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Contexto 

Um motor de regras (rule engine) ou sistema de produção (production system) é uma 

técnica popular de inteligência artificial e representação de conhecimento utilizada 

para produzir sistemas baseados em conhecimento ou sistemas especialistas [1] [2]. O 

foco de uma rule engine é expressar lógica proposicional e de primeira ordem de 

maneira declarativa [2] [3]. 

O principal módulo de um production system é o motor de inferência, responsável pelo 

controle e aplicação das regras de produção (geralmente pares de condição-ação) 

sobre os dados e fatos presentes no sistema [2] [4]. 

Existe um bom número de soluções / implementações de motores de regras para a 

plataforma .NET, porém grande parte deles está sob licença proprietária, o que passa a 

ser um entrave para o uso no meio acadêmico / independente [5]. Quando se analisa o 

suporte a motores de regras e suas ferramentas (free / open), a plataforma .NET deixa 

a desejar, em relação a linguagens como Java [6] [7]. 

Objetivo 

Neste trabalho, os objetivos podem ser separados em: 

• Analisar as soluções (free / open) de rule engines para a plataforma .NET; 

• Com a análise, levantar os pontos positivos e negativos das soluções e a partir 

disso, propor uma solução para o problema (seja melhorando uma já existente 

ou uma nova solução; 

• Desenvolver um protótipo da solução proposta; 

• Validar o protótipo com o desenvolvimento de uma aplicação que o utilize. 



Cronograma de atividades 
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Atividade Abril Maio Junho Julho 

Levantamento de material 
bibliográfico                 

Análise e estudo do 
material bibliográfico                 

Desenvolvimento do 
protótipo                 

Elaboração do relatório 
final                 

Preparação da 
apresentação/defesa                 
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