby)

              (retract ?wet))

TRUE

Jess> (assert (baby-is-wet))

<Fact-1>

Jess> (run)

Baby is now dry

1
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● Teste o mesmo exemplo iniciando o script  com

Jess> (watch all)

● O que aconteceria se rodasse novamente o 
run?

Jess> (run)
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● Regras em fatos multislot e com variáveis
– DimmerSwitchDynamic.java (mesmo código anterior)
– Comp1.java
– escuro.jess
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● Regras em fatos multislot e com variáveis - 
Comp1.java

public class Comp1 {

    public void notify(String msg) { 

       System.out.println(msg); 

    }

}



 Rossano Pablo Pinto - 04/2012 - v0.2

JESS

● Regras em fatos multislot e com variáveis - escuro.jess

(clear)

(defclass dimmer DimmerSwitchDynamic)

(bind ?ds (new DimmerSwitchDynamic))

(definstance dimmer ?ds dynamic) ;dynamic is default

(defclass comp1 Comp1)

(bind ?c1 (new Comp1))

(definstance comp1 ?c1 static)



 Rossano Pablo Pinto - 04/2012 - v0.2

JESS

;; REGRAS

(defrule toodark

 "Esta regra verifica se estah muito escuro"

      ?darkness <- (dimmer

                       (brightness ?brightness&:(<=  ?brightness 10)))

      ?fato2 <- (HojeVaiChover) 

      ?comp1 <- (comp1) 

    =>

      (printout t "Dimmer is set to " ?brightness crlf)

      ((?comp1 getSlotValue OBJECT) notify (new String "TOO DARK")))
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;; FATOS

(assert (HojeVaiChover))

(call ?ds setBrightness 8)

(run)
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● Um exemplo bem complexo

;; Salient Ant Simulator by Jason Morris

;; Modified by Rossano Pablo Pinto

Jess> (batch ant.jess)
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