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1. Wstęp

1.1. Cel

Problem matematycznego modelowania elementów języka naturalnego
i występujących w nim zjawisk jest stale obecny w świecie nauki. Zbiory
rozmyte i intuicjonistyczne zbiory rozmyte są, jak dotąd, z powodzeniem
stosowane \v próbach znajdowania jak najbardziej precyzyjnych, a zarazem
zgodnych z intuicją odpowiedników elementów ludzkiego słownika. Jed
nakże modele nieostrych orzeczników i opartych o nie nieprecyzyjnych
wnioskowań nie wyczerpują problemu formalizacji ludzkich intuicji języ

kowych.

Inne, niesformalizowane jeszcze (na co wskazują studia literaturowe), intu
icje języka naturalnego, dotyczą określaniapodobieństwa tekstów. Poniższa
rozprawa ma na celu:

• przedstawienie nowych, oryginalnych zastosowańzbiorów rozmy
tych do modelowania nieprecyzyjnościwystępującychw języku na
turalnym (przybliżoneporównywanie wyrażeń);

• poszerzenie powyższychzastosowańzbiorów rozmytych o analo
giczne konstrukcje oparte o intuicjonistyczne zbiory rozmyte;

• przegląd i zestawienie prezentowanych w literaturze stanowisk na
teInat modelowania związkówpodobieństwapoprzez relacje binar
ne, ich własności oraz zgodności z intuicjami ludzkimi;

• zaproponowanie nowych, charakterystycznych miar i kryteriów po
dobieństwailościowegosłów i zdań języka naturalnego ze szczegól
nym uwzględnieniemzgodności tych miar z intuicjami językowymi;

• przedstawienie możliwościzastosowańtych miar dla różnych języ

ków etnicznych;

• opracowanie metody ilościowegoporównywania tekstów częściowo

standaryzowanych w oparciu o miary podobieństwasłów j zdań;

• wykazanie przydatnościopisanych metod poprzez ich zastosowanie
\\' oprogramowaniu - \\' module systemu ekspertowego wspomaga
jącego diagnostykęmedyczną;
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• przedstawienie nowatorskich koncepcji wykorzystania metod po
równywania SłÓ\\T, zdań i tekstów do "inteligentnego" przeszukiwa
nia zasobów internetowych oraz wymiany informacji handlowych
ie-commercei .

1.2. Zakres i tematyka pracy

Od 1965 roku, \\' l.'tÓ1)'l11 to teoria zbiorów rozmytych autorstwa prof. L.A.
Zadeha [84J poj awiła się \\T świecie nauk ścisłych, trwa niezwykle dyna
miczny rozwój tej dziedzin)'. Jako' dowód wystarczy przytoczyć fakt, iż

wciąż od - trzydziestu pięciu lat - przybywa nowych zastosowań, aplikacji,
narzędzi opartych o zbiory rozmyte, stosowanych \\T bardzo wielu dziedzi
nach, zwłaszcza w medycynie, ekonomii, informatyce, kryminalistyce i lo
gice [20, 30, 34,46,47,53,56,57, 60, 62J. Rozwiązania takie są niezv..rykle
korzystne szczególnie przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin;
stosowanie języka naturalnego redukuje różnice wynikające z odrębnych

obszarów zainteresowań danych dziedzin oraz odmiennych konwencji na
zewniczych. Również i czysto teoretyczne aspekty i ujęcia zbiorów rozmy
tych są wciąż rozwijane i uzupełniane, co znajduje odzwierciedlenie w nie
zwykle licznych pracach, artykułach i monografiach np. [4, 5, 9, 10, 12, 15,
17,18,21-23,28,31-33,35-40,50-52,54,59,65-69,77, 78, 80, 81J.

W 1986 roku teoria zbiorów rozmytych doczekała się swojej znaczącej roz
budowy: intuicjonistyczne zbiory rozmyte zaproponowane przez prof. Ata
nassova [2J pozwoliły poszerzyć możliwości modelowania zjawisk niepre
cyzyjnych, np. dokonywania przybliżonych ocen jakościowych pewnych
cech obiektów i transformowania tych ocen do terminów ilościowych. Teo
ria ta, oprócz [2J, omawiana jest również w pracach [1,3,8, 13, 14,76, 79J
zaś jej zastosowania - w procesach decyzyjnych autorstwa pary polskich
badaczy: E. Szmidt i J. Kacprzyka [72-76J.

Przy użyciu zbiorów rozmytych i intuicjonistycznych zbiorów rozmytych
modelować można zjawiska o charakterze nieostrym, nieciągłym, tranzy
tywnym bądź takie, które nie dają się wyróżnić z otoczenia na podstawie
precyzyjnych kryteriów. Modelowanie Języka naturalnego, ściślej: sposo
bów tłumaczenia intuicyjnych określeń jakościowych w terminach ilościo

wych, jest tu szczególnie ważnym polem zastosowań dla omawianych teorii.
Podstawy dokonywania tych tłumaczeń omówione są szczegółowo przez
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twórcę teoriirizzzj sets - L...Ą. Zadeha [84J, także przez polskich badaczy D.
i L. Rutkowskich, M. Pilińskiego [66, 67J, G. Malinowskiego [50J, E.
Szmidt [76J, J. Kacprzyka [36J oraz innych [1,8, l3J.

Polem zastosowań dającym się wyraźnie wyróżnić spośród problematyki
odwzorowywania języka naturalnego jest modelowanie szeroko rozumia
nych związków podobieństwa, Generalnie w literaturze prezentowane są

dwa podejścia do relacji podobieństwa; z jednej strony określa się ją jako
"rozmytąidentyczność"lub "rozmytą równoważność" [4, 9, 23, 54, 65, 69J,
winna zatem ona spełniać aksjomaty relacji równoważności. Cechą charak
terystyczną drugiego podejścia jest narzucenie na związki podobieństwa

warunków słabszych niż równoważność, tj. rezygnacja ze spełniania aksjo
matu przechodniości, a zatem wymaganie od relacji podobieństwa jedynie
zwrotności i symetrii. Teoretyczne ujęcie tak rozumianego podobieństwa

określanego jako relacja sąsiedztwa (także jako: relacja podobieństwa nie
sup-min-przechodnia, relacja tolerancji, relacja przybliżenia, relacja czę

ściowego pre-uporządkowania) przedstawiająm. in. prace [4, 65, 59J. Mo
dele związków podobieństwa między różnego rodzaju reprezentacjami zbio
rów w oparciu o relacje sąsiedztwa omawiane są również poprzez przykłady

i zastosowania vv licznych pracach [4, 9, 10, 18, 20, 21, 30, 33-35,46,47,
53,57,60,62, 65,73-75, 82J.

Modelowanie związków podobieństwa przy użyciu relacji równoważno

ściowych wykorzystane jest przez polskiego badacza Zdzisława Pawlaka
w teorii zbiorów przybliżonych (ang. rough sets) [58J. Jest to aparat mate
matyczny stworzony na potrzeby systemów informacyjnych, \\T których po
szczególne dane (zdarzenia, przypadki, problemy) opisane są przy pomocy
szeregu atrybutów. Na zbiorze tych przypadków wprowadza się relację

równoważności, \ĄT teorii rough sets zwaną "relacją nierozróżnialności"

(ang. indiscernibility relation). Konstruowana jest ona ze względu na pewne
podzbiory atrybutów opisujących zebrane przypadki. Dzięki tej relacji moż
liwe jest pogrupowanie wszystkich danych w klasy abstrakcji względem

niej, a następnie na tej podstawie decydowanie o wzajemnym podobień

stwie poszczególnych przypadków,

W literaturze można także odnaleźć wiele przykładów i zastosowań relacji
sąsiedztwa do modelowania związków podobieństwa. W monografii [4J
Bandemer i Gottwald przytaczają tzw. warunki Klaua'ego - kryteria podo
bieństwa zbiorów (także rozmytych) w sensie pewnej relacji rozmytej okre
ślonej na iloczynie kartezjańskim przestrzeni, \\T których zawierają się po-
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równywane zbiory. Również V\' [4J odnaleźć można definicję podobieństwa

par)' zbiorów w sensie pewnej relacji rozmytej opartą o liczby kardynalne
tych zbiorów. Szczególnym przypadkiem jest tu definicja podobieństwa

zbioru rozmytego do zbioru nierozmytego.

Inną znaną miarą podobieństwa jest współczynnikkorelacji. Przykłady jego
wykorzystania do obliczania podobieństwa zbiorów rozmytych przedsta
wione są m.in. V\' [10,47, 65J. Specjalny przypadek - korelacji trzech zbio
rów rozmytych - rozpatrzony jest w [9J.

W monografii [65J T. Ross przedstawia wiele miar podobieństwa wekto
rów: amplitudę kosinusową (zastosowanierpatrz [82J ), metodę "max-min",
iloczyn skalamy, metodę "moduł-exponent"jak również kombinacjęopera
cji minimum ze średnią arytmetyczną lub geometryczną.

Wykorzystanie znanej miary Jacarda opisane jest w [82J. Jej szczególny
przypadek, tzw. miara niepewności dla zbioru rozmytego zastosowany' jest
w [46J.

W [60J omówiony jest sposób ustalania stopnia podobieństwa kolorów przy
pomocy relacji sąsiedztwa z wykorzystaniem całki Choqueta. Podobnej
metody używają do rozpoznawania wzorców (ang. pattern recognition) au
torzy w [53J; problematyka ustalania podobieństwa pomiędzy wzorcami i
ich klasyfikacji jest również przekrojowo omówiona w [30J, zaś przykład

wykorzystania funkcji podobieństwa (ang. similarity between functionsi - w
[33J.

Metoda określania korelacji pomiędzy sygnałami wejściowymi sterownika
poprzez całkę korelacji przedstawiona jest w [34J.

Intuicjonistyczne relacje rozmyte użyte do opisu podobieństwa przypadków
w procesach decyzyjnych przedstawiająE. Szmidt i J. Kacprzyk w [73-75J.

Charakterystyczny współczynnik podobieństwa określający wzajemne po
dobieństwo dwóch obiektów przechowywanych w bazie danych opisany
jest przez Rassmusena i Yagera V\r [62J.

Inne sposoby porównywania zbiorów pozwalające na ich segregację według

kryterium "nie mniej ważny niż" (ang. ranking) opisane są m.in. w [18, 20,
21,35,57J.

Jedyna znana miara podobieństwadokumentów tekstowych zaprezentowana
jest w m.in. pracy [24J. Podstawowym kryterium jest tutaj częstość wystę-



9

powania pewnych terminów w porównywanych dokumentach. Współczyn

nik podobieństwa obliczany jest poprzez amplitudę kosinusową dwóch
wektorów, których kolejnymi wyrazami są liczby oznaczające częstość \\'Y
stąpień danego terminu w obu dokumentach. Z miar)' tej korzystają również

autorki pracy [6J.

Studia nad powyższymi przypadkami wykorzystania miar podobieństwa

prowadzą do wniosku, iż nie istnieje jeszcze metoda porównywania dwóch
zbiorów (ciągów) liter bądź słów, które \\7 języku naturalnym pełnią odpo
wiednio role słów bądź zdań. Poniższa rozprawa ma na celu uzupełnienie tej
luki poprzez opracowanie metody modelowania podobieństwa dokumentów
tekstowych na bazie intuicjonistycznych relacji rozmytych.

1.3. Układ pracy, oznaczenia

1.3.1. Układ prac)' - streszczenie

Rozprawa składa się z siedmiu (wraz ze wstępem) rozdziałów.

Rozdział 1. - wstęp, oprócz opisu celu pracy zawiera również przegląd pro
blematyki matematycznego modelowania związków podobieństwa poprzez
różnego typu (klasyczne, rozmyte, intuicjonistyczne rozmyte) relacje binar
ne oraz ustalania miar tegoż podobieństwa. Osobny podrozdział wstępu po
święcony jest stosowanym w rozprawie oznaczeniom i konwencjom nazew
niczym.

Rozdział 2 zawiera omówienie podstawowych pojęć z zakresu teorii zbio
rów rozmytych. W trzech podrozdziałach omówione są kolejno: definicje
wstępne, jedno- i dwuargumentowe operacje na zbiorach rozmytych oraz
relacje rozmyte i ich wybrane własności. Nie wszystkie zaprezentowane
definicje i własności mają bezpośredni związek z materiałem omawianym \\,7

dalszych rozdziałach, zostały jednakże zamieszczone w intencji przedsta
wienia stosunkowo pełnego obrazu teorii zbiorów rozmytych oraz porów
nania jej z odpowiednimi elementami klasycznej teorii zbiorów. Oryginal
nym rozwiązaniem jest tu przedstawienie graficzne zbiorów rozmytych w
postaci zbiorów punktów o różnym - proporcjonalnym do stopnia przyna
leżności - poziomie jasności.
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Rozdział 3 złożony jest z analogicznych v..' treści podrozdziałów co rozdział

2, dotyczy jednakże intuicjonistycznych zbiorów rozmytych. Kolejne poję

cia definiowane są tu \\' oparciu o ich analogony dla zbiorów rozmytych,
liczne odwołania do formuł i przykładów z rozdziału 2 mają na celu przy
bliżenie teorii intuicjonistycznych zbiorów rozmytych jako rozszerzenia
Zadeha teorii zbiorów rozmytych. Dodatkowo krótki ustęp \\' obrębie roz
działu 3 zawiera omówienie operacji przekształcania intuicjonistycznych
zbiorów rozmytych w zbiory rozmyte.

Rozdział 4 poświęcony jest metodom modelowania związków podo
bieństwa. Początkowe dwa podrozdziały dyskutują podobieństwo jako (do
wolnego typu) relację binarną odpowiednio: równoważnościową i sąsiedz

twa. Trzeci podrozdział stanowi kompendium na temat stosowanych aktual
nie miar podobieństwa pomiędzy (dowolnego typu) zbiorami, zawiera także

liczne odwołania literaturowe i przykłady.

Rozdział 5 przedstawia szczegółowo oryginalne metody określania podo
bieństwa pomiędzy wyrażeniami języka naturalnego. Pary słów, zdań i tek
stów traktowane są jako argumenty intuicjonistycznych relacji rozmytych,
konstruowanych z uwzględnieniem aksjomatów relacji sąsiedztwa. Sekcja
5.3 przedstawia możliwości zastosowania nowych miar w inteligentnym
przeszukiwaniu dokumentów tekstowych, także przy pomocy algorytmów
genetycznych.

Rozdział 6 omawia sposoby' przeszukiwania zbiorów dokumentów teksto
wych. We wstępie zamieszczone są uwagi dotyczące aspektów operacji na

. danych tekstowych z uwzględnieniem odrębności tych operacji od podob
nych, aplikowanych na danych liczbowych. Dwa kolejne podrozdział)! za
wierają opisy oryginalnych, autorskich koncepcji zastosowań miar podo
bieństwa tekstów \\' przeszukiwaniu zbiorów dokumentów tekstowych.
Rozdział 6.1 zawiera opis i wnioski z wykorzystania nowo opracowanych
miar i metod w module systemu ekspertowego wspomagającego diagnozo
wanie pacjentów \v Ośrodku Dializ Wojewódzkiego Szpitala im. M. Koper
nika w Łodzi. Przedstawione są też \\' nim propozycje dotyczące wykorzy
stania tych miar \\' systemach Case-Based Reasoning. Podrozdziały 6.2 i 6.3
mają na celu zaprezentowanie wykorzystania metod porównywania wyrażeń

języka naturalnego do przeszukiwania zasobów internetowych - stron
WWW oraz do wymian)' danych w handlu elektronicznym ie-commercei.
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Rozdział 7 zawiera podsumowanie oraz propozycje kierunków dalszych
badań \v dziedzinie.

1.3.2. Oznaczenia, nazewnictwo

Aby zapobiec ewentualnej wieloznaczności symboli w rozdziałach o zbio
rach rozmytych i o intuicjonistycznych zbiorach rozmytych, a także ze
względu na równoległe stosowanie języka i metajęzyka w rozdziale o meto
dach porównywania tekstów, \\T rozprawie używane są następujące oznacze-
nia i konwencje nazewnicze: .

A, B, C,
X, ~Z•••.

Al' BI C .
RSI RZ .

A, B, C ....
RS,RT, RZ..n

a, b, c ...
y],X2,Zo··.

s., Z.i, tk ...

XxXy····

Duże litery łacińskie,

czcionka:

Arial Black kursywa

Duże litery łacińskie,

czciónka:

Comic Sans MS kursywa
Duże litery łacińskie,

czcionka:
TimesNew Roman kursywa

Małe litery łacińskie,

także z indeksami dolnymi (cy
fry, małe litery),
czcionka jw.

"chi"-małalitera grecka
·.Zindeksami dolnymi - dużymi

literami łacińskimi,
czcionka jw.

"mi" - mała litera grecka
z indeksami dolnymi jw.
czcionka jw.

Zbiory (zbiory tradycyjne,
zbiory klasyczne lub zbiory
nierozmyte)

Zbiory rozmyte (Zadehow
skie zbiory rozmyte)

Intuicjonistyczne zbiory
rozmyte

Elementy zbiorów trady
cyjnych oraz określonych

V.i nich zbiorów rozmytych
i intuicjonistycznych zbio
rów rozmytych

:Funkcje .charakterystyczne
..zbiorówtradycyjnych

Funkcje przynależności

zbiorów rozmytych i intu
icjonistycznych zbiorów
rozmytych
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VA, VB, VC.... "ni" - mała litera grecka
z indeksami dolnymi jw.
-czcionka JW.

1CA, 1CB, 1Ce .... "pi" - mała litera grecka
z indeksami dolnymi jw.
czcionka jw.

ABCDEF. ... czcionka:
TIMES NEW ROMAN KAPITALIKI

Funkcje nieprzynależności

intuicjonistycznych zbio
rów rozmytych

Indeksy intuicjonistyczne
intuicjonistycznych zbio
rów rozmytych

Słowa i zdania traktowane
jako nazwy w zdaniach
metajęzykowych,np.: Zda
nie ALA MA KOTA składa

się z trzech Y1-YraZólv.

WZOl)T numerowane są kolejno w formacie (rozdział.11-'zór), np.: (2.3),
(5.12), etc. Znak ,~ ." na końcu wzoru (przed jego porządkowymnumerem)
oznacza, iż wzór nie będzie bezpośrednio dalej komentowany. Znak" ," \\!

analogicznym miejscu oznacza kontynuację \\T postaci komentarza lub ko
lejnego wiersza wzoru. Odwołania do wzorów "mają postać ich porządko

wych numerów (jw.),

W podobny sposób, tylko że bez nawiasów numerowane są rysunki, tabele i
przykłady. Odwołania do rysunków, tabel bądź przykładów oprócz numeru
porządkowego zawierają również słowo - odpowiednio - "rysunek" (rys.),
"tabela" (tab.) bądź "przykład" (przykł.). Znak "V" oznacza koniec przykła

du.
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Chciałbym wyrazić SlVO}Oq wdzięczność wszystkim
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do postavviol1.Vch problemow.

Adam Niewiadomski
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2. Wybrane działy teorii zbiorów rozmytych

2.1. Zbiory rozmyte - podstawowe definicje

2.1.1. Wprowadzenie

Pojęcie "zbiór rozmyty" (ang.~ruzZ)' set) przedstawione zostało po raz pierw
szy '" roku 1965 w fundamentalnej pracy prof. L. ~Ą. Zadeha [84J. Angielski
przymiotnik fuzzy używany jest do opisu zjawisk nieostrych, niesprecyzo
wanych bądź niedookreślonych;także takich, które ze względu na swój cha
rakter nie pozwalają na dokładne wyróżnienie ich z otoczenia lub z grupy
zjawisk (przypadków) podobnych, między którymi przejścia z jednego sta
nu do drugiego zachodzą płynnie, bez zauważalnej zmiany, Zbiory! rozmyte
zostały pomyślane jako narzędzie modelowania predykatów nieostrych,
nieprecyzyjnych, opisujących te zjawiska przy użyciu intuicyjnie pojmo
walnych terminów języka naturalnego, np. "wysoki mężczyzna", .młody

wiek", "duża prędkość" [4, 15,23, 36, 50, 65-67, 84J. Zbiór rozmyty defi
niowany jest jako mnogość elementów należących do pewnego niepustego

zbioru X (zwanego dalej "przestrzenią"), przy czym z każdym z tych ele
mentów skojarzona jest liczba rzeczywista z przedziału [O, lJ określająca

jego stopień przynależności(ang. membership degree, ttiembership level) do
zbioru rozmytego. Stopień ten obliczany jest na podstawie tzw. funkcji
przynależności (ang. membership function ):

Definicja zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń.

Zbiorem rozmytym A elementow przestrzeni X o funkcji przynależnosciJlA
nazywamy zbiór par uporządkowanychpostaci:

A =df {<x, JlA ~\:»: XEK, !JA: X --;. [O,lJ} . (2.1)

We wszystkich definicjach w rozdziale 2 predykat przynależności "E" uży

wany jest w sensie klasycznym. Inne propozycje notacji z wykorzystaniem
predykatu "E" - zob. [14J.
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Wyróżniamy trzy przypadki przynależności elementu XEX do zbioru roz

mytego A:

l. Przynależność \v stopniu zerowym: f1A(X) = O(odpowiednik klasycz
nego .mienależenia''do zbioru).

2. Przynależność częściowa: 0< JlA(x)<l (mówimy wówczas, że ele-

ment x należ)' do zbioru rozmytego A "w pewnym stopniu").
3. Przynależność pełna: f1A (x)=1.(odpowiednik klasycznego "należe

nia" do zbioru)

W tym sensie dowolny zbiór tradycyjny Z (ang. crisp set) zwany' także

"zbiorem nierozrnytym", "ostrym" lub "klasycznym" jest szczególnym
przypadkiem zbioru rozmytego, dla którego wartości funkcji przynależności

Xz(t) wynoszą:

r l - gdy' XEZ

l 0- w przeciwnym przypadku (2.2)

Wzajemne relacje pomiędzy zbiorami klasycznymi a zbiorami rozmytymi
oraz ilustruje rys 2.1.

Zbiory rozmyte

Rysunek 2.1: Wzajemne relacje pomiędzy zbiorami tradycyjnymi
oraz zbiorami rozmytymi.

Z pojęciem "zbioru rozmytego" bardzo często bywa kojarzone pojęcie

"zmiennej lingwistycznej", czyli zmiennej, która jako wartości przybiera
pewne predykaty wyrażonew języku naturalnym. Każdej wartości zmiennej
lingwistycznej przyporządkować można (w szczególności ten sam; por.
przykład 2.1) zbiór rozmyty:
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Przykład 2.1
Określanie odległości pUnA.7U od środka koła

Niech przestrzeń X - zbiór punktów należących do koła o promieniu r.
Niech wszystkie punkty x uznawane za położone blisko środka koła należą

do zbioru rozmytego A. Wartość funkcji przynależności J.1.A (por. rys. ~.2)

dla danego punktu x określa wzór:

J(Ą(x)=min{1,4/3 ( 1 - d(x)lr) } '\IxEX, (2.3)

gdzie: d(x) - odległość punktu x od środka koła.

J.!

d(x)rO,5r

I I l

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

O-+----...---r----......-~------..

O

1

0,5

Rysunek 2.2: Wykres funkcji przynależności dla zbioru rozmytego A.

Na podstawie (2.3) zdefiniować można zmienną lingwistyczną ODLE

GŁOŚĆ_OD_ŚRODKA, której wartościami są predykaty określające odległość

danego punktu koła od jego środka. Predykaty te skojarzone są z przedzia
łami wartości funkcji J.1.A wg tabeli (2.1):

ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA

DALEKO

DOŚĆ DALEKO

DOŚĆ BLISKO

BLISKO

Tabela 2.1: Skojarzenie zmiennej ODLEGŁOŚĆ_OD_ŚRODKA
z fun..keją przynależności J.1A'

Przykładowe wykorzystanie zmiennej
GŁOŚĆ_ OD_ŚRODKA przedstawiają zdania:

lingwistycznej ODLE-
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l. .Punkt x taki, że d(x) = 0,2 r (;.iA(X) = 1) jest punktem położonym

BLISKO środka koła.

2. .Punkt x taki, że dix) = 0,625 r (;1A~Y) = 0,5) jest punktem położo

nym RACZEJ DALEKO od środka koła.

Zbiór rozmyty A można przedstawić za pomocą rysunku, na którym poziom
jasności punktów jest odwrotnie proporcjonalny do ich stopnia przynależno

ści (w skali: biały - 0, czarny - l):

Rysunek 2.3: Zbiór rozmyty A \v przestrzeni X.

Kolejny przykład - 2.2 - pokazuje, iż wartości funkcji przynależności zbio
rów rozmytych mogą przybierać wartości dyskretne. V\T przykładzie tym
poszczególne wartości zmiennej lingwistycznej skojarzone są z osobnymi
zbiorami rozmytymi:

Przykład 2.2
Modelowanie nieostrych predykatow przy pOnlOC)Jzbiorow rozmytych

Na zbiorze S - wszystkich słów określmy trzy zbiory rozmyte K, S, D, re

prezentujące kolejno zbiory SłÓ\\T krótkich (K), średniej długości (S) i dłu

gich (D) o funkcjach przynależności danych odpowiednio wzorami:

l dla s:N(s)~4

()
8-N(s)

JlK s = dla s:4~N(s)~8
4 ° dla s: N (s) ~ 8 (2.4)
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N(s)-4 dla s:4~N(s)~8
4

,l1s(s)= 12-N(s) dla s:8~N(s)~12
4

O dla s:j\T(s)~4vN(s)~12

o dla s:N(s)~8

()
N(s)-8

J.1D s = ,. dla s:8S;N(s)S;12
4

l dla s:N(s)~12

gdzie: N(s) - ilość liter w słowie s (długość słowa s).

(2.5)

(2.6)

Wykresy funkcji danych poprzez (2.4)-(2.6) funkcji przedstawione są na
rysunku 2.4:

1,5

1 ł++----+--+--__+_,. t - - -; - - - -. - - - :- - - - -----------, , ......

" l

\ :
0,5

O-t---r------~--,------+---------+-----1

O 2 4 6 8 10 12 14 16

D K
• -.. - S

• D

Rysunek 2.4: Wykresy funkcji przynależności do zbiorów rozmytych K, S, D
z przykładu 2.2 \v zależności od N(s).

Funkcje przynależności zbiorów rozmytych K, S, D kojarzymy kolejno
z elementami ze zbioru {KRÓTKIE, ŚREDNIEJ DŁUGOŚCI, DŁlJGIE}, które sta
nowią kolejne wartości zmiennej lingwistycznej JAK_DŁUGIE_SŁOrVO. Przy
jej pOlTIOCy można modelować zdania nieprecyzyjnie określające długości

słów, np.:

l. Słowo KOT jest KRÓTKlE {jJ,}: (KOT)= l, {jJ,s (KOT)=O).
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2. Słowo TELE\VIZORjest ŚREDNIEJDŁUGOŚCI (Lis (TELEVlIZOR)==O,75,
JJ-D(TELE\VIZOR)==0,25.

Funkcje przynależności \V powyższychprzykładach i - ogólnie - \\i dowol
nym modelu budowanym przy użyciu zbiorów rozmytych nie są określone

arbitralnie przez teorię, lecz dobrane celowo (często empirycznie) tak, by
wskaźniki liczbowe określające stopnie przynależności były jak najbardziej
zgodne z intuicją i zwyczajami językowymi. Najczęściej wykorzystywane,
standardowe funkcje przynależności opisane są w m. in. \\T [15,23, 36, 50,
65-68J. Wybrane metody konstrukcji funkcji" przynależności opisane są

m.in. \\' [22, 28J.

2.1.2. Inkluzja i identyczność zbiorów rozmytych

Definicja predykatu inkluzji dla zbiorów rozmytych jest rozszerzeniem tego
predykatu \\' jego klasycznym rozumieniu:

Definicja inkluzji dwóch zbiorów rozmytych

Niech X-dowolna przestrzeń, A, B- zbiory rozmyte w X .
Zbiór rozmyty A zawiera się w zbiorze rozmytym B (ozn. A eB ) wtedy i
tylko wtedy, gdy:

(2.7)

Inkluzja dwóch przykładowych zbiorów rozmytych przedstawiona jest na
rysunku 2.5:

Rysunek 2.5: Inkluzja dwóch zbiorów rozmytych A ~ B.

0,5
:F=Al
~--B
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Relacja inkluzji jest relacją częściowo porządkującązbiór wszystkich zbio

rów rozmytych w X

Dla sprecyzowania pojęcia równości dwóch zbiorów rozmytych wprowa
dzamy dwuargumentowy predykat ,,=". Podobnie jak w przypadku zbiorów
klasycznych, warunkiem identyczności dwóch zbiorów rozmytych jest rów
ność ich funkcji przynależności (por. rys. 2.6):

Definicja identycznościdwóch zbiorów rozmytych

Niech X-dowolna przestrzeń, A, B- zbiory rozmyte w X
Zbiory A i Bsą identyczne (ozn. A =8) wtedy i tylko wtedy, gdy:

J1A (x) = flB (x) 't/XEX. (2.8)

Identyczność dwóch przykładowych zbiorów rozmytych przedstawiona jest
11a rysunku 2.6:

0,5
'[===Al
~

o-4'------,..---r--~----i

Rysunek 2.6: Identyczność dwóch przykładowych zbiorów rozmytych A, B.

Predykat identyczności zachowuje własności relacji równoważności na

zbiorze wszystkich zbiorów rozmytych \\' X

2.1.3. Zbiory tradycyjne stowarzyszone ze zbiorami rozmytymi

Ze zbiorami rozmytymi ITl0Żna poprzez działania na ich funkcjach przyna
leżności skojarzyć szereg zbiorów klasycznych. Dwa z tych skojarzeń za
sługują na szczególną uwagę,

W celu rozróżnieniaprzestrzeni X (rozumianej jako zbiór klasyczny) i zbio

ru rozmytego A w niej zawartego (ściślej: by wyróżnić elementy przynależ-
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ne do A w stopniu niezerowym) wprowadza się pojęcie .mośnika" (ang.

support) zbioru rozmytego A:

Definicja nośnika zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń, A - zbiór rozmyty w X
Nośnikiem zbioru rozmytego A (ozn. supp A) nazywamy zbiór klasyczny

wszystkich elementów przestrzeni X dla których wartość JlA jest większa od
zera:

supp A =df {XEX /lA (x»O}. (2.9)

Przykład 2.3
Nośnik zbioru rozmytego z przykładu 2.J

Przy założeniach z przykładu 2.1 nośnikiem zbioru rozmytego A jest zbiór
klasyczny wszystkich punktów położonych wewnątrz obwodu koła, tj.
punktów x, takich, ze dtxr:r, gdyż wg (2.3) dla tych x: JlA~Y»O. (porównaj
rysunek 2.7).

Rysunek 2.7: Zbiór rozmyty A ijego nośnik supp A z przykładu 2.3.

Przykład 2.4
Nośnik zbioru rozmytego z przykładu 2.2

Przy założeniach z przykładu 2.2 nośnikiem S jest zbiór wszystkich słów

s E S o długości od 5 do 11 liter, gdyż według (2.5) dla tych s: Jls(s»O.
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Jeśli nośnik dowolnego zbioru rozmytego A przestrzeni X posiada skończo

ną i równą 11 E N ilość elementów, tj. supp A = {..).'" 1. X], ... , Xl]}, wówczas

zbiór rozmyty A przedstawić można jako »-eiementowy wektor o kolejnych

wyrazach odpowiadającychwartościom funkcji przynależności do A, tj.:

(2.10)

Dla dowolnych zbiorów rozmytych A, B \v przestrzeni X prawdziwe są na
stępujące fakty:

(i)

(ii)

A c B~ supp A c supp B.
(Implikacja odwrotna nie zawsze prawdziwa)

A = B -7 supp A = supp B.
(Implikacja odwrotnanie zawsze prawdziwa)

(2.11 )

(2.12)

Innym zbiorem skojarzonym z dowolnym zbiorem rozmytym A jest tzw. a
przekrój (alfa-przekrój, ang. a-eut). Do a-przekroju należą wyłącznie te
elementy A, które przynależądo A 117 odpowiednio wysokim, większym niż

0., stopniu, gdzie a jest dowolnąliczbąrzeczywistąz przedziału [0,1]:

Definicja a-przekroju zbioru rozmytego

Niech X- dowolna przestrzeń, A - zbiór rozmyty w X, aE[O,l] ~ R
a-przekrojem zbioru rozmytego A (ozn. Aa) nazywamy zbiór klasyczny w X
o funkcji charakterystycznąo wartościach:

{ 1
O

dla x: IlA(x»a
dla pozostałych x . (2.13)

Przykład 2.5
c-przekraj zbioru rozmytego

Dla zbioru rozmytego A opisanego \\' przykładzie 2.1 określmy jego u
przekrój dla a=2/3. Odpowiada to wybraniu z koła via (2.13) tych punktów
x, których odległość od środka jest mniejsza niż 0,5r :
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1 -+---...-.p---

--jJ

0,5
--x

d(x)
rO,5r

O-+---....,--....,...-.......---.,.-~

O

Rysunek 2.8: Wykres funkcji przynależności dla zbioru A
oraz funkcji charakterystycznej jego a-przekroju.

Wykresy funkcji przynależności zbioru rozmytego A oraz funkcji charakte
rystycznej jego a-przekroju (dla a='2/3) przedstawione są na I)'SUn1..Ll 2.8~ zaś

graficzne reprezentacje tych zbiorów - na rysunku 2.9:

Rysunek 2.9: Zbiór rozmyty A i jego a-przekrój (a='2/3) z przykładu 2.5.

Szczególnym przypadkiem a-przekroju może być O-przekrój (a=O); otrzy
many zbiór jest wówczas nośnikiem (2.9) danego zbioru rozmytego.

Oczywiście dla dowolnych A, a:

Au = supp Au ~ supp A . (2.14)

w sensie ~ odpowiednio - równości i inkluzji zbiorów tradycyjnych.
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Do zbioru rozmytego może nie przynależeć żaden element; jest to wówczas
zbiór pusty, którego funkcja przynależności przyjmuje wartość O dla

wszystkich elementów przestrzeni X

Definicj a pustego zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń, A - zbiór rozmyty w X
Zbiór rozmyty A nazywamy pustym (ozn.0), wtedy i tylko wtedy, gdy:

/lA (x) = O (2.15)

Zauważyć należy, iż funkcja przynależności zbioru rozmytego pustego jest
identyczna z funkcją charakterystyczną zbioru pustego.

Prawdziwe są fakty:

1. Nośnik zbioru rozmytego pustego jest zbiorem pustym:

A = 0 +-+ supp A = 0. (2.16a)

2. Zbiór pusty zawiera się \V każdym zbiorze rozmytym:

o c A dla każdego zbioru rozmytego A. (2.16b)

2.1.4. Charakterystyki liczbowe zbiorów rozmytych

Jedną z wartości charakterystycznych dla zbioru rozmytego A jest jego wy
sokość (ang. height) definiowana jako kres górny wartości funkcji przyna-

leżności /lA po wszystkich elementach przestrzeni X:.

Definicja wysokości zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń, A - zbiór rozmyty w X
Wysokoscią zbioru rozmytego A (ozn. hgt A ) nazywamy liczbę rzeczywistą

postaci:

hgt A = sup /lA(X) .
XEX

(2.17)
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Definicja zbioru rozmytego normalnego

Zbiór rozmyty A nazywamy normalnym wtedy i tylko wtedy, gdy:

hgt A == 1 . (2.18)

Dla zbioru klasycznego zdefiniować można pojęcie jego liczby kardynalnej
rozumianej jako suma wartości jego funkcji charakterystycznej po wszyst
kich jego elementach (czyli suma tylu jedności, ile elementów zbiór ten za
wiera), Pojęcie liczby kardynalnej zbioru rozmytego jest analogiczne:

Definicja liczby kardynalnej zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń, A - zbiór rozmyty w X
Liczbą kardynalną zbioru rozmytego A (ozn. card A) nazywamy liczbę rze
czywistą postaci:

card A =df L JiA (x) .
:rEX

(2.19)

Problem liczb kardynalnych skończonych zbiorów rozmytych jest obszernie
omówiony w [81J. Aksjomatyczne ujęcie problemu przedstawia [80J.

2.1.5. Punkty rozmyte

Szczególnym przypadkiem zbioru rozmytego jest punkt rozmyty. Wodróż
nieniu od punktu klasycznego, zwanego dalej punktem "ostrym" (bezpo-

średnie tłumaczenie z ang. crisp point), jest to zbiór rozmyty P w pewnej

przestrzeni X, którego jedynym elementem \v pełni do niego przynależnym

jest tzw. jądro (ang. kernel) punktu rozmytego P (ozn. kern P). Ponadto
funkcja przynależności punktu rozmytego spełniać winna własności wyrnie
nione w poniższej definicji:

Definicj a punktu rozmytego

Niech X-dowolna przestrzeń, P- zbiór rozmyty w X, po - dowolny punkt

klasyczny w X
Zbiór rozmyty Pnaz)'\\'amy punktem rozmytym )1J X ojądrze po wtedy i tyl
ko wtedy, gdy:
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a) j.1.p osiąga w pomaksimum globalne właściwe;

b) Pjest zbiorem rozmytym normalnym;

c) j.1.p jest ściśle monotoniczna na supp P

(2.20a)

(2.20b)

(2.20c)

Przykład 2.6
Punkt rozmyty l'V R

Niech X==R Przykładowym punktem rozmytym w tej przestrzeni jest zbiór

rozmyty p o funkcji przynależności danej wzorem:

j.1.p(X) == max {_x2 + 2x,°} 'iXEX. (2.21 )

Jądrem tak określonegopunktu rozmytego jest punkt ostry x==1 (kern P==l), .
zaś nośnikiem - przedział (0,2) (supp P == (0,2)). Funkcja przynależności

punktu rozmytego Pprzedsta\viona jest na rysunku 2.10.

o 0,5 1 1,5 2
x

Rysunek 2.10: Wykres funkcji przynależności dla punktu rozmytego P

Punkty rozmyte, ich standardowe funkcje przynależności zastosowania
omówione są szerzej w [4, 65J.
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2.2. Wybrane operacje na zbiorach rozmytych

2.2.1. Operacje jednoargumentowe

W teorii zbiorów definiuje się pojęcie "dopełnienia zbioru Z" (ang. com

pfement Z ) - termin .ten desygnowany jest przez wszystkie elementy uni

wersum, które nie należą do Z Dopełnienie zbioru służy do modelowania
zdań poprzedzonych spójnikiem negacjiniepralvda, że.... Funkcję charakte
rystyczną dopełnienia zbioru Z można zapisać wzorem u-z == 1-f-iz. Podobnie
definiujemy dopełnienie dowolnego zbioru rozmytego:

Definicja dopełnienia zbioru rozmytego

Niech X -·do\volna przestrzeń, A - zbiór rozmyty w X
Dopełnieniem zbioru rozmytego A (ozn. -A ) nazywamy zbiór rOZID)'!)' \V X
o funkcji przynależności Jl~A danej wzorem tj.:

(2.22)

Przykład 2.7
Dopełnienie zbioru rozm..Vtego z przykładu 2.1.

Niech zbiór rozmyty -A będzie dopełnieniem A z przykładu 2.1. Funkcja
j.1-A będzie wówczas - via (2.3) i (2.22) - dana wzorem:

(2.23)

Wykresy funkcji J-i-A oraz JłA ilustruje rys. 2.11 :

1

Q0,5 ---A

O

O O,5r r d(x)

Rysunek 2.11: Wykresy funkcji f1A oraz /l-A z przykładu 2.7
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Kolejne wartości .zmiennej lingwistycznej określonej w przykładzie 2.1 zo-'
staną - \\' myśl (2.22) - poprzedzone spójnikiem negacji nieprawda, że....
Ich przypisanie do poszczególnych wartości funkcji jl-A przedstawia tabela
(2.2):

ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA

BLISKO inieprawda, że DALEKO)

DOŚĆ BLISKO (nieprawda, że DOŚĆ DALEKO)

DOŚĆ DALEKO tnieprawda. że DOŚĆ BLISKO)

DALEKO tnieprawda. że BLISKO)

A (x) e ...
[O; 1/3)

[1/3; 213)
[2/3; 1)

1

Tabela 2.2: Skojarzenie zmiennej ODLEGŁOŚĆ~OD_ŚRODKA
z funkcją przynależności J.1-A.

Przykładowe wykorzystanie zmiennej lingwistycznej odległość_od_środka
w połączeniu ze spójnikiem negacji nieprawda, że... przedstawiają zdania:

1. Nieprawda, że punkt x: d(x)=0,75 r (;;._A(Xj=2/3) leży DOŚĆ BLISKO od
środka koła;

co jest równoważnezdaniu:

2. Punkt x: d(x)=0,75 r (;;.A(Xj=1/3) leży DOŚĆ DALEKO od środka koła.

Zbiory A, -A przedstawia rysunek 2.12:

......

Rysunek 2.12: Zbiór rozmyty A i jego dopełnienie -A w przestrzeni X.

Stopień przynależnościelementów do pewnego zbioru rozmytego może być

zmieniany przy pomocy tzw. modyfikatorów (ang. hedges, modifierst [13,
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36,SOJ; typowymi przykładami mogą być tu określenia z języka naturalne
go bardzo i nieco. Modyfikatory mogą być modelowane przy pOITIOCy jed
noargumentowych operacji koncentracji (ang. concentrationi
i rozcieńczania (ang. dilutioni zbioru rozmytego:

Definicja zbioru rozmytego skoncentrowanego <rozcieńczonego>

Niech X - dowolna przestrzeń, A - zbiór rozmyty w X
Zbiorem rozmytym skoncentrowanym <rozcienczonym> A (ozn. CON(A)

<DIL(A») nazywamy zbiór rozmyty w X o funkcji przynależności JlCON(A)

<J1DIL(A»: X --7 [O; 1J postaci:

'v'XEX ,

V.XEX.

(2.24)

(2.25)

Przykład 2.9
Koncentracja i rozcieńczanie zbioru rozmytego z przykładu 2.1

Na zbiorze rozmytym A z przykładu 2.1 przeprowadźmy kolejno operacje
koncentracji i rozcieńczania. Funkcja JlCON(A) przybierze wówczas - via (2.3)
i (2.24) - postać:

(2.26a)

zaś funkcja J1DIL(A) - via (2.3) i (2.25) - wartości:

(2.26b)
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Wykres)! funkcji JiA, JiCON(A) i JiDIL(A) ilustruje rysunek 2.14:

--A

--CON(A)

- - - . - - - D/L(A)

r d(x)O,5r

o -+-,_ ___,_-----yo---,.---.;;;:I-.....-

O

0,5

1 ........-""IL

Rysunek 2.14: Wykres funkcji przynależności dla zbiorów A ,

CON(A ) j DIL(A ) z przykładu 2.8

Reprezentacje graficzne zbiorów A, CON(A ) i DIL(A ) przedstawia rysu
nek2.15:

.:
............... _-.__.. _~--,

,,",,'

/

' ....,.....

Rysunek 2.15: Zbiory rozmyte A, CON(AJ i DIL(AJ z przykładu 2.8.

Kolejne wartości zmiennej lingwistycznej ODLEGŁOŚĆ_OD_ŚRODKA określo

nej w przykładzie 2.1 zostaną - według (2.26a) i (2.26b) - poprzedzone
modyfikatorami bardzo i nieco. Przykładowo: z odpowiadającego predyka
towi DALEKO przedziału [O; 1/3J, zostaje - via (2.26a) - przedział [0;1/9J
([02;(1/3) 2J) odpowiadający określeniu BARDZO DALEKO.

2.2.2. Operacje dwuargumentowe

Zdania proste w języku naturalnym mogą być łączone w zdania złożone

przy pomocy spójników, np. "lub", "i". Odpowiednikami tych spójników
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w teorii zbiorów rozmytych są operacje sumy (ang. union) oraz iloczynu
(ang. intersection) zbiorów rozmytych, zdefiniowane, podobnie jak dla
zbiorów klasycznych, przy pomocy operacji (odpowiednio) maximum oraz
minimum z pary (i ogólnie: entki) uporządkowanej funkcji charakterystycz
nych tych zbiorów:

Definicja sumy zbiorów rozmytych

Niech X - dowolna przestrzeń, A, B- zbiory rozmyte w X
SUl1Zą zbiorow rozmytych A i B (ozn. A u B ) nazywamy zbiór rozmyty

w X o funkcji przynależności JL.Ą uB danej wzorem:

(2.27)

Przykład 2.11
Suma zbiorow rozmytych

Przy założeniach z przykładu 2.7 sumą zbiorów A oraz -A będzie zbiór

rozmyty B = A u -A punktów należących do koła o promieniu r o funkcji
przynależności JiB - via (2.3), (2.23) i (2.27) - o wartościach:

l
{ max{ 4!)(1-d(x)), 4/3(d(x)-1)}

dla x: °::; d(x) ::;0,25r ,
dla x: 0,25 r ::;d(x)::;r. (2.28)

Wykres funkcji ilB ilustruje rysunek 2.16:

1 -+-1---...

0,5 ,:,
A

---A

---B

d(x)
rO,25r O,5r O,75r.

O-+------f'-------,.---....,..--~----.,

O

Rysunek 2.16: Wykres funkcji przynależności dla zbioru A u-A z przykładu 2.7
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Definicja iloczynu zbiorów rozmytych

Niech X - dowolna przestrzeń, A, B- zbiory rozmyte w X
Iloczynem zbiorow rozmytych A i B (ozn. A (8) nazywamy zbiór rozmyty

w X o funkcji przynależności danej wzorem:

fiA(IB(X) == min { flA (t), fiB (x)} '\Ix EX . . (2.29)

Przykład 2.12
Iloczyn zbiorow rozmytych

Przy założeniach z przykładu 2.7 iloczynem zbiorów A oraz -A będzie zbiór
rozmyty PUnktÓ\\T należących do koła o promieniu r o funkcji przynależno

ści fiArt-A - via (2.3), (2.23) i (2.29) - o wartościach:

{ °min {4/3(1-d(r)), 4/3(d(x) - 1)}
dla x: o~ d(x)śO,25r ,

dla x: O,25rś d(x)śr . (2.30)

Wykres funkcji flB ilustruje rysunek 2.17:

1

0,5 -

O ......-.",.".:;--~----r--~--.,

° 0,25r 0,5r 0,75r r

A

---A

--B

d(x)

Rysunek 2.17: Wykres funkcji przynależności dla zbioru A n-A z przykładu 2.8.

Przykłady 2.11 i 2.12 dowodzą, iż fakty:

Au -A==X .

An -A=0 .
(2.31 a)

(2.31b)
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gdzie: A - dowolny zbiór; X - uniwersum,

oczywiste w klasycznej teorii zbiorów, nie zawsze zachodzą dla zbiorów
rozmytych.

Na podstawie (2.22), (2.27) i (2.29) można określić prawa de Morgana dla
zbiorów rozmytych:

-(A u B) = -A n -B
-(A n B) = -A u -B

(2.32a)

(2.32b)

Operacja iloczynu kartezjańskiego dla zbiorów klasycznych ma także swój
odpowiednik w teorii zbiorów rozmytych:

Definicja produktu kartezjańskiego zbiorów rozmytych

Niech X, Y - dowolna przestrzeń, A, B- zbiory rozmyte odpowiednio \V X
iw Y
Iloczynem kartezjanskim zbiorow rozmytych A i B (ozn. A f98) nazywamy

zbiór rozmyty \\T X x Ypostaci:

A®B =df{«X, )), f.1A®B(X, )1>: XEX, }'E Y} (2.33)

gdzie: funkcja przynależności f.1A0B: X x Y~ [O,lJ dana jest wzorem:

(2.34)

Iloczyn kartezjański zbiorów rozmytych jest szczególnym przypadkiem
relacji rozmytej (por. rozdział 2.3).

W wielu obliczeniach na zbiorach rozmytych przydatne są operacje zwane
normami trójkątnymi (ang. triangular normy: t-norma i s-norma. Są to funk-
cje określone na produkcie [O,lJx[O,lJ działające w zbiór [O,lJ, przy czym
argumenty mają interpretację wartości funkcji przynależności do zbiorów
rozmytych:
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Definicja t-normy
Funkcję t: [0,1J2 ~ [O,lJ nazywamy t-normą. wtedy i tylko wtedy, gdy:

a) jest przemienna;
b) jest łączna;
c) jest monotonicznie niemalejącawzględem obu argumentów:

. d) posiada elementy: neutralny i zerowy:

(2.35a)
(2.35b)

(2.35c)
(2.35d)

dla każdych x, .l", z; q E [O, 1J .

a) x t J' = J' t ):
b) x t (J' t z ) =: (x t .'v) t z
c) (x~_v)/\(zś:q)~(xtJ'śztq)

d) x t 1 = X 1\ X t ii> O

czyli:

Tak zdefiniowana operacja z-normy jest uogólnieniem wszystkich operacji
przecięcia dwóch zbiorów rozmytych, tj. iloczynu (2.29), iloczynu karte
zjańskiego (2.33), (2.34), a także omawianych w m.in. \\T [4, 66J iloczynów:

.algebraicznego, drastycznego, ograniczonego oraz innych.

Przykład2.13
t-norma

Przykładem t-normy może być operacja iloczynu zbiorów rozmytych opisa
na w przykładzie 2.12.

Definicja s-normy
Funkcję s: [O,lJ2~[O,IJ nazywamy s-normą.wtedy i tylko wtedy gdy:

a) jest przemienna;
b) jest łączna;
c) monotonicznie nierosnącawzględem obu argumentów;
d) posiada elementy neutralny i zerowy;

czyli:
a) xSY=:J'SX (2.36a)
b) x S 0J SZ ) = (x s .,11) s z (2.36b)

c) (x y) /\ (z q)~ (x sJ' z s q) (2.36c)

d) x s 1 = l /\ X S °=: x (2.36d)
dla każdych .X,)J, z, q E [O, 1J.
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Tak zdefiniowana operacja s-normy jest uogólnieniem wszystkich operacji
sumy dwóch zbiorów rozmytych (2.28), sumy algebraicznej i innych opisa
nych m.in. w [4, 66J. Funkcję s nazywa się także konormą (ang. conornz)
lub normą dualną do z-normy.

Przykład 2.14
s-norma

Przykładem s-normy może być operacja sumy zbiorów rozmytych opisana
w przykładzie 2.11.

Dla każdej z-normy znaleźć można odpowiadającąjej s-normę ze wzoru:

a t b = l - ( (l-a) s (l-b) ) (2.37)

gdzie: a, b E [O,lJ - argumenty s-normy i z-normy.

Klasy i przykłady norm trójkątnych opisane są szerzej w [4,15,31,32,36,
65-67J; metody konstruowania norm trójkątnych przybliżają szczegółowo

[38, 78J. Zaawansowane elementy teorii w tej dziedzinie przedstawiająpra
ce [12, 17,51, 52J.

2.3. Relacje rozmyte

2.3.1. Pojęcia podstawowe i przykłady

Zbiory rozmyte umożliwiajątakże modelowanie predykatów dwu- i więcej

argumentowych. Odpowiada to potrzebom wyrażenia nieprecyzyjnych
określeń zależności, czyli potocznie rozumianych "relacji" pomiędzy pew
nymi obiektami, np. "para ludzi podobnych do siebie", "tak samo sprawne
samochody" itp. Binarną (dwuargumentową) relację rozmytą określoną na
iloczynie kartezjańskim dwóch zbiorów klasycznych zdefiniować można

analogicznie do pojęcia zbioru rozmytego (2.1). Za relację rozmytą uważa

my zbiór par uporządkowanych,w których pierwszy element jest klasyczną

parą uporządkowaną- elementem produktu X x Y; zaś drugi - liczba rze
czywistąz przedziału [0,1] określającą stopień przynależności danej pary do
relacji rozmytej, przy czym liczba ta ma interpretację siły powiązania po
między elementami pary [66, 67J:
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Definicja binarnej relacji rozmytej

Niech X, Y - dowolne przestrzenie.

Binarną relacją rozmytą R okreslaną na produkcie X x Y o funkcji przyna
leżności j.1R nazywamy zbiór postaci:

(2.38)

gdzie: J1R: X x Y~ [0,1J funkcja przynależności do relacji R.

W szczególności X = Y; mówimy wówczas, że relacja rozmyta określona

jest na X.

Przykład 2.15
Modelowanie nieostrego predykatu dwuargumentowego "x jest liczbą dużo

większą niż J' "

Niech X - przedział liczb rzeczywistych [0,100J. Niech pary liczb <x, r>
spełniające intuicyjnie pojmowalną własność ,,x jest dużo większy od J' "

należą do relacji rozmytej R na X . Ustalmy wartości J1R - funkcji przyna
leżności jako:

{
o
(x-.V)/50
1

gdy X ~J'

gdy x-)) ~ 50
w pozostałych przypadkach (2.39)

Przy tak określonej f.lR modelować można zdania postaci:

,,90 jest DUŻO WIĘKSZE od 20" (JlR«90, 20»=1)

Przykład ten pokazuje, jak istotne jest wyraźne określenie przestrzeni roz

ważań X oraz, co za tym idzie, funkcji przynależności do relacji rozmytej R.
Np. rozważane zdanie nie miałoby sensu, gdyby przestrzeń X ustanowić

jako przedział [O; l 000 OOOJ - różnica między liczbami 90 i 20 byłaby

wówczas zaledwie nieznaczna.

Relacje rozmyte przedstawiać można również za pomocą macierzy, w

szczególności, gdy X =Y są to macierze kwadratowe. Kolejne wyrazy aij

tych macierzy reprezentują stopnie przynależności pary (x., .x)} do relacji.
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Wzór (2.40) przedstawia przykładowąmacierz RA dla binarnej relacji roz

mytej R na Z, gdzie: Z={lO, 50~ 70},zaś funkcja przynależności dana jest
wg (2.39) z przykładu 2.15:

(2.40)

Przykład 2.16
Modelowanie nieostrego predykatu dwuargumentowego "osoba x jest ró
wiesnikiem osobyr"

Niech X-zbiór ludzi w wieku od 30 do 80 lat. Niech pary ludzi <x, v> bę

dących rówieśnikami należą do relacji rozmytej R na X Ustalmy wartości

j.1R - funkcji przynależności jako:

j.1R (x, .l~ = l-Iw(x) - l'v()) I/50

gdzie: lV(X) - wiek osoby x.

VX,}'EX, (2.41 )

Przy tak określonej flR modelować można zdania postaci:

l. ,,30-latekjest rowiesnikiem 3 l-latka" (tzn. j.1R «30, 31» =0,98)
2. ,,35-latek nie jest rowiesnikiem 75-latka" (tzn. j.1R «40, 75» =0,2)

Szczegóły dotyczące algebraicznej formalizacji relacji rozmytych omówio
ne są w [37].

2.3'.2. Własności i operacje na relacjach rozmytych

Własności binarnych relacji rozmytych definiowane są analogicznie do wła

sności relacji binarnych klasycznych:

Definicja relacji rozmytej zwrotnej

Niech X - dowolna przestrzeń, R - binarna relacja rozmyta na X
Relację rozmytą R nazywamy zwrotną wtedy i tylko wtedy, gdy jej funkcja
przynależności flR przybiera wartość 1 dla każdej pary tożsamościowej:



/lR(X, x) = l VXEX.
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(2.42)

Macierz reprezentująca relację rozmytą zwrotną na Xjest macierzą kwa
dratowąo wartościach l na głównej przekątnej.

Przykład 2.17
Relacja rozmyta zwrotna

Relacja rozmyta R opisana \\T przykładzie 2.16 jest via (2.40) i (2.42) zwrot
na.

Przykład 2.18
Relacja rozmyta zwrotna

Relacje rozmyte RS, RZopisane \\T [56J są na mocy (2.42) zwrotne.

Inne przykłady relacji zwrotnych - zob. [5J.

Definicja relacji rozmytej symetrycznej

Niech X - dowolna przestrzeń, R - binarna relacja rozmyta na X
Relację rozmytą R nazywamy symetryczną wtedy i tylko wtedy, gdy jej
funkcja przynależności /lR przybiera tę samą wartość dla danej pary, co i dla
pary względemniej symetrycznej:

(2.43)

Macierz reprezentującarelację rozmytą symetrycznąjest macierząkwadra
tową symetryczną, tzn.

'\Ii,j~n (2.44)

gdzie n - liczność przestrzeni X (tym samym ilość wierszy/kolumn macie
rzy).
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Przykład 2.19
Relacja rozmyta symetryczna

Relacja rozmyta z przykładu 2.16 jest na mocy (2.40) oraz (2.43) syme
tryczna.

Przykład 2.20
Relacja rozmyta symetryczna

Relacje rozmyte RS, RZopisane \v [56J są na mocy (2.43) symetryczne.

Przechodniość binarnych relacji rozmytych zdefiniowana może być nastę

pująco:

Definicja relacji rozmytej przechodniej

Niech X - dowolna przestrzeń, R - binarna relacja rozmyta na X
Relację rozmytą Rnazywamy przechodniąwtedy i tylko wtedy, gdy funkcja
J1R spełnia warunek:

JlR (x, )J) . J1R 6", z) J1R (x, z) (2.45)

Definicję specjalnego rodzaju tranzytywności relacji rozmytych - sup-min
przechodniości- przytaczają [4, 18, 39J:

Definicja relacji rozmytej sup-min-przechodniej

Niech X - dowolna przestrzeń, R - binarna relacja rozmyta na X
Relację rozmytą R nazywamy sup-min-przechodniąwtedy i tylko wtedy,
gdy funkcja J1R spełnia warunek:

sup min {J1R(t, y), J1RCV, z)} J1R(X, z)
yEX

'vix, .y, ZEX . (2.46)

Jeszcze inna interpretacja warunku przechodniości dla relacji rozmytych
przedstawiona jest \V [40,59, 65J:
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Definicja relacji rozmytej min-przechodniej

Niech X - dowolna przestrzeń, R - binarna relacja rozmyta na X
Relację rozmytą R nazywamy min-przechodnią.wtedy i tylko wtedy, gdy
funkcja un spełnia warunek:

(2.47)

Dalsze definicje tranzytywności relacji rozmytych omówione są w [4, 5, 18,
59, 77J. Warto zauważyć, iż przechodniość najczęściej definiowana jest z
wykorzystaniem implicite bądź explicite t-normy, por. np. (2.45)-(2.47).
Relacja jest wówczas zwana Tvtranzytywną(ang. Tvtransltive relation).

Relacje rozmyte, podobnie jak relacje klasyczne, mogą być poddane opera
cji złożenia (ang. compositioni [18, 59, 65J:

Definicja złożenia typu sup-T relacji rozmytych

Niech X, Y: Z - dowolne przestrzenie, R, S - binarne relacje rozmyte od

powiednio na X x Yi na Y x Z, T - dowolna z-norma.

Złożeniem relacji rozmytych R i S (ozn. RoS) typu sup-t nazywamy relację

rozmytąna X x Z o funkcji przynależności JiR s postaci:

J.1RoS(X, z) = sup {JiR(X,») T f.lsCV, z)} V.tEX VZEZ (2.48)
yEY

Nazwa typu złożenia bezpośrednio odnosi się do operacji przeprowadzo

nych na wartościach funkcji f.1R, jls w celu obliczenia wartości funkcji f-LRoS-

Przykład 2.21
Złożenie typu sup-T relacji rozmytych

Niech X ={Xj, .x..?} , .y=-LVJ, )J]}, Z ={zJ, z], Z3,}, R, S - binarne relacje roz

myte odpowiednio na X x Yi na Y x Z dane macierzami:

z) Z2 ""'3

S:.Yl [O~l 0,6 0,9]
.v2 0,3 0~5

(2.49)
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Z uwagi na skończoność przestrzeni X, Y: Zw miejsce operacji supremum
stosujemy 111axi111um, zaś jako z-normę T - operację minimum. Stopień przy-

należności przykładowej pary (x i, Z2) do relacji RoS obliczany jest jak \v

(2.50):
j.lRoS (x i, Z2) == max{min{J.lR(Xj,))l), J.lS())J, Z2)},

min {J.lR(XJ, ))2), J.lS())2, Z2)}}==
== max {min {l ;O,6}, min {O,5; 0,3} }==
== max {0,6; 0,3}== 0,6. (2.50)

Złożenie relacji typu max-min jest szczególnym przypadkiem złożenia typu
sup-T, gdzie operacja supremum jest rozszerzeniem operacji maximum na
przestrzenie nieskończone, zaś t-norma uogólnieniem operacji minimum.

Każda relacja rozmyta R na dowolnej przestrzeni X zwrotna i symetryczna
może być przekształcona do relacji przechodniej poprzez co najwyżej n-l
złożeń z samą sobą:

R rI
-1 == RoR o ..... oR= Rr . (2.51)

gdzie: 11 - liczność, przestrzeni X

Symbol T w indeksie dolnym' nazwy relacji rozmytej Rr oznacza, iż posiada
ona własność tranzytywnościw sensie jednego ze wzorów (2.45)-(2.47) lub
innych wymienianych w literaturze [4, 5, 18,39,40,59,65, 77]. Tak prze-

kształcona relacja rozmyta R spełnia aksjomaty (Al )-(A3) opisane w roz
dziale 4.1.

2.4. Podsurnowanie
W rozdziale 2 przedstawione zostały elementy teorii zbiorów rozmytych.
Naszkicowany został zatem układ odniesienia, na tle którego \v rozdziale 3
przedstawione zostaną per analogiam fragmenty teorii intuicjonistycznych
zbiorów rozmytych. Na podstawie wiedzy zawartej w tych dwóch rozdzia
łach zostaną przedstawione elementy teorii modelowania podobieństwapo
przez relacje binarne - rozdział 4.
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3. Wprowadzenie do teorii
intuicjonlstycznych zbiorów rozmytych

3.1..Pojęcia podstawowe

3.1.1. Wprowadzenie

Pojęcie "intuicjonist)'cznego zbioru rozmytego" (ang. intuitionistic fuzzy
set) zostało zaproponowane \v 1986 roku przez prof. K. Atanasova [2J jako
rozszerzenie Zadehowskich zbiorów rozmytych. Do pary <element prze-

strzeni X stopień przynależnosci> opisującej element zbioru rozmytego \\T

przestrzeni X dodany został wskaźnik interpretowany jako "stopień nie
przynależności" (ang. non-membership level, non-membership degree) [l,

2J:

Definicja intuicjonistycznego zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń.

Intuicjonistycznym zbiorem rozmytym A elementow przestrzeni X o funkcji

przynależnościJ.lA i funkcji nieprzynależnosciVA nazywamy zbiór trójek upo
rządkowanychpostaci:

(3.1)

gdzie: /lA: X ---* [0,1J, VA: X --t [O,lJ - funkcje odpowiednio: przynależno
ści i nieprzynależności do ..4, spełniające warunek:

t/XEX . (3.2)

Stopień nieprzynależności do intuicjonistycznego zbioru rozmytego jest
wskaźnikiem obliczanym przy pomocy osobnej funkcji VA zwanej funkcją

nieprzynależności (ang. non-membership function), nie zaś dopełnieniem do
jedności wartości stopnia przynależności, jak ma to miejsce w przypadku
zbiorów rozmytych; por. (2.22).

Różnica pomiędzyjednością a sumą wartości funkcji J.lA i VA dla dowolnego
x interpretowana być może jako "stopień niepewności"(ang. fuzzy hesitancy
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degree.fuzzy hesitancy margini zwany także "rozmytym indeksem intuicjo
nistycznym dla elementu x \V A·Ą" (ang.fuzz)) intuitionistic index ofx in A):

Definicja rozmytego indeksu intuicjonistycznego, "stopnia niepewności"

Niech X - dowolna przestrzeń,A - intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X
Rozmytym indeksem intuicjonistycznym dla elenlentu x 11' A (ozn. 1!A(X)) na
zywamy wartość:

Oczywiście:

VXEX. (3.3)

(3.4)

W świetle (3.1)-(3.4) dowolny zbiór rozmyty A jest szczególnym przypad
kiem intuicjonistycznego zbioru rozmytego A, którego funkcja nieprzyna
leżności ma postać (2.22):

(3.5)

Dla tak zdefiniowanego intuicjonistycznego zbioru rozmytego A \v X roz
myty indeks intuicjonistyczny - via (3.3), (3.5) - wynosi zawsze O:

(3.6)

co może być interpretowane jako pevvnosc przyporządkowania danemu
elementowi stopnia przynależności. Przeciwnie: każdy intuicjonistyczny
zbiór rozmyty postaci A, którego funkcje przynależności i nieprzynależności
spełniają warunek (3.5) jest (zwykłym) zbiorem rozmytym.

Dowolny intuicjonistyczny zbiór rozmyty, który nie spełnia warunku (3.5),
może zostać przekształcony w zbiór rozmyty przy pomocy odpowiednich
operatorów. Popularnym przykładem jest tu tzw. operator Atanassova (ang.
Atanassovs operator) [IJ:
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Definicja operatora Atanassova

Niech X - dowolna przestrzeń, A - intuicjonistyczny zbiór rozmyty v/ X,
pE[O,lJ ~ R.
Operatorem Atanassova nazywamy przekształcenie intuicjonistycznego

zbioru rozmytego A w zbiór rozmyty w X postaci:

(3.7)

Inne operatory przekształcające intuicjonistyczne zbiory rozmyte
\v "zwykłe" zbiory rozmyte (np. "D", "O") omówione są w [1,2, 13J:

Definicja operatorów ,.,0", ,,0"

Niech X - dowolna przestrzeń, .A - intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X
Zbiory rozmyte DA i OA definiujemy jako mnogości par uporzadkowanych
postaci:

DA ==df {<.:t, f1A~'t»: XEX} J

OA ==df {~y,l-vA(x»: XEX} ,

(3.8a)

. (3.8b)

gdzie: j.1A, VA - funkcje przynależności i nieprzynależności do intuicjoni-
stycznego zbioru rozmytego A.

Zauważyć należy, iż otrzymane w wyniku zastosowania operacji (3.8a) i
(3.8b) zbiory rozmyte spełniająwarunek (3.5). Przykład wykorzystania ope
racji "D", ,,0" na intuicjonistycznych zbiorach rozmytych do modelowania
modalnościde dictis języka naturalnego opisany jest w [55J.

Wzajemne relacje pomiędzy zbiorami tradycyjnymi, zbiorami rozmytymi
oraz intuicjonistycznymi zbiorami rozmytymi ilustruje rysunek 3.1:
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lntuicjonistyczne zbiory rozmyte

Rysunek 3.1: Wzajemne relacje pomiędzy zbiorami, zbiorami rozmytymi
oraz intuicjonistycznymi zbiorami rozmytymi.

Przykład 3.1
Modelowanie nieostrych predykatćw przy pomocy intuicjonistycznych zbio
rół1) rozmytych

Niech X-zbiór punktów należących do koła o promieniu r, A - intuicjoni

styczny zbiór rozmyty w X o funkcji przynależności postaci (analogicznie
do przykładu 2.1):

4f1A(X) = min {l, /3(1- d(.x)/r)} (3.9a)

gdzie: d(x) - odległość punktu x od środka koła, oraz o funkcji nieprzyna
leżności VA(X):

VA(X) = max {O, 2'd(x)/r)-1} t/XEK, (3.9b)

zaś indeks intuicjonistyczny dla A - JrA będzie dany według (3.3) wzorem:

{ ?h(4'd(x)/r-l)

2/3(1- d(x)/r)

dla x: °~ d(x) ~ 0,25 r
dla x.:O,25r ~ d(x) ~ 0,5 r

dla x: 0,5r ~ d(x) ~ r (3.9c)
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Zależności opisane (3.9a-c) ilustruje rys 3.2:

1 -+----............

0,5

d(x)

---Jl

---+--v

---7t

° 0,25 r 0,5 r 0,75 r r

Rysunek 3.2: Wykres funkcji przynależności J.1A, funkcji nieprzynależności VA

oraz indeksu intuicj onistycznego JrA'

Z funkcją przynależności intuicjonistycznego zbioru rozmytego A skojarzyć

można zmienną lingwistyczną \V sposób opisany w przykładzie tabelą (3.1).

ODLEGŁOŚ(; OD ŚRODKA

DALEKO

DOŚĆ DALEKO

DOŚĆ BLISKO

BLISKO

x:

Tabela 3.1: Skojarzenie zmiennej wartości zmiennej lingwistycznej

ODLEGŁOŚĆ_OD_ŚRODKAz funkcją przynależności J.1A'

Kolejne przedziały wartości indeksu intuicjonistycznego A skojarzone są

natomiast według tabeli 3.2 z wartościami zmiennej lingwistycznej opisują

cej poziom pewności dokonanego osądu:

JAKI OSĄD

PEWNY

RACZEJ PEWNY

V\'ĄTPLlv\'Y

[O; 1/9)
[1/9; 1/4)
[1/4; 1/3J

Tabela 3.2: Skojarzenie zmiennej lingwistycznej JAKi_OSĄD
z indeksem intuicjonistycznym 7rA'
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Przykładowe wykorzystanie zmiennych lingwistycznych opisanych tabela
mi (3.1) i (3.2) przedstawiają zdania:

l. Punkt x taki, że d(x)=O,2r (uA(X)= l) leży BLISKO środka koła; osąd

ten jest PEVlNY (;Z:Ą(x)=O).

2. Punkt x taki, że d(x)=O,625r (uA(X)=O,S) leży RACZEJ DALEKO od
środka koła; osąd ten jest \VĄTPLIWY(JrA(X)=1/4).

Przykład 3.2
Modelowanie nieostrych predykatow przy p01110C)J intuicjonistycznych zbio
rÓl1J rozmytych

Na zbiorze S - wszystkich słów \V sposób analogiczny do przykładu 2.2
określmy trzy intuicjonistyczne zbiory rozmyte K, 5, D, reprezentujące ko
lejno zbiory słów krótkich (K), średniej długości (S) i długich (D) o funk
cjach przynależności i nieprzynależności danych odpowiednio wzorami:

l dla s: N (s) ś 4

()
8-N(s)

f-lK s = dla s:4śN(s)ś8
4

O dla s:N(s)?8

N(s)-4 dla s:4:s:N(s):s:8
4

Jls(s)= 12-N(s) dla s:8:s:N(s):S:12
4

O dla s:N(s)ś4vN(s)?12

(3.10a)

(3.10b)

(3.1 Oc)

(3.10d)
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( O dla s:N(s)~8

()
jN(s)-8 •

J.l D S = l 4 dla s: 8 ~ ]V (s) ~ 12

l dla s:N(s)~12

(3.l0e)

(3.l0f)

gdzie: N(s) - ilość liter w słowie s (długość słowa s).

Wykresy funkcji przynależności danych poprzez (3.1Oa), (3.1Oc) oraz
(3.l0e) przedstawione sąna rysunku 3.3:

1,5 - - - -:- - - - , - - - - ,- - - - -,- - - - .., - - - - ,- - - - -, - - - - :

D K

· -+ - S

• D

8 10 12 14 164 6

I I

l'

'.
, I '- I

, , I

O-+---...------------~---.,--...--~-,

O 2

1 '-++---+--+---k. t - - - ,- - - - Jłł - - - ~ - - ---_.......
,,-

0,5 - - - -'- - - - ~ - --

Rysunek 3.3: Wykresy funkcji przynależności intuicjonistycznych zbiorów
rozmytych K, S. D z przykładu 3.2 \\' zależności od N(s).

Wykresy funkcji nieprzynależności danych odpowiednio poprzez (3.l0b),
(3.10d) oraz (3.10f) przedstawione sąna rysunku 3.4:
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1,5 - - - -- - - - l' - - - -,- - - - -. - - - - :- - - - -- - - - "l - - - - I

D K

- .... - S

• D

1 I---~ ---+ ---~ ----:.

8 10 12 14 16642

'\

I \ '

I " I 1 I I I I

- - -: - - - - .. - - '{ - ,- - - - -, - - - .. - (. - -,- - - - .. - - -, - I

.. ,I, I I

,ł

----'----+----:----

o H+-----1h+-~~-_r_..:::..----=-_T__~__....__......

O

1

0,5

Rysunek 3.4: Wykresy funkcji nieprzynależności intuicjonistycznych
zbiorów rozmytych K, S, D z przykładu 3 w zależności od N(s).

Wykresy indeksów intuicjonistycznych dla intuicjonistycznych zbiorów
rozmytych K, S, D, obliczonych na podstawie (3.3) oraz. (3.11a-f) przedsta
wione sąna rysunku 3.5:

1

D K
- .... - S

• D

8 10 12 14 164 6

\ l I I I I

- - - -, - - - - 1- - - - 7" - - - - - - - - I - - - - 7" - - - -ł - - - -

OH+--+"1"'i-~It----T--=-~-+--..._ ..--t.
O 2

0,5

Rysunek 3.5: Wykresy indeksów intuicjonistycznych dla zbiorów K, S, D
z przykładu 3 w zależności od N(s).

Funkcje przynależności zbiorów K, S, D kojarzymy z elementami ze zbioru
{KRÓTKIE, ŚREDNIEJ DŁUGOŚCI, DŁUGIE}, które stanowią kolejne wartości

zmiennej lingwistycznej j·ak_długie_słowo. Przedziały wartości indeksów
intuicjonistycznych zbiorów K, S, D kojarzymy z wartościami- zmiennej
lingwistycznej JAKI_OSĄD według tabeli (3.3):
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JAKI OSĄD 7rl\{X), 7rS(X), 7riJ(X) e ...
PE\\1\r y [O; /g)

BLISKI PE\VNOSCI [l/g; 1/4)
WĄTPLI\VY [1/4; 1J

Tabela 3.3: Skojarzenie zmiennej lingwistycznej JAKI_ OSĄD

z indeksem intuicjonistycznym 7[..1.

Przy pomocy zmiennych lingwistycznych JAK_DŁUGIE_SŁOH10 oraz
JAKI_OSĄD można modelować zdania nieprecyzyjnie określające długości

słów, np.:

l. .Słowo KOT jest KRÓTKIE (liK (KOT)= l, (Ps (KOT)=O); jest to osąd

PE\\'NY (7rA{KOT)=O)

2. Słowo rn.rwrzon iest ŚREDNIEJ DŁlJGOSCI (Us(TELE\\TIZOR)=0,75,

I1D(TELEWIZOR)=0,25; jest to osąd BLISKI PE\\TNOSCI

(7rs(TELEWIZOR)=0,133).

Podobnie jak w przypadku zbiorów rozmytych (patrz: rozdz. 2.1.1) funkcje
przynależności i nieprzynależności nie są określone arbitralnie przez teorię,

lecz dobrane w zależności od wyrnagań budowanego modelu. Liczne uwagi
dotyczące konstruowania funkcji przynależności i nieprzynależności dla
intuicjonistycznych zbiorów rozmytych przedstawia m. in. [8J.

3.1.2. Inkluzja i identyczność intuicjonistycznych zbiorów rozmytych

Zdefiniowanie predykatu inkluzji dla intuicjonistycznych zbiorów rozmy
tych jest nieco bardziej skomplikowane, niż w przypadku "zwykłych" zbio
rów rozmytych: mówić można tu o różnych sposobach zawierania się jed
nego intuicjonistycznego zbioru rozmytego w drugim. Poszczególne relacje
inkluzji intuicjonistycznych zbiorów rozmytych zdefiniowane są na podsta
wie zależności między (a) funkcjami przynależności, (b) funkcjami nieprzy
należności, (c) obiema tymi funkcjami, (d) indeksami intuicjonistycznymi
[1,2, 13, 14]:
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Definicja inkluzji dwóch intuicjonistycznych zbiorów rozmytych

Niech X - dowolna przestrzeń, A, B - intuicjonistyczne zbiory rozmyte

wX.

(a) A Co B ~ flA(X) ~ flB(X) VXEXJ

(b) A Co B oH VA(X) >/VB(X) 'vIxEX,

(c)AcB oHflA(X)~flB(X)I\VA(X)>/VB(X) 'vIxEX,

(d) A [B oH 7fA(X) ~ 7fB(X) VXEX.

(3.lla)

(3.11 b)

(3.llc)

(3.l1d)

Oczywisty jest fakt, iż dwa intuicjonistyczne zbiory rozmyte, z których je
den zawiera się \\T drugim zarówno \v sensie (3.l1a) jak j \\T sensie (3.llb)
zawierająsię w sobie w sensie (3.l1c):

A Co B 1\ A ~o B oH A ~ B . (3.12a)

Inkluzja w sensie (3.llc) dwóch przykładowych intuicjonistycznych zbio
. rów rozmytych przedstawiona jest na rys. 3.6:

--AJ.1

--BJ.1

------. A v

• • - • B II

Rysunek 3.6: Inkluzja dwóch intuicjonistycznych zbiorów rozmytych
\v sensie definicji (3.11c).

Dla sprecyzowania pojęcia równości dwóch intuicjonistycznych zbiorów
rozmytych definiujemy predykat ,,=". Analogicznie do zbiorów rozmytych
dwa identyczne intuicjonistyczne zbiory rozmyte mają równe funkcje przy
należności oraz równe funkcje nieprzynależności:
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Definicja identyczności dwóch intuicjonistycznych zbiorów rozmytych

Niech X - dowolna przestrzeń, A, B - intuicjonistyczne zbiory rozmyte

wX
Intuicjonistyczny zbiór rozmyty A jest identyczny z intuicjonistycznym
zbiorem rozmytym B (ozn. A=B) wtedy i tylko wtedy, gdy zarówno ich'
funkcje przynależnościjak i nieprzynależności przyjmująjednakowe warto-

ści na X:

V.XEX. (3.12b)

Równość dwóch przykładowych intuicjonistycznych zbiorów rozmytych
przedstawiona jest na rysunku 3.7:

1

0,5

0....-------4t---~-----.

---A J1

B J1

--A v

- - - - B II

Rysunek 3.7: Identyczność dwóch przykładowych

intuicjonistycznych zbiorów rozmytych.

Predykat identyczności zachowuje własności relacji równoważności na

zbiorze wszystkich intuicjonistycznych zbiorów rozmytych w X

3.1.3. Nośnik i ko-nośnik intuicjonistycznego zbioru rozmytego

Z dowolnym intuicjonistycznym zbiorem rozmytym A skojarzyć można

dwa zbiory tradycyjne zwane "nośnik" (ang. support) i .Jco-nośnik" (ang.
co-support) , do których (przez analogię do pojęcia nośnika zbioru rozmyte
go - por. rozdz. 2.1.3) należą (odpowiednio) elementy przynależne do A w
stopniu większym niż O oraz elementy nieprzynależne do A w stopniu
mniejszym niż 1 [14J:
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Definicja nośnika i ko-nośnika intuicjonistycznego zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń, ..4 - intuicjonistyczny zbiór rozmyty \\' X
(a) Nosnikiem A (ozn. supp A) nazywamy zbiór wszystkich elementów

przestrzeni X, których wartość funkcji przynależności f.1A jest większa od
zera:

supp A =df {XEX f.1A (x»o} (3.13a)

(b) Ko-nosnikiem A (ozn. supp* A) nazywamy zbiór tych wszystkich ele

mentów przestrzeni X dla których wartość VA jest mniejsza od jedności, tj.:

supp* A =df {XEX VA (X)<l } \/XEX. (3.13b)

Przykład 3.3
Nośnik i ko-nosnik intuicjonistycznego zbioru rozmytego

Przy założeniach z przykładu 3.1 nośnik intuicjonistycznego zbioru rozmy

tego A jest identyczny z nośnikiem zbioru rozmytego A opisanym \v przy
kładzie 2.3.

Ko-nośnikiem intuicjonistycznego zbioru rozmytego A jest zbiór klasyczny
wszystkich punktów położonych wewnątrz obwodu koła, tj. punktów x,
takich, że: d(x)<r, gdyż wg (3.8) dla tych x: vA(x)<l.

3.1.4. Charakterystyki liczbowe, domknięcie i wnętrze
intuicjonistycznego zbioru rozmytego.

Dla dowolnego intuicjonistycznego zbioru rozmytego A w przestrzeni X
określić można cztery liczby rzeczywiste z przedziału [O,lJ: K, L, k, l nastę

pująco:

K= max u IX). A~·

L = min VA(X)
k = min !1A(t)
l = max VA(X)

(3.14a)
(3.14b)
(3.14c)
(3.14d)

Wzory (3.14a)-(3.14d) opisują odpowiednio maksymalne i minimalne war
tości funkcji przynależności i nieprzynależności danego intuicjonistycznego
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zbioru rozmytego ~4. Liczby K, L, k, l posłużyć mogą do zdefiniowania
"domknięcia" (ang. ciosure) oraz "wnętrza" (ang. interior) intuicjonistycz
nego zbioru rozmytego [1,2,3, 13, 76J:

Definicja domknięcia i wnętrza intuicjonistycznego zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń, A - intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X,
K, L, k, l - liczb)! rzeczywiste z przedziału [O, l Jdane odpowiednio wzorami
(3 .14a)-(3 .14d).

(a) Domknięciem A (ozn. erA)) nazywamy intuicjonistyczny zbiór rozmyty

\\' X którego funkcja przynależności przyjmuje wartość K zaś funkcja

nieprzynależności- wartość L dla każdego elementu przestrzeni X:

C(A) = {<."t, K, L>: XEX} . (3.15a)

(b) Wnętrzem A (ozn, I(A)) nazywamy intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X
którego funkcja przynależności przyjmuje wartość k zaś funkcja nie-

przynależności - wartość 1dla każdego elementu przestrzeni X

I(A) = {<x, k, I>: .:tEX} . (3.15b)

Dla każdego intuicjonistycznego zbioru rozmytego A prawdziwy jest fakt:

I(A) ~A ~ C(~Ą) . (3.16)

Inną liczbą rzeczywistąprzyporządkowanądowolnemu intuicjonistycznemu

zbiorowi rozmytemu w przestrzeni Xjest jego "entropia" (ang. entropyi 

suma stopni niepewności dla wszystkich elementów X(definicja Bustince'a
[8J):

Definicja entropii intuicjonistycznego zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń skończona o n elementach, A - intuicjoni

styczny zbiór rozmyty w X

Entropią A (ozn. E(A)) nazywamy sumę algebraiczną indeksów intuicjoni
stycznych dla wszystkich elementów przestrzeni zbioru A:
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E(A) = LnA (XJ
i=l
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(3.17)

Więcej szczegółowych informacji o intuicjonistycznych zbiorach rozmytych
- zob. [1-3, 8, 13, 14, 74, 76, 79J. Liczne przykłady zastosowań tych zbio
rów do wspomagania prOCeSÓ\\T decyzyjnych przedstawione są w [72-76J.

3.2. Operacje na intuicjonistycznych zbiorach rozmytych

3.2.1. Dopełnienie i potęga

Pojęcie "dopełnienia intuicjonistycznego zbioru rozmytego" definiuje się w
sposób nieco odmienny niż dopełnienie ,..zwykłego" zbioru rozmytego (por.
2.22); istotą definicji dopełnienia intuicjonistycznego zbioru rozmytego A
jest przyjęciew miejsce funkcji przynależności /lA funkcji nieprzynależności

VA i vice versa:

Definicja dopełnienia intuicjonistycznego zbioru rozmytego

Niech X-dowolna przestrzeń,A - intuicjonistyczny zbiór rozmyty \\' X
Dopełnieniem intuicjonistycznego zbioru rozmytego A (ozn. -A) nazywamy

intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X o funkcji przynależności /l-A oraz
funkcji nieprzynależności V-A danych odpowiednio wzorami:

Jl-A(X) = VA(X)

V-A(X) = /lA (X)

(3.22a)

(3.22b)

Operacje koncentracji i rozcieńczania zbiorów rozmytych (zob. (2.25a, b))
mają swoje (uogólnione) odpowiedniki również w teorii intuicjonistycznych
zbiorów rozmytych:
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Definicja r-tej potęgi intuicjonistycznego zbioru rozmytego

Niech X - dowolna przestrzeń, A - intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X,
rE~ - dodatnia liczba rzeczywista,
r-tą potęgą intuicjonistycznego zbioru rozmytego A (ozn. Ar) nazywamy

intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X o funkcji przynależności f.lrA oraz
funkcji nieprzynależności VrA danych odpowiednio wzorami:

f.lrA(X) = LUA(X)Jr

VrA(X) = [l-(l-vA(x))r]

(3.23a)

(3.23b)

Łatwo sprawdzić, iż warunek (3.2) spełniony jest dla tak zmodyfikowanego
intuicjonistycznego zbioru rozmytego.

Szczególnym przypadkiem ww. operacji są: potęgi intuicjonistycznych
zbiorów rozmytych dla r =2 i r =1/2, odpowiadających kolejno operacjom
koncentracji i rozcieńczania; por. (2.24, 2.25). Operacje zdefiniowane po
przez wzory (3.22a)-(3.23b) mogą posłużyć do modelowania modyfikato
rów \\' zdaniach języka naturalnego [13].

3.2.2. Operacje dwuargumentowe

Dwuargumentowe operacje sumy mnogościowej, iloczynu mnogościowego

oraz iloczynu kartezjańskiego dla intuicjonistycznych zbiorów rozmytych
definiowane są przez analogię do tych samych operacji na zbiorach rozmy
tych (por. rozdz. 2.2.2):

Definicja sumy intuicjonistycznych zbiorów rozmytych

Niech X - dowolna przestrzeń, A, B - intuicjonistyczne zbiory rozmyte

",X
Sumą intuicjonistycznych zbiorćw rozmytych A i B (ozn. AuB) nazywamy

intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X, którego funkcja przynależności jlAuB

oraz funkcja nieprzynależności VAuB dane są odpowiednio wzorami:

JlA uB(X) = max { JlA(X), jlB(X)}

VAuB(X) = min { VA(X), VB(X)}

(3.24a)

(3.24b)
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Definicja iloczynu intuicjonistycznych zbiorów rozmytych

Niech X - dowolna przestrzeń, A, B - intuicjonistyczne zbiory rozmyte

wX
Iloczynem intuicjonistycznych zbiorow rozmytych A i B (ozn. ArlB) nazy

wamy intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X, którego funkcja przynależności

f.1AnB oraz funkcja nieprzynależnościVAnB dane są odpowiednio wzorami:

f.1ArJ3(X) = min { fJ.A~1;), fJ.B(X) }

VArJ3(X) =max { VA~"\), VB(X) }

(3.24c)

(3.24d)

Na podstawie (3.22a)-(3.24b) można określić prawa de Morgana dla intu
icjonistycznych zbiorów rozmytych:

-(AuB) = -An-B ,
-(AnB) = -Au-B.

(3.25a)
(3.25b)

Definicja produktu kartezjańskiegointuicjonistycznych zbiorów rozmytych

Niech X-dowolna przestrzeń,A, B - intuicjonistyczne zbiory rozmyte od

powiednio w X i w Y
Iloczynem kartezjańskim intuicjonistycznych zbiorow rozmytych ~Ą i B (ozn.

A®B) nazywamy intuicjonistyczny zbiór rozmyty w X x Ypostaci:

A®B =df {«x, )), f.1A®B(X, J~, VA®B(X, y»: XEX, )JE Y}. (3.26a)

gdzie: funkcja przynależności f.1A®B: X x Y~ [O,lJ oraz funkcja nieprzy

należności VA ®B: X x Y~ [0,1Jdane odpowiednio wzorami:

f.1A®B(X) = f.1A (x) . IlB (x)

VA®B(X) = VA (x) . VB (x)

(3.26b)

(3.26c)

Własności wyżej opisanych a także innych operacji na intuicjonistycznych
zbiorach rozmytych (np. iloczynu algebraicznego) omówione są m.in. w [l,
2,8, 13, 76J.
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3.3. Intuicjonistyczne relacje rozmyte

3.3.1. Pojęcia podstawowe i przykłady

Prze analogię do pojęcia intuicjonistycznego zbioru rozmytego (3.1) zdefi
niować można intuicjonistyczną relację rozmytą (ang. intuitionistic fuzzy,
re/ation). Podobnie jak .zwykłe" relacje rozmyte (por. rozdz. 2.3) dowolna
binarna intuicjonistyczna relacja rozmyta określona jest na produkcie karte
zjańskim dwóch zbiorów klasycznych, przy czym z każdym elementem tego
produktu (klasyczną parą uporządkowaną) skojarzone są dwie liczby rze
czywiste z przedziału [O, l J wyrażające kolejno stopień przynależności i sto
pień nieprzynależności do intuicjonistycznej relacji rozmytej. Rozszerzając

interpretację autorów prac [66, 67J liczby te mogą być odpowiednio rozu
miane jako siła powiązaniapomiędzy elementami oraz stopień ich wzajem
nego zróżnicowania.

Definicja binarnej intuicjonistycznej relacji rozmytej

Niech X, Y - dowolne przestrzenie.

Intuicjonistyczną relacją rozmytą R określoną na produkcie X x Y o funkcji
przynależnościu« oraz o funkcji nieprzynależności VR nazywam)' intuicjoni

styczny zbiór rozmyty w X x Ypostaci:

(3.27)

gdzie: flR: X x Y ---> [0,1J- funkcja przynależności do R;

VR: X x Y ---> [O, l J- funkcja nieprzynależności do R.

. Ponadto funkcje flR, VR spełniają warunek:

(3.28)

który stanowi analogon warunku (3.2).

W szczególności X =Y; mówimy wówczas, że intuicjonistyczna relacja

rozmyta określona jest na X Indeks intuicjonistyczny dla intuicjonistycznej
relacji rozmytej definiujemy przez analogię do wzorów (3.3), (3.4). Oczy
wiście każda relacja rozmyta jest szczególnym przypadkiem intuicjoni-
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stycznej relacji rozmytej, spełniającą analogon)! warunków (3.5)
i (3.6).

Przykład 3.4
Intuicjonistyczna relacja rozmyta

Przykładami intuicjonistycznych relacji rozmytych są relacje RS, RZ, RT
opisane \\T rozdziałach 5.2.1 i 5.2.2.

Intuicjonistyczne relacje rozmyte, podobnie jak relacje rozmyte przedsta

wiać można za pomocą macierzy, w szczególności, gdy X =Y są to macie
rze kwadratowe. Dokładnie: dla każdej intuicjonistycznej relacji rozmytej
zapisać można trzy macierze, których kolejne wyrazy j.lij, vi}, 7ru reprezen
tują odpowiednio: stopień przynależności, stopień nieprzynależności oraz
indeks intuicjonistyczny dla pary (x; x.).

3.3.2. Własności i operacje

Własności binarnych intuicjonistycznych relacji rozmytych definiowane są

przez analogię do własności binarnych relacji rozmytych i relacji klasycz
nych [8J:

Definicja intuicjonistycznej relacji rozmytej zwrotnej

Niech X -,dowolna przestrzeń,R - intuicjonistyczna relacja rozmyta na X.
Intuicjonistycznąrelację rozmytąR nazywamy zwrotną wtedy i tylko wte
dy, gdy jej funkcja przynależności JlR przybiera wartość l dla każdej pary
tożsamościowej:

flR(X, x) = l (3.29)

Warunek ten implikuje - via (3.2) - zależność:

(3.30)

Macierz reprezentująca wartości funkcji przynależności do intuicjonistycz

nej relacji rozmytej zwrotnej na X jest macierząkwadratowąo wartościach

l na głównej przekątnej.
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Przykład 3.5
Intuicjonistyczna relacja rozmyta zwrotna

Intuicjonistyczne relacje rozmyte RS, RZ, RT opisane w rozdziałach 5.2 i 5.3
sąna mocy (3.29) zwrotne.

Definicja intuicjonistycznej relacji rozmytej symetrycznej

Niech X - dowolna przestrzeń,R - intuicjonistyczna relacja rozmyta na X.
Intuicjonistycznąrelację rozmytą R nazywamy symetryczną wtedy i tylko
wtedy, gdy jej funkcje przynależności i nieprzynależności spełniają waru
nek:

(3.31 )

Macierze reprezentujące intuicjonistyczną relację rozmytą symetryczną

na X są macierzami kwadratowymi symetrycznymi; por.(2.44).

Przykład 3.6
Intuicjonistyczna relacja rOZ111).'ta symetryczna

Intuicjonistyczna relacja rozmyta RS, RZ, RT opisane w rozdziałach 5.2.1
i 5.2.2 są na mocy (3.31) symetryczne.

Inne przykłady intuicjonistycznych relacji rozmytych o zdefiniowanych
powyżej własnościach- zob. [8J.

Intuicjonistyczne relacje rozmyte mogą również podlegać operacji złożenia:

Definicja złożenia intuicjonistycznych relacji rozmytych

Niech X, ~ Z-dowolne przestrzenie R - intuicjonistyczna relacja rozmyta

na X x ~ P - intuicjonistyczna relacja rozmyta na Y x Z; S, U - dowolne
s-normy; T, ff/- dualne (odpowiednio) do nich t-normy.'

Złożeniem typu S-T, U-W intuicjonistycznych relacji rozmytych R i P typu
S-T, U-Uf (ozn. R S-T o u-JvP) nazywamy intuicjonistycznąrelację rozmytą

na X x Z o funkcji przynależności J1 oraz o funkcji nieprzynależności v

danych odpowiednio wzorami:
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J-1(X, z) = S {JlR(X,)) T Jlp(J', z)} '\IxEX '\IzEZ ;
yEY

V(X, z) = U {VR(X,)) JJlVp{y, z)} '\IXEX '\IZEZ.
yEY

(3.32a)

(3.32b)

Na podstawie definicji złożenia intuicjonistycznych relacji rozmytych zde
finiować można własność przechodniości (tranzytywności) intuicjonistycz
nej relacji rozmytej [8J:

Definicja przechodniości intuicjonistycznej relacji rozmytej

Niech X-dowolna przestrzeń,R - intuicjonistyczna relacja rozmyta na X,
S, U - dowolne s-normy; T, JJ7- dualne (odpowiednio) do nich t-nonny.

Intuicjonistycznąrelację rozmytą R nazywamy przechodnią wtedy i tylko
wtedy, gdy intuicjonistyczna relacja rozmyta powstała ze złożenia typu S-T,
U-n7 relacji R z samą sobą zawiera się w sensie definicji (3.11c) w R:

R S-T o U-JJ,'R ~R

Dalsze informacje nt. intuicjonistycznych relacji rozmytych - zob. [8J.

(3.33)

3.4. Podsumowanie
Przedstawione w rożdziałach 2 i 3 elementy teorii zbiorów rozmytych oraz
intuicjonistycznych zbiorów rozmytych stwarzają dostateczną podstawę do
przedstawionej \\' rozdziale 4 dyskusji nt. miar podobieństwa zbiorów oraz
do zaprezentowania w rozdziale 5 nowej metody porównywania dokumen
tów tekstowych.
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4. Miary podobieństwa

4.1. Identyczność i podobieństwo jako relacje równoważności

Pojęcie identycznosci lub rownowaźnosci jest tak głęboko zakorzenione w
ludzkiej świadomości i języku naturalnym, że sposoby jego rozumienia,
choć liczne, sąjednak w miarę spójne i nie wymagają szczególnie rozbudo
wanego opisu. Na potrzeby niniejszej pracy wystarczy przyjąć, iż dwa
obiekty są identyczne ze względu na pewną cechę, jeśli ilościowe bądź ja
kościowe opisy tych cech dla obu tych obiektów wyrażone są poprzez te
same liczby (zwłaszczamianowane) bądź predykaty.

Relacja identyczności ujęta jako mnogość par uporządkowanychjest szcze
gólnym przypadkiem relacji równoważności, zatem spełnia warunki a)
zwrotności, b) symetrii, oraz c) przechodniości \\T klasycznym ich ujęciu.

Potocznie rozumiane "podobieństwo" - przez analogię do identyczności 
również zakłada posiadanie przez podobne do siebie obiekty x, )) (ozn. X-')')

pewnej cechy, której opis ilościowy lub jakościowy wyrazić można przy
użyciu liczb o nieznacznie różniących się wartościach lub bliskoznacznych
deskrypcji. Cecha ta wyrażona może być na wiele różnych sposobów; róż

norodność jest tu tym większa, im bardziej "intuicyjne" jest określenie danej
cechy. Rozważmy np. określenie "para ludzi podobnych do siebie" - rozu
miane jest ono zazwyczaj jako stwierdzenie, iż opisywane osoby mająmniej
więcej ten sam wzrost, przypominające się nawzajem rysy twarzy, gestyku
lacja jednego z nich przywodzi na myśl gesty drugiego itp.

Matematycznie ujęta relacja podobieństwa określana jest najczęściej jako
"rozmyta identyczność" (ang. fuzzified equality) lub "rozmyta równoważ

ność" (ang. fUZZ)' equivalence), a zatem spełniać winna aksjomaty relacji
równoważności [ 4,9, 23,54,65,69]:

(Al)
(A2)
(A3)

'\Ix
VX,))

\::fx,y, z

x"'x ;
X"')) -7 y"'x .

x"'y /\ )J"'Z -7 X"'7

tzwrotnosći

tsymetriai
(przechodniość)

Oczywiście interpretacja aksjomatów (Al)-(A3) jest ściśle związana z ty
pem relacji. Dla relacji rozmytych definicje zwrotności, symetrii i prze-
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b) wariant pesymistyczny

Vx'\fJ' (xEA A.YEB~(x,J')ER) (4.1b)
c) wariant umiarkowany

'\fx3)J(XE A ~ )JE BA (x, .r) E 1<)/\ '\f)J3x (}JE B~ XE A /\ (x, )J) ER)
(4.1c)

Warunki te interpretowane być mogą w zależności od rodzaju porównywa
nych zbiorów, np. dla zbiorów klasycznych symbole "E", ,,/\" oraz ,,~"

interpretowane są jako, odpowiednio, predykat przynależności, klasyczna
koniunkcja oraz klasyczna implikacja (współczynnikpodobieństwa zbiorów
jest wówczas równy wartości logicznej zinterpretowanego warunku), nato
miast na potrzeb)' porównywania zbiorów rozmytych w miejsce symboli
,,'\I" i ,,3" podstawiamy kolejno operacje infi111u111 i supremum zaś w miejsce

symboli ,,xE A '', ,.,A" oraz ,,~" podstawiam)' (odpowiednio) stopień przy

należności elementu x do zbioru rozmytego A, operację minimum oraz jedną
z implikacji rozmytych opisanych \\7 [4, 36,50,66, 67J, np.:

x ~ J' = max {l-x,)'}

lub implikację Godela [66J:

{
l x ~)J

X~)J=

J' x»J

(4.2a)

(4.2b)

4.3.2 .. Współczynnik podobieństwa zbiorów rCARD

Kolejna, zaproponowana w [4J metoda skojarzenia z parą zbiorów rozmy

tych Al B w X liczby rzeczywistej r symbolizującej ich podobieństwo w

sensie relacji rozmytej R na X oparta jest o pojęcia liczb kardynalnych
(2.19), iloczynu (2.29), oraz iloczynu kartezjańskiego zbiorów rozmytych
(2.33)-(2.34):
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Definicja współczynnikapodobieństwazbiorów rCARD

, Niech X - dowolna przestrzeń, A, B, - zbiory rozmyte \\' X, R - binarna

relacja rozmyta na X. Wówczas:

rCARD (A, B, R) ==dfcard CI card A ®B , (4.3)

gdzie: C==( A ® B ) nR - zbiór rozmyty w X o funkcji przynależności posta
CI:

ue (x) == min {JiA (x), J1B(X), J1R(X, ))} (4.4)

Oczywiście wzory (4.3), (4'.4) mogą zostać zastosowane do zbiorów kla
sycznych jako szczególnych przypadków zbiorów rozmytych. v/ówczas
funkcje przynależności \\' (4.4) interpretowane będąjako klasyczne funkcje
charakterystyczne (por. 2.2), zaś liczby kardynalne - jako ilości elementów

w zbiorach A/ B/ c: R.

4.3.3. Podobieństwo zbioru klasycznego do zbioru rozmytego

Jedna z możliwych metod określania podobieństwa zbioru klasycznego do

zbioru rozmytego została przedstawiona w [4J. Niech B - zbiór rozmyty w

przestrzeni X, będąc)' otrzymaną via (2.27) sumą n punktów rozmytych

(por. (2.20a-c), także przykład 2.6) postaci.R (i==l, 2, ..., n) JiBi - o funk

cjach przynależności flBi i niech Z-zbiór (klasyczny) 11 punktów "ostrych"

w X, takich, że punkt ostry p, przybliża jądro punktu rozmytego Bj• V/spół

czynnik podobieństwa tak określonych zbiorów wyliczany jest na podstawie
wzoru:

r(Z, Bj == sup card Z nB I card Z , (4.5)

gdzie: Z nB - jest zbiorem rozmytym (przecięciem zbiorów Z i B),
o funkcji przynależności wyznaczonej ze wzoru (2.29) z użyciem

funkcji charakterystycznej zbioru Zwedług (2.2).

W zastosowaniu opisanym w [4J liczba kardynalna przecięcia Z nB jest
sumą maksymalnych wartości spośród wszystkich stopni przynależności
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danego punktu ostrego do poszczególnych punktów rozmytych. Zależność

tę przedstawia wzór:

n

card Z n B= l max IlB} (pat:i' j=l ..n .
(4.6)

gdzie: JlBj(Pi) - stopień przynależności i-tego punktu ostrego do J'-tego

punktu rozmytego.

Otrzymana z (4.5), (4.6) liczba r Cz, B) E [O, 1] ma interpretacjęstopnia do
kładności przybliżenia jąder punktów rozmytych poprzez punkty "ostre"

należące do Z

4.3.4. Współczynnikkorelacji

Często \V praktyce zachodzi potrzeba porównania dwóch przypadków opi
sanych poprzez n liczb rzeczywistych, reprezentującychposzczególne tych
przypadków cechy. Przypadki takie przedstawione mogą być w postaci
»-elemenrowycb wektorów:

(4.7)

Współczynnik korelacji (ang. correlation coefficient) wektorów X, Yopi
sany jest wzorem postaci:

(4.8)

gdzie:
- 1 n

X - "x.' - - L..-Ji'
11 i=l

11v= )v.
• ~.'J

i=l

Szczególnym przypadkiem zastosowania współczynnikakorelacji jest obli

czenie tzw. "korelacji prostej" pary zbiorów rozmytych A, B w }1-
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elementowej przestrzeni Z (zob np. [9J). Wzór (4.8) przybiera wówczas
postać:

(4.9)

n-l

n

ICUA(X i ) - J.1A)(J.1B(Xi ) - J.1B)
? ?gdzie: sA.B =_i=_l , s:A = SA,A, S-B = SB.B

Zastosowanie współczynnika korelacji jako miary podobieństwa opisane
jest m.in. \\,1 [47, 65J. Współczynniki korelacji zbiorów klasycznych i zbio
rów rozmytych omówione są także m. in. w [10J. W [9J omówiony jest rzy
padek korelacji częściowej trzech (i ogólnie: 11) zbiorów rozmytych.

4.3.5. Amplituda kosinusowa

W [65J opisana jest metoda porównywania wektorów w R 11, zwana "am
plitudą kosinusową" (ang. cosine amplitude, cosine measurei. Współczyn-

nik podobieństwa wektorów X, Y-przy oznaczeniach z (4.7) - obliczany!
jest ze wzoru postaci:

n

~x.v.L..,,; l"" l

i=\
r = --;::::=======- (4.10)

Otrzymany z (4.10) współczynnik r jest liczbą rzeczywistą z przedziału

[O, I], zatem może być wartością funkcji przynależności do pewnej relacji

rozmytej R określonej na zbiorze wszystkich wektorów w R n (dla ustalo-

nego n E N). Współczynniki rij, interpretowane jako stopień podobieństwa

wektorów X i oraz X j , będą wówczas wyrazami macierzy opisującej relację

R. Na podstawie własności współczynnika r(X, Y) twierdzić można, iż R
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jest zwrotna (por. 2.42) i symetryczna (por. 2.43), jest zatem relacją są

siedztwa (por. rozdz. 4.2).

Przykład wykorzystania "amplitud)' kosinusowej" do porównywania wekto
rów opisującychprzypadki przedstawiony jest v\' [82J.

4.3.6. Metoda max-min

Do porównywania dwóch przypadków, przedstawionych w postaci wekto

rów w R n - por. (4.7) - służyć może metoda zwana "max-min" [65J. Jest
ona podobna do ,.,amplitudy kosinusowej", za to znacznie mniej kosztowna
obliczeniowo.

V/spółczynnikpodobieństwawektorów X i Ywyliczany jest ze wzoru:

n

Lmin(xi,)'i)
r = _i=_l _

n

~max(x. l'.)L,..; 1 e , l

i=1

(4.11 )

przy oznaczeniach z (4.7).

Współczynniki podobieństwa obliczone wg (4.11) mogą, podobnie jak \\1

przypadku metody "amplitud)! kosinusowej" stanowić wartości funkcji
przynależności do pewnej relacji rozmytej o własnościach analogicznych do
opisanych w rozdz. 4.3.5.

4.3.7. Inne metod)' obliczania współczynnika podobieństwa wektorów

Współczynnik podobieństwa wektorów X, Y(w postaciach według (4.7))
może być również obliczany przy pomocy szeregu innych wzorów. Kilka z
tych - najczęściej spotykanych - metod opisuje w [65J T. Ross, cytując

osobiste notatki V\'. Donga:
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(a) średnia arytmetyczna-minimum:

n

I mintx., ))j)
r = _i=_l _

l n .

-I(x.+v.)
2 i=l l • /-

(b) średnia geometryczna-minimum:

n

I mintx., )'i)
i=lr=-----

I~(Xj . )'j)
i=l

(c) iloczyn skalamy

r 1 x. = V.
l ./ l

r = 11 fi

M
I X j • Y i xi:;t J',
1=1

n

gdzie: ·M ~ max(l: Xi . J'i)
i=l

(d) metoda moduł-eksponent

n

r =exp(-IIXi - )iil)
i=l

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.14')

(4.15)

Wszystkie powyżej przedstawione wzory mogą służyć do określenia funkcji
przynależności do rozmytej relacji sąsiedztwa na przestrzeni wektorów
wRn.
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4.3.8. Miara Jacarda

Dla pary dowolnych zbiorów A i B w przestrzeni X, dla których możliwe

jest określenie ich miary (np. poprzez liczby kardynalne) wzajemne podo
bieństwo może być określone poprzez miarę Jacarda, wyrażoną wzorem
postaci:

J = )1(AnB)
j1(A uB)

(4.16)

gdzie: J1 - dowolna miara zbiorów w przestrzeni X,
"n", "u" - operacje przecięcia i sumy zbiorów charakterystyczne
dla danej teorii, np. dla zbiorów rozmytych mogą to być odpowia
dające sobie z-norma i s-norma; por. (2.35a-d) i (2.36a-d).

Szczególnym przypadkiem miary Jacarda jest miara niepewności (ang. Ul1

certaintyi zbiorów rozmytych; współczynnik ten uzyskuje się poprzez pod-
stawienie w miejsce Ll >: liczby kardynalnej zbioru rozmytego, zaś \\' miejsce
zbiorów A i B odpowiednio zbioru rozmytego i jego dopełnienia; por. [46J.
Przykład praktycznego wykorzystania miary Jacarda przedstawiony jest
m.in. w [82J.

4.3.9. Macierz częstości występowania terminów

Sposobem ustalania podobieństwa dokumentów tekstowych opisanym w
pracy [24J jest tzw. macierz częstości występowania terminów (ang. term
frequency matrixj. Załóżmy, iż w dokumentach dl oraz d2 występuje pewien
zbiór terminów {tl, ... , tn } . Macierz częstości występowania terminów ma
wówczas postać:

t l t2 ... t,

dl all al2 a i;

d2 a2i an Q2n

(4.17)

gdzie: au - ilość wystąpień terminu j w dokumencie i.
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Podobieństwo w ten sposób opisanych dokumentów obliczamy przy pomo
cy tzw. amplitud)' cosinusowej opisanej wzorem (4.10) dla pary wektorów
stanowiących wiersze macierzy (4.17). Uzyskany współczynnik nie od
zwierciedla oczywiście bezwzględnego podobieństwa dokumentów,
a jedynie podobieństwomierzone względem pewnego zbioru terminów.

4.4. Podsumowanie
Wiele obszernych uwag na temat stosowania miar podobieństwa opartych
o teorię zbiorów rozmytych, także na temat ich własności i właściwości za
wiera praca [7J.

Przedstawiona \\' rozdziale 4 dyskusja nt. miar podobieństwa zbiorów pro
wadzi do wniosku, iż brak jest ustalonego sposobu mierzenia podobieństwa

dokumentów tekstowych. Rozdział 5 przedstawia propozycję takich miar
oraz wnioski z ich praktycznego zastosowania.
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5. Analiza podobieństwa tekstów

5.1. Wprowadzenie

5.1.1. Paradoksy logiki klasycznej

Jednym z uzasadnień stosowania zbiorów rozmytych i ogólnie: elementów
logik wielowartościowychdo modelowania zjawisk związanych z językiem

naturalnym może być znany w literaturze "paradoks łysego" [50J. Opierając
się wyłącznie na aparacie logiki dwuwartościowej, rozważmy prawdziwość

zdań:

(o) A ma 20 000 vV!OSÓ1V;
(i) Jeżeli A ma 20 000 lvłosÓl1', to A nie jest !}'S)';
(ii) Jeśli B ma o jeden włos mniej od A, to B nie jest 0JsJJ. (5.1)

Wykorzystując regułę odrywania następnika implikacji ("n'zodus ponens")
dla (o), (i) dowodzi się, iż osoba mająca 20 000 włosów nie jest łysa.

Przyjmując to stwierdzenie za przesłankę (i) w powyższym schemacie do
wodzi się, iż osoba mająca 19 999 włosów nie jest łysa. Podobne rozumo
wanie powtórzone 20 000 razy doprowadzi do paradoksu, za prawdziwe
bowiem zostanie uznane zdanie: "Jeśli B ma o jeden włos mniej od A, to B
nie jest łysy".

5.1.2. Propozycja wyjaśnieniaparadoksów przy pomocy
zbiorów rozmytych i intuicjonistycznych zbiorów rozmytych

Ab)T uniknąć opisanych w rozdz. 5.1.1 skutków braku precyzji wnioskowań
klasycznych, do wymodelowania nieostrego predykatu .jest łysy" zastoso-

wać można zbiór rozmyty Ł określonyw przestrzeni X - zbiorze wszystkich
ludzi, o fu;nkcji przynależności flŁ przyjmującej wartości:

{ o dla x: h(x) ~ 20 000 ,
1-(h(x)/20 000) dla x: h(x) ~ 20 000 (5.2)

gdzie: h(x) - ilość włosów li człowiekax.
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Tak określony zbiór rozmyty może posłużyć do ustalenia zmiennej lingwi
stycznej L, przybierającej przykładowe wartości ze zbioru {Ł)TSY, PRA\\TIE
ŁYSY, NIECO LYS'{, ŁYSIEJĄCY, NIEŁYSy}skojarzone z odpowiednimi prze
działami wartościami/1Ł według tabeli S.l:

L
NIEŁYSY

ŁYSIEJĄCY

NIECOŁYSY

PRA\VlE ŁYSY

ŁYSY

(x) e ...
[O; 0,1)

[0,1; 0,4)
[0,4; 0,6)
[0,6; 0,8)
[0,8; IJ

Tabela 5.1: Skojarzenie zmiennej lingwistycznej L
z przedziałami wartości funkcji J1L'

Na podstawie tab.S.1 stwierdzić można, iż osoba mająca 20 000 włosów nie
jest ŁYSA (J1Ł(20 000)=0), ale osoba mająca 8 000 włosów jest NIECO Ł '{SA
lub PRAWIE ŁYSA (;1Ł(8 000)=0,6); por. także przykład 2.1.

Otrzymany model nieostrego predykatu jest ł),'S)J' może zostać rozbudowany
poprzez zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych (por. rozdz.
3.1). "Zwykły" zbiór rozmyty Ł o funkcji przynależności danej poprzez
(S.2) może zostać rozszerzony do intuicjonistycznego zbioru rozmytego Ł o
funkcji nieprzynależności VŁ danej wzorem:

(S.3)

wobec czego indeks intuicjonistyczny via (3.3) będzie dany wzorem:

(S.4)

Zależności (S.2), (S.3) i (S.4) przedstawia rys. s.i.

Przy tak zdefiniowanym intuicjonistycznym zbiorze rozmytym Ł określenia

dotyczące ludzi łysych mogą zostać sprecyzowane przy pomocy konkret
nych wskaźników liczbowych, np. o człowieku mającym ok. 16 tys. włosów
powiedzieć można, iż - według tabeli S.l - jest Ł'{SIEJĄCY

(;1Ł(16 000)=0,2), lecz opinia taka nie jest bezwzględnie pewna - indeks
intuicjonistyczny według (S.4) wYI10si ok. 0,2S).
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Rysunek 5.1: Wykres funkcji przynależności, nieprzynależności oraz indeksu
intuicjonistycznego dla intuicjonistycznego zbioru rozmytego Ł.

Opisane wyjaśnienie "paradoksu łysego" wraz z omówionymi \v rozdzia
łach 2.1 i 3.1 przykładami modelowania nieprecyzyjnych określeń języka

naturalnego może stanowić uzasadnienie dla wykorzystania elementów teo
rii intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do określania stopnia podobień

stwa dokumentów tekstowych. \\7 dalszej części pracy zostaną omówione
nowe metody obliczania współczynnika podobieństwa tekstów napisanych
w częściowo standaryzowanym języku naturalnym.

5.2. Zastosowanie intuicjonistycznych relacji rozmytych
do ustalania stopnia podobieństwa tekstów - opis metody

Jak wiadomo, człowiek dzięki inteligencji i wyuczonym umiejętnościom

potrafi po lekturze tekstów dokonać ich znaczeniowego porównania, tj. po
wiedzieć, czy traktują o tym samym i w jakim subiektywnie ocenianym
stopniu. Podobna, choć być może inaczej opisana i realizowana umiejętność

byłaby niezwykle przydatna maszynom, np. przy udostępnianiupodobnych
dokumentów z baz danych albo wyszukiwaniu informacji na dość precyzyj
nie określony temat, choćby \\' Internecie.

Niżej zajmiemy się ustaleniem kryteriów określających stopień podobień

stwa dokumentów tekstowych,

5.2.1. Porównywanie słów

Podstawowym problemem jest określanie podobieństwa słów. Przy wyko
rzystaniu klasycznej relacji identyczności (najczęściej wykorzystywanej w
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istniejącym oprogramowaniu) jako różne traktowane będą słowa nawet róż

niące się jedną zaledwie literą np. słowo "programować" nie zostanie sko
jarzone z opartymi na tym samym rdzeniu i podobnymi w treści słowami,

jak np. "programowanie", "programista", "zaprogramować"itp. Dla umoż

liwienia kojarzenia ze sobą słów nie tylko identycznych, ale także \v pew-

nym stopniu podobnych ustalmy według (3.27) na S - zbiorze wszystkich
słów - intuicjoni styczną relacj ę rozmytąRSNS postaci:

o funkcji przynależnościJiRSA'S: S x S~ [0,1Jdanej wzorem:

gdzie: h(i, j)= 1, jeżeli podciąg i-elementowy liter występującyw słowie s l

i rozpoczynając odj-tego miejsca \v słowie s] występuje

conajmniej raz w słowie s] (w przeciwnym przypadku h(i,})=O);
Nisi), N(S2J -liczby liter \\T słowach, odpowiednio, s] i S2, zwane

dalej "długościami słów";

N= max { N(s]j, N(S2)};

oraz o funkcji nieprzynależnościVRSNS: S x S ~ [O,lJ danej wzorem

(5.7)

Symbol 'NS' w indeksach nazw funkcji przynależności i nieprzynależności

oznacza niesymetrycznośćrelacji RSA,s.

Przykład 5.1
Porównywanie słćwprzy użyciu intuicjonistycznej relacji rozmytej RSNS

a) Dla N(s]) = lV(PROGRAMISTA)=11; N(s2J=N(PROGRAMOWAĆ) =11, N =11,
otrzymujemy ze wzoru (5.6) wartość f.1RSNS(S], S2):
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Zatem ostateczny wynik ma postać:

8+6+5+4+3+2+1 :::00439
66 '

(S.8a)

(S.8b)

gdzie kolejne składniki licznika w (S.7) są wartościami funkcji h(i,j). W)T

nikająone z tego, że \v słowie PROGRAMO\\TAĆ występuje:

8 jednoliterowych podciągów składającychsię na słowo

PROGRAMISTA: P, R, O, G, R, A, M, A;

6 dwuliterowych podciągów ze słowa PROGRAMISTA: PR, RO, OG,

GR, RA, AM;

S trzyliterowych podciągów: PRO, ROG, OGR, GRA, RAM;

4 czteroliterowe podciągi: PROG, ROGR, OGRA, GRAM;

3 pięcioliterowe podciągi: PROGR, ROGRA, OGRAM;

2 sześcioliterowe podciągi: PROGRA, ROGRAM;

l siedmioliterowy podciąg rozpoczynającysię od pierwszej pozycji
w S2: PROGRAM;

Natomiast

VRSNS (S], S2) = 0,223 . (S.8c)

Dla każdej pary słów można na podstawie wartości J.1RSNS(S}, S2), VRSNS(S}, S2)

oraz wzoru (3.3) obliczyć wartość rozmytego indeksu intuicjonistycznego
iCR(S], S2), który \\' przypadku intuicjonistycznej relacji rozmytej RS określa

na ile pewnie (w skali: O - pewnie, l - niepewnie) wartości J.1RSNS(S}, S2)

oraz VRSl\'S (s], S2) odzwierciedlają, odpowiednio: podobieństwo i niepodo
bieństwo słów s} i S2. Przykładowy indeks intuicjonistyczny dla pary słów z
przykładu 5.la ma wartość:

(S.8d)

Porównaj też rysunek S.3a.
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b) DlaN(s]) =N(RYSUNEK)=7; N(S2)=N(Nl,.RYSOVlAĆ) =9, N=9, otrzymu

jemy ze wzoru (5.6) wartość J.1RSNS(S], S2):

Zatem ostateczny wynik ma postać:

4+2+1 ~ 0,156,
45 '

(5.9a)

(5.9b)

gdzie kolejne składniki licznika \\T (5.7) są wartościami funkcji h(i, J). Wy
nikająone z tego, że w słowie NARYSO\VAĆ występuje:

4 jednoliterowe podciągi składające się na słowo

NARYSOVlAĆ:R, Y, S, N;

2 dwuliterowe podciągi ze słowa RYSUNEK: RY, YS;

l trzyliterowy podciąg: R)'S

Natomiast:

VRSNS (s], S2) = 0,606
iCRSNS(S],S2)=0,238.

(5.9c)
(5.9d)

Metoda opisana powyżej Jest rozszerzeniem metody "porównywanie
n-gramowe" (ang. n-gram matching [4]) polegającej na wyszukiwaniu \\'
zadanym tekście wyłącznie ciągów o ustalonej długości n, czyli tzw.
n-gramów. Najczęstszy przypadek według [4] dotyczy 11 = 3, czyli trigra
mów

Zdefiniowana według (5.5)-(5.7) intuicjonistyczna relacja rozmyta RSA,s
odzwierciedla wyłącznie ilościowe podobieństwo słów, nie zawierając żad

nej informacji o ich treści. RSNS jest ponadto ze wzoru (3.29) zwrotna:

J.1RSNS(S, s) = 1 't/SES. (5.10)
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W celu zlikwidowania niesymetryczności relacji RSNS (np. dla SI=ADAM,

S2=AD, gdzie J.1RSl\'S (s), S2) =0,4, zaś J.1RSl\'S (S2, SI) = 0,3) ustalmy funkcję

przynależnoścido RSwedług wzoru:

(5.11a)

oraz funkcjęnieprzynależnościwedługwzoru:

(5.11b)

Zdefiniowana poprzez (5.5)-(5.7) i (5.11 a, b) intuicjonistyczna relacja roz
myta RSjest na mocy (3.31) symetryczna.

Przykład 5.2
Porownywanie słowprzy użyciu intuicjonistycznej relacji rozmytej RS

(a) Przyjmując SI=STAT)TSTYKA, s]=STAN, poprzez (5.6), (5.7) otrzymujemy:

J.1RSl\'S(S1, s2) = 0,2
VRSNS(S}, S2) = 0,247

Zatem poprzez (5.lla, b), (3.3):

J.1RSłlS(S2, sI)} = 0, l 09 ,
VRSNS(S2, SI)} = 0,22 o (5.12a)

J.1RS(S}, S2) = min{0,2; 0,109}= 0,109 ,
VRS(S}, S2) = 0,247 1[RS(S}, S2) = 0,670 . (5.12b)

(b) Po podstawieniu do (5.6), (5.7) SJ = DENUNCJACJA, S2 = KOOPERACJA
otrzymujemy:

J.1RSNS (s), S2) = 0,239
VRSNS (s), S2) = 0,25

Zatem poprzez (5.11a, b), (3.3):

J.1RSJ'.lS (S2, s1)= 0,167 ,
VRSNS (S2, S1) = 0,24 . (5.13a)

J.1RS(S}, S2) = min{0,24; 0,17}= 0,167 ,
VRS(SJ, S2) = 0,25; 1[RS(S1, S2) = 0,592 . (5.13b)

V
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Kolejne usprawnienie funkcji uns pokazuje następującyprzykład:

Niech S]=KOT, S2=KOTA, S3=TELEWIZOR, s4=TELEWIZORA. Jak widać, pary
(s], S2) oraz (S3, S4) cechuje ta sama różnica pomiędzy długościami porów-
nywanych słów: N(s2)-N(s])=N(s4)-N(s3)=1. Jednak wartości funkcji f-lRS dla
tych par przedstawiająsię następująco:

(5.14)

a zatem różnią się znacznie od siebie. Aby złagodzić nieintuicyjnąróżnicę

pomiędzywartościami funkcji f-lRS dla par słów krótkich i par słów długich,

pomnóżmy wynik otrzymany ze wzorów (5.6) i' (5.14) przez iloraz N(S2J

IN(s]), gdzie N(S2) Nisi). Wzór funkcji przynależności do relacji RS będzie

zatem miał postać:

(5.15)

zaś wzór funkcji nieprzynależności VRSP - postać:

(5.16)

Wartości współczynników podobieństwa z (5.9) wynoszą teraz odpowied
nIO:

(5.17)

Symbol ,P" w indeksie nazwy funkcji przynależności oznacza jej "propor
cjonalność". Prosty rachunek wykonany na podstawie (5.6) wykaże, iż

zmodyfikowana przez (5.15) wartość j.1RSP nie wykroczy ponad jedność.

Intuicjonistycznąrelacje rozmytą RS można również poddać operacji roz
cieńczania (czyli potęgowania dla r=0,5) według wzorów (3.23a,b). Otrzy
mana w ten sposób funkcja JlDIL(RS) będzie postaci:

J1DJL(RS) (s], s2) = [!1RS (sl, s2)]0,5 ,

zaś funkcja nieprzynależności VDIL(RS) - postaci:

(5.18)

(5.19)
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Intuicjonistyczne relacje rozmyte RS, DIL(RS) oraz RSp są, jako relacje
zwrotne i symetryczne, relacjami sąsiedztwa (por. rozdz. 4.2). Ponadto
spełniająnastępujące intuicje dotyczące języka naturalnego:

l. Para słów s i, S2 przynależy do RSw stopniu tym niższym im większa

jest różnicaw długości tych słów;

2. Para słów s i. S2 przynależy do RS w stopniu tym wyższym im więcej

wspólnych liter zawierają te słowa;

Spełnialność tych intuicji może być pokazana na następującym przykładzie:

Przykład 5.3
Badanie podobienstwa par słow przy pOnl0C)J intuicjonistycznych relacji
rozmytych RSp oraz DIL(RS)

Rozważmykolejno paf)' słów <si, sj+K> gdzie: s, - rdzeń słowa, Sj E {B)'T,

BRAT, TABOR, ROMANS} (odpowiednio: 3-; 4-, S- i 6-cioliterowy), K - koń

cówka dodana do rdzenia s i, KE {-, -u, -EM, -OWI, -O\VEJ, -OV\TYCH} (odpo
wiednio: 0-, 1-, 2-, 3-, 4 - oraz S-cioliterowa). Stopnie podobieństwa (warto-
ści funkcji J.1RSP) oraz stopnie niepewności co do określenia stopnia podo
bieństwa (wartości funkcji 7[RSP) zebrane są w tabeli (S.2) w formacie
fJ.RSP(Sj, S2) IrcRSP(Sj, S2), zaś wartości funkcji J1DIL(RS) i 1rDIL(RS) dla tych sa
mych par słów i w analogicznym formacie- w tabeli (S.3):

K - -u -EM -OWI -OWEJ -O\\'YCH

s]

BYT 110 0.80 10.105 0.667 I0,183 0,561 10.243 0.499 I0.293 0,445 10.332

BRAT 1 10 0,833 I0,086 0,7]410.155 0,624 I0,209 0,556 I0.254 0.499 10,293

TABOR 110 0,857 I0,074 0,75010,134 0,66710,183 0,599 I0,226 0.54610,261

ROMANS 1 10 0,875 10,064 0,77710.1 18 0,701 10,163 0.636 I0.202 0,583 I0.236

Tabela 5.2: Wartości funkcji przynależności oraz indeksu intuicjonistycznego
intuicjonistycznej relacji rozmytej RSp .
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K - -u -E1\1 -OWI -O\VEJ -O\\'YCH

S]

BYT l 10 0,775 10.134 0.632 I0~244 0.535 10,332 0.463 l 0.404 0.409 I0.462

BRAT l 10 0,81710.105 0.690 !O, I97 0.597 10,274 0,527 10.339 0.471 10.395

TABOR l 10 0.845 10.087 0.732 I0.164 0.646 !0.132 0.577 I 0~292 0.522 10.344

ROMANS l 10 0.866 I0.074 0,76410,142 0,683 I0,202 0,618 I0.156 0~564 I0.304

Tabela 5.3: Wartości funkcji przynależności oraz indeksu intuicjonistycznego
intuicjonistycznej relacji rozmytej DIL(RS).

Z analizy wartości funkcji JlRSP i JlDJL(RS) zebranych w tabelach 5.2 i 5.3
wynika, iż zarówno wykorzystanie funkcji JlRSP jak i funkcji JlDJL(RS) daje
wyniki 'v przybliżeniu zgodne z intuicjami dotyczącymi języka naturalnego
- stopień podobieństwa nieznaczriie tylko obniża się przy porównywaniu
słów, z których np. jedno jest rzeczownikiem \\' mianowniku, zaś drugie
tym samym rzeczownikiem w innym przypadku. Oczywiście wartość funk
cji podobieństwa maleje wraz ze wzrostem długości końcówkiK.

Do obliczeń związanych z określaniem podobieństwa pojedynczych słów

a także - na podstawie metod)! opisanej w rozdziale 5.2.2 - podobieństwa

zdań zaprojektowany i zaimplementowany został program SŁOWA. Jest to
moduł utworzony przy użyciu kompilatora Microsoft Visual C++ 6.0. Speł

nia on zatem podstawowe, standaryzowane przemysłowo wymagania doty
czące interfejsu, współpracy z innymi aplikacjami, tj. wielozadaniowości

itd. Ogólny wygląd okna programu przedstawia rysunek 5.2.

Okno programu podzielone jest zasadniczo na dwa panele. Pierwszy z nich
zawiera elementy sterujące umożliwiające dokonywanie porównań słów;

por. rysunek 5.3. Do okienek dialogowych "sI" oraz "s2" użytkownikwpi
suje argument intuicjonistycznej relacji rozmytej - parę słów. Po naciśnię

ciu przycisku "Porównaj słowa" w kolumnach okienek zatytułowanych

.Podobieństwo'' i "Niepewność" wyświetlone zostaną wyniki porównania,
wartości odpowiednio: funkcji przynależności oraz indeksu intuicjonistycz
nego. Pierwsza para okienek, zatytułowana "diI", pokazuje parametry podo
bieństwa obliczone według funkcji przynależności i indeksu intuicjoni
stycznego intuicjonistycznej relacji rozmytej DIL(RS); porównaj wzory
(5.6), (5.7), (5.10), (5.11), (5.18), (5.19). Druga para okienek, zatytułowana
"sym" - według funkcji przynależności RS; porównaj wzory (5.6), (5.7),
(5.10), (5.11). Trzecia - według funkcji przynależności CON(RS); \\'ZO!)'
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(5.6), (5.7), (5.10), (5.11) oraz (3.23a, b) dla r = 2. Ostatnia para okienek
zatytułowana jest "prop" i przedstawia parametry podobieństwa obliczone
na podstawie funkcji przynależności intuicjonistycznej relacji rozmytej RSp

danej wzorami (5.6), (5.7), (5.10), (5.11) oraz (5.15), (5.16).

Porównywaniesłów i zdań : ~, ~:i;ł;~~: ",,~

KmiecI
oprogfanle J

Podobienstwo Niepewrmc

ci 10.663 ł 0.196

$}'fIl J 0.439 I0.337

eon 10.193 I0.561

prop I0.439 I0.337

I02- Iprogramować

Poro'wM .-l~ •• _! .....~

rPorÓWJl.llWanie pojedynczych .row

I$1- Iprogramista :::J
:::J

___J

Od CzytajI
.:J Zapisz ł

Od Czytai ł

.:JZapi;zł

r-Porównywariezdań--------------------

I Ielemakota

i z1·

I
~

Iu-Ialamak.otkd

Ii Podobienstwo Niepewnosc

I Ql tYm eon prop I dil sym con propI diI 10.937 10.87710.770 10.877 I diI 10.032 10.0&3 10.123 10.063

!~i~m 10.894 10.800 10.64010.800 .... I SJ'lll 10.054. 10.10610.200 10.106

i eon 1
0.845 10.720 10.518 10.720 con 10.075 I 0,15110.280

1
0.151

:.l,::

.'.1 prop ] 0.913 10.833 10.694 10.833 prop IO.Q.45 I o.087 1..°.16710.087

L.~..n_.._..:.n_.__...._.n..__ _..__._n__. .__._.._n_..__. ....._....._.1

Rysunek 5.2: Widok ogólny okna dialogowego programu SŁOWA

przygotowanego do pracy z użytkownikiem

Rysunek 5.3. obrazuje dodatkowo wyniki porównania słów PROGRAMISTA

i PROGRAMOWAĆ z przykładu 5.1.
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Porównywanie poied'ynczych sf-ów
Podobienstwo Niepewnosc

dil 10.663 J 0.186
s1= lprogramista 3

s'ym 10.439 10.337
s2= lprogramować 3 eon ł 0.193 J 0.561

Porównaj slowa ,
10.439 l0.337prop

Rysunek 5.3a: Panel w oknie programu SŁOWA służący

do porównywania słów

- Porówn'ywanie poiedonczych sf-ów
Podobienstwo Niepewnosc

dil ł 0.394 ł 0.372
.s1= Irysunek 3

sym ł 0.156 10.606
s2= Inarysowac :iJ eon ł 0.024 10.844

I~'--"---'-----~.~ L........_..-f.~~!E.~~!!~L~!~~.~ __....)
prop 10.200 10.553

Rysunek 5.3b: Przykład komputerowego porównania pary słów.

W kolejnym podrozdziale zajmiemy się porównywaniem zdań oraz tekstów.

5.2.2. Porównywanie zdań i tekstów

Intuicjonistyczne relacje rozmyte można zastosować także do porównywa

nia zdań. Ustalmy na Z-zbiorze wszystkich zdań - intuicjonistyczną rela
cję rozmytąRZNS postaci:
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o funkcji przynależności JlRZ.NS: Z x Z --+ [O,IJ danej wzorem

(5.21 )

gdzie: s, - i-te słowo w zdaniu 2"};

Sj - j-te słowo w zdaniu Z2;

g - funkcja JlRS (5.6) i (5.11 a) lub funkcja JiDJL(RS) (5.6), (5.11 a)
i (5.18),

Niz i), N(Z2J -Ticzby słów w zdaniach, odpowiednio, z] i Z2

("długości zdań");

N= max{ N(z}), N(z])};

oraz o funkcji nieprzynależnościVRZNS: Z x Z --+ [O,lJ danej wzorem

(5.22)

Porównanie przykładowych zdań z wykorzystaniem relacji RZNS obrazuje
przykład 5.4.

Przykład 5.4
Porównywanie zdal1 z użyciem intuicjonistycznej relacji rOZ111)Jtej RZNS

a) Dla zdań z}=ALA MA KOTA i Z]=ALA MA KOTKĘ, N(z])=N(z])=N=3 poprzez
(5.23) otrzymujemy:

zatem ostateczny wynik ma postać:

1+ 1+0,632 >::;°877
3 '

(5.23a)

(5.23b)

gdzie kolejne składniki powstająnastępująco:

l = max {JlDJL(RS)(ALA, ALA), JiDJL(RS)(ALA, MA), JlDJL(RS)(ALA, KOTKĘ)};

1 = max { JlDJL(RS) (MA, ALA), J1DJL(RS) (MA, MA), JlDIL(RS) (MA, KOTKĘ)};
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0,632 = max { /1DJL(RS) (KOTA, ALA), /1DJL(RS) (KOTA, MA),

/1DJL(RS) (KOTA, KOTKĘ)};

Patrz też rysunek S.4.

b) Dla zbiorów słów: z] = {GŁOWA MAŁOMIARO\\'A NIEBOLESNA OPUKO\\lO}

i Z2 = {GŁOWA ŚREDNIOMIARO\VA NIEBOLESNA}, (z])=N(Z2)=N=3 poprzez
(S.23) otrzymujemy:

zatem ostateczny wynik ma postać:

l +0,602 + l +0,327 ;:: 0,73
4

(5.24a)

(S.24b)

Funkcja przynależności do RZl\'s (5.21) nie uwzględnia różnic, które wystę

pują pomiędzy zdaniami złożonymi z tych samych, lecz ustawionych \v róż

nej kolejności wyrazów, np. stopień podobieństwa dla pary dwóch dowol
nych zdań z następujących: "NIE JESTEM \\T ZAKOPANEM", "JESTEM NIE \\1

ZAKOPANEM" oraz "NIE w ZAKOPANEM JESTEM" wynosi zawsze l. Do obli
czenia wartości funkcji /1RZNS dla danej pary zdań można także zastosować

wartości funkcji JlDJL(RS) (S.18).

Intuicjonistyczna relacja rozmyta RZNs jest, via (3.29) oraz przez analogię

do (5.10) zwrotna:

/-LRZl\TS (z, z) = 1 '\IzEZ.

Symetrię RZuz)'skać można przez analogię do (5.11a,b):

/-LRZ(Z], z2)=min{j.1RzNS(Z], Z2), j.1RZNS(Z2, z})} '\Iz], Z2 EZ ,

VRZ(S} , s2)=max{vRZNS(Z], Z2), VRZNS(Z2, Zl)} '\Iz), Z2 EZ .

(S.25)

(5.26a)

(5.26b)
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W analogiczny do (2.2Sa) i (2.2Sb) oraz (S.18) i (S.19) podobny sposób
otrzymujemy rozcieńczenie intuicjonistycznej relacji rozmytej RZ. Ponadto
RZ spełniapodobne intuicje, co RS.

Rysunek S.4 przedstawia wyniki porównania zdań z przykładu 5.4. Kolejne
okienka w panelach .Podobieństwo" i "Niepewność" zawierają wyniki po
równania zdań z okien edycyjnych .z l " i "z2" według intuicjonistycznych
relacji rozmytych, odpowiednio DIL(RZ), RZ, CON(RZ) i RZp , przy wyko
rzystaniu funkcji przynależności relacji DIL(RS) do pomiaru podobieństwa

pojedynczych słów (tytuł wiersza okienek "diI").

ra ma kotk.d
22= •.

Podobienstwo

dil sym eon prop

dil I0.937 I0.877 l0.770 I0.877

:;] CZ.Ytaj I
.:J Zapisz I
:;] CZ.Ytaj I
.:J Zapisz I

Niepewnosc

clil sym eon

dil I0.032) 0.063 I0.123

Rysunek 5.4: Panel w oknie programu SŁOWA
obliczający podobieństwo zdań.

Metoda porównywania tekstów (rozumianych jako zbiory zdań) przy pomo
cy intuicjonistycznych relacji rozmytych jest analogiczna do metody po-

równywania zdań. Ustalmy na T-zbiorze wszystkich tekstów - intuicjoni
stycznąrelację rozmytąRTNS postaci:

(S.27)

o funkcji przynależności J1RTl\'S: Tx T~ [O,lJ danej wzorem
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(5.28)

gdzie: z, - i-te zdanie \v tekście f];

.z} -J'-te zdanie w tekście t2;
g - funkcj a podobieństwa zdań dana wzorem (5.21);
Ntts), N(l2) -liczby zdań \\' tekstach, odpowiednio, l] i f2

("długości tekstów");
N= max { N(l]) , N(f],)};

oraz o funkcji nieprzynależności VRTf-lS: T x T~ [0,1] danej wzorem

(5.29)

Podobnie jak i intuicjonistyczna relacja rozmyta RTplS jest poprzez (3.29)
zwrotna. Symetria uzyskana jest poprzez operację analogiczną(5.11a, b):

J.1RT (1], t2) = min {,uRTl\'S (l], (2), ,uRTNS (t2, t])} 'tit], t2E T,
VRT (t], t2) = max {VRTNS (t], tz). VRTNS (t2, t])} tir], tlE T.

(5.30a)

(5.30b)

Rozcieńczanie intuicjonistycznej relacji rozmytej RT 'WYgląda analogicznie
do (5.18), (5.19). Można ja również poddać operacji analogicznej do (5.15),
(5.16). Ponadto RT spełnia podobne intuicje co i relacje RS, DIL(RS) oraz
RSp , oraz, podobnie jak intuicjonistyczna relacja rozmyta RZ, nie uwzględ

nia różnic pomiędzytekstami złożonymi z tych samych, lecz ustawionych w
różnym szyku zdań.

Przykład 5.5
Porownywanie tekstow przy użyciu intuicjonistycznej relacji rozmytej RT

a) Wartości funkcji przynależności do intuicjonistycznej relacji rozmytej RT
oraz indeksu intuicjonistycznego dla pary złożonej z dwóch przedstawio
nych poniżej tekstów:

tekst l: Pacjent w stanie ogólnym dobrym. Głowa małomiaro

wa, niebolesna opukowo. Wątroba wystaje na 1 pa
lec spod łuku żebrowego. Szyja symetryczna. Gru
czoł tarczycowy nie powiększony



89

tekst 2: Stan ogólny pacjenta dobry. Głowa średniorniarowa,

opukowo niebolesna . Wątroba wystaj e na 2 palce
spod łuku żebrowego. Gruczoł tarczycy nie powięk

szony.

wyposzą odpowiednio: JiRr(t] , (2)=0,753 (wysoki stopień podobieństwa)

oraz JrRr(t] , t2)=O,134 (stosunkowo niski stopień niepewności dokonanej
oceny).

Przykłady wykorzystania relacji RT w porównywaniu częściowo standary
zowanych tekstów medycznych przedstawione są w rozdziale 5.3.

5.2.3. Inne metody porównywania sló"Y

Problem określania podobieństwa słów przy pomocy intuicjonistycznych
relacji rozmytych przedstawiony został ok. 20 osobowej grupie studentów
IX semestru w styczniu 2001 w Instytucie Informatyki Politechniki Łódz

kiej. Zadaniem wykonywanym \\T ramach ćwiczeń laboratoryjnych z przed
miotu "Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe" (wykład: prof. E. Kąc
ki) było opracowanie metody obliczania współczynnikapodobieństwa (wraz
z indeksem intuicjonistycznym) pomiędzy dwoma wybranymi słowami, a
następnie zaprojektowanie i implementacja programu obliczającego para
metry podobieństwa.

Poniżej przedstawione zostały alternatywne względem omawianej '" roz
prawie sposoby konstrukcji funkcji przynależności do określania podobień

stwa (zachowane oznaczenia z (5.6)):

a) funkcja uwzględniająca w porównywanych wyrazach: stosunek długości

(N(s]) / N(S2)) , stosunek ilości możliwych wspólnych podciągów w tych
wyrazach do liczby wszystkich możliwych podciągów oraz stosunek długo

ści najdłuższego wspólnego ciągu do wartości N

n i N(x)
J.1RSNS(SI'S.,) = w1-+l'v.., ") +1V3--- N - O.5(N- +N) N

gdzie: n - min {N(s]), N(S2)};

(5.31 )
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i - ilość wspólnych ciągów S] i S2;

x - najdłuższy wspólny podciągw S] i S2;

N(x) - długość ciągu x ;
W], lV2, lV3 - wagi poszczególnych składników takie, że:

lV] + 11'2 + 11)3 = 1 .
(D. Bielawska, S. Skowroński)

b) funkcja zliczająca ilość wspólnych podciągów w S] i S2 i dzieląca każdy

z otrzymanych wyników przez liczbę możliwychpodciągów danej długości,

a następnie dzieląca wynik przez sumę długości porównywanych wyrazów,

gdzie: II - ilość podciągów słowa S] odnalezionych w słowie S2;

i2 - ilość podciągów słowa S2 odnalezionych w słowie S];

(A. Lewandowska, D. Szajennan)

c) funkcja zliczająca ilość wystąpień liter jednego słowa w drugim (współ

czynnik a), uwzględniająca stosunek długości najdłuższegowspólnego pod
ciągu do Ntsi) i do N(S2) , a następnie prezentująca wskaźnik podobieństwa

jako pierwiastek z iloczynu trzech pozyskanych wartości.

(5.33)

gdzie: b=I-lall+al;
a - współczynnik "literowego" podobieństwasłów (szczegółykon
strukcji pominięte)

(P. Wiśniewski, J. Gutowski)
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5.2.4. Podsumowanie

Przedstawione powyżej sposoby konstrukcji funkcji przynależności dowo
dzą, iż dla człowieka posługującego się językiem naturalnym przy określa

niu podobieństwa słów największe znaczenie- mają dwie cechy; względna

różnica między długościami porównywanych słów oraz liczba wspólnych
podciągów jednego i drugiego słowa (ewentualnie długość najdłuższego ze
wspólnych podciągów). U\\'aga ta· wskazuje na zbieżność metody opisanej
\\' rozdziale 5.2.1 z intuicjami jezyka naturalnego.

Z porównania przeciętnych wartości funkcji przynależności i indeksów in
tuicjonistycznych pomiędzy wybranymi tekstami wnioskować można, iż

metoda powyższa nadaje się w lepszym stopniu do porównywania tekstów
w języku angielskim i ogólnie: w językach o uboższych gramatykach, krót
szych i mniej urozmaiconych końcówkach, rzadziej występujących obocz
nościach tematu.

Jednakże opisane intuicjonistyczne relacje rozmyte RS, RZ, RT (i ich od
miany) \\T sposób bliski intuicjom ludzkim odzwierciedlają podobieństwo

słów zdań i tekstów, które sporządzone są w częściowo standaryzowanym
języku naturalnym. Sekcja 5.3 przedstawia możliwości zastosowania tych
metod do wyszukiwania słów lub zdań w dokumentach tekstowych.

5.3. Pozyskiwanie informacji z dokumentów tekstowych
Opisane w rozdziale 5.2 metody porównywania wyrażeń języka naturalnego
zostały opracowane z myślą o grupie problemów dotyczących pozyskiwania
informacji z dokumentów tekstowych (ang. text information retrieval ).
Ogólnie problem ten sformułować można jako potrzebę odnalezienia \\' do
kumencie tekstowym określonego poprzez dany wzorzec wyrażenia w języ

ku naturalnym, np. słowa lub zdania. Poniżej omówione zostały podstawo
we metody przeszukiwania tekstów na okoliczność występowania w nich
zadanego przez użytkownika wzorca. W celu prezentacji komputerowego
zastosowania tych metod opracowany został program "PRZESZUKIWA
NIE", z którego pochodzą wszystkie zaprezentowane w tej sekcji rysunki.
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5.3.1. Metoda "okienko,ya" - dopasowanie identycznościowe

Najprostszym sposobem wyszukania \'\7 dokumencie tekstowym danego
wzorca li} jest dopasowanie go kolejno do wszystkich podciągów liter bądź

słów występujących w przeszukiwanym tekście t. Jako podciąg

N(11J)-elemento\\'y w danym tekście N(t)-elementowym rozumieć należy

ciąg znaków branych kolejno od pewnej i-tej do i+N(11~-l pozycji, dla
l i Nttt-Ntw) , gdzie N(t) - ilość znaków w tekście t, N(w) - długość

wzorca (ilość znaków we wzorcu).

Działanie takiego algorytmu \v wersji, gdy nie rozróżniane są podciągi liter
stanowiące odrębne słowa, opierać się będzie na N(t) - Niw) porównaniach.
Sytuację tę ilustruje przykład 5.6.

Przykład 5.6
Poszukiwanie l1'ZOrCa 117 tekście traktowanym jako ciąg znakaw.

Niech:

Wzorzec 11) = PACJENT;

Tekst t = 'STAN OGÓLNY PACJENTA DOBR'{'

Zatem: N(t) = 7, N(l1J)= 26.

Pierwszą operacją jest porównanie wzorca l1J z siedmioelementowym cią

giem znaków znajdujących się w tekście t na pozycjach od l do 7:

P A C J E N T

S T A N ° G Ó L N Y P A C J E N T A D ° B R Y

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Jak widać, wzorzec 'PACJENT' nie jest identyczny z podciągiem 'STAN_OG'.
Porównanie kolejne polega na przesunięciu "okienka poszukiwań" o jedną

pozycję w prawo; porównujemy podciąg znaków tekstu t od pozycji 2 do
pozycji 8 (okienko poszukiwań ma stały rozmiar równy długości wzorca):
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P l\ C J E N T I I
s T A N O G Ó L N Y P A C J E N T A D O B R Y

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kolejne przykładowe porównanie - od pozycji 3 do 9:

P A C J E N T

S T A N O G Ó L N Y P A C J E N T A D O B R Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Na podstawie powyższych przykładów, szukany wzorzec zostanie odnale
ziony \,\7 tekście na pozycjach od 13 do 19 (po dokonaniu trzynastu pOrÓ\\T

nań):

P A C J E N T

S T A N O G Ó L N Y P A C J E N T A D O B R Y

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Oczywiście, chcąc wynaleźć w tekście wszystkie łańcuchy identyczne
z zadanym wzorcem należy przeprowadzićN(t) - N(l1~ = 26-7 = 19 porów
nań.
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Przeszukiwanie
okienkowe
identycznosciowe

Przeszukiwanie
okienkowe
podobienstwo
wyrazow

przeszuki'wanie
okienkowe
podobienstwo
zdan

Przeszukiwanie
algorytmem
genetycznym

Koniec

Wrzozec: J pacjent

Przeszukiwany tekst STAN OGÓLNY PACJENTA DOBRY

r
FUnkcja:

(:" normalna

r: pierwiastekI(" proporcjonalna .:J

r- Genetyka--

lIoseosobnikow:

Rozwiazanie:

p - sl'tHo krzyzowania:

J 0.25

--~--'--'-'---l

p. stwomutacji: Ile pokolen:

10.01 J 3

Rysunek 5.5: Okno programu "PRZESZUKIWANIE".

1. W oknie dialogowym programu PRZESZUKIWANIE (porównaj ry
sunek 5.5) wyszukujemy okienko edycyjne "Wzorzec" (rysunek
5.6).

2. W okienku .wzorzec'' wpisujemy ciąg znaków vV (tu: w = PACJENT),

który zamierzamy odnaleźć w tekście t .

3. W okienku edycyjnym "Przeszukiwany tekst" wpisujemy lub ładu

jemy z pliku tekst t (tu: t = 'STAN OGÓLN)' PACJENTA DOBRY'); po
równaj rysunek 5.6.

4. Uruchamiamy procedurę przeszukiwania poprzez wciśnięcie przyci
sku "Przeszukiwanie okienkowe identycznościowe" (rysunek 5.7).
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5. Vl oknie "Rozwiązanie" poniżej panelu "Genetyka" odczytujemy
wyniki przeszukania - numery pozycji znaków w tekście na których
znaleziono poszukiwany wzorzec (porównaj rysunek 5.8).

VVZorzec: ł pacjent

Przeszukiwany tekst STAN OGÓLNY PACJENTA DOBRY

Funkcja:------,

(;" normalna

r: pierwiastek
r: proporcjonalna

Rysunek 5.6: Okna edycyjne .Wzorzec'' i .Przeszukiwany tekst".

Przeszukiwanie•••

Przeszukiwanie
okienkowe
identycznosciowe

Rysunek 5.7: Przycisk wywołujący procedurę przeszukiwania
okienkowego identycznościowego.

Rozwiazanie:

Znalezionowzorzecna pozycji: 13
Konlec przeszukiwania

Rysunek 5.8: Okno "Rozwiązanie" z wynikami przeszukania tekstu.

.:J
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Metoda taka stosowana jest w większości prostych procedur wyszukują

cych. Przykład 5.6 obrazuje także niedogodności tej metody wyszukiwania
wzorca. Załóżmy, że w wyżej zdefiniowanym tekście użytkownik zechce
wyszukać ciąg ,STAN PACJENTA'. Mimo iż z semantycznego punktu widze
nia ciąg taki znajduje się \v podanym tekście t, nie jest możliwe odszukanie.
go przy pomocy okienkowego dopasowania identycznościowego. Proble
mowi takiemu zaradzić może modyfikacja metody oparta o intuicjonistycz
ne relacje rozmyte modelującepodobieństwosłów bądź zdań.

5.3.2. Metoda okienkowa - dopasowanie według relacji podobieństwa

Metoda okienkowego dopasowania identycznościowego może zostać

usprawniona poprzez wykorzystanie relacji podobieństwa opisanych w roz
dziale 5.2. W myśl tej idei \v tekście t wyszukiwane będą słowa lub zdania
nie tylko identyczne ze wzorcem, ale także podobne do niego w pewnym
stopniu.

Przeszukanie tekstu odbywa się w analogiczny sposób, jak w metodzie
okienkowego dopasowania identycznościowego: okienko poszukiwań

o stałej długości równej liczbie liter we wzorcu przesuwane jest co jeden
znak od prawej do lewej. Za każdym razem wzorzec porównywany jest z

_ zawartością okienka poszukiwań; otrzymana \\T ten sposób liczba z zakresu
[O,lJ jest przechowywana lub usuwana z pamięci w zależności od tego, czy
zadanie polega na wyszukaniu w tekście jednego czy kilku (np. dziesięciu)

podciągów najbardziej podobnych do wzorca.

Przykładowewyszukanie tą metodąwzorca w zadanym tekście przedstawia
przykład 5.7:

Przykład 5.7
Poszukiwanie wzorca łV tekście metodą dopasowania relacji podobieństwa.

Niech: Wzorzec w, tekst t, jak w przykładzie 5.6 . Zastosowana miara podo
bieństwawyrazów jest postaci (porównaj (5.18)):

gdzie funkcja J1Rsopisanajest wzorami (5.6) i (5.11a).



97

Pierwszy krok poszukiwań będzie polegał na porównaniu wzorca 11)

z siedmioelementowyrn ciągiem znaków znajdujących się w tekście t na
pozycjach od 1 do 7:

P A C J E N T

S T A N ° G Ó L N 'Y P' A C J E N T A D ° B R Y

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Podobieństwo wzorca 'PACJENT' do podciągu 'STAN_OG' wynosi według

wzoru 5.18 J.1DIL(RS)( 'PACJENT', 'STAN_OG') = 0,327. Wartość ta zostaje od
notowana jako tymczasowe maksimum, zaś okienko poszukiwań przesuwa
ne jest o jedna pozycjęw prawo:

P A C J E N T

S T A N ° G Ó L N Y P A C J E N T A D ° B R v

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tym razem JiDIL(RS)( 'PACJENT', 'TAN_OGÓ') = 0,327. Maksimum dopaso
wania wzorca wystąpi dla podciągu 'PACJENT' występującegona pozycjach
od 13 do 19; ze zwrotności relacji DIL(RS) mamy JiDIL(RS)( 'PACJENT',

'PACJENT') = 1,0 :

I P A C J E N T

S T A N ° G Ó L N yl P A C J E N T A D ° B R Y

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



98

Metoda zilustrowana przykładem 5.7 może być stosowana w innej odmia
nie. Zasadnicza różnica polega tu na sposobie konstrukcji i przesuwania
okienka dopasowania - zamiast wybierać z tekstu kolejne (często treściowo

nonsesowne) podciągi liter o zadanej długości, wybiera się po prostu z tek
stu t kolejne wyrazy i dopasowuje do nich wzorzec w, Jako wyrazy rozu
miemy te ciągi znaków, które oddzie.lone są od pozostałych znakami prze
stankowymi lub białymi (spacja, tabulator, zmiana wiersza, itp.).

Zauważmy, że przy zadanych w przykładzie 5.6 wzorcu tV oraz tekście t, \\T

miejsce 19 porównań (dopasowania identycznościowego bądź też przy po
moc relacji podobieństwa) ilość wykonanych porównańwynosi zaledwie 4:

/lDIL(RS)( 'PACJENT', 'STAN') = 0,327 ;

JlDIL(RS)('PACJENT', 'OGÓLNY') = 0,189;

!J.DIL(RS)( 'PACJENT', 'PACJENTA') = 0,882 ;

JlDIL(RS)( 'PACJENT', 'DOBRY') = 0,0 .

Jako słowo najbardziej podobne do wzorca lV = 'PACJENT' w tekście t
otrzymano słowo 'PACJENTA'.

Wykorzystanie programu PRZESZUKIWANIE do wynajdywania wzorców
w tekście przedstawia poniższy opis.

W okienka edycyjne "Wzorzec" i "Przeszukiwany tekst" wpisujemy żądane

ciągi znaków (porównaj rysunek 5.6). Następnie przy pomocy zestawu
przycisków radiowych "Funkcja" (rysunek 5.9) wybieramy rodzaj funkcji,
przy pomocy której obliczam)' stopień podobieństwa między poszczegól
nymi parami wyrazów:

"normalna" - stopień podobieństwa obliczony zostanie poprzez
funkcje przynależności do intuicjonistycznej relacji rozmytej RS da
ne wzorami (5.6), (5.11a);

o JlRS(S} , S2)= min {JlRSNS(S], S2), JlRSNS(S2, s})}

"pierwiastek"· - wykorzystana zostanie funkcja przynależności do
intuicjonistycznej relacji rozmytej DIL(RS) dana wzorami (5.6),
(5.11a) i (5.18);

o JlDIL(RS) (s], S2) = [JlRS (s], S2)]0.5
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"proporcjonalna" - funkcja przynależności do intuicjonistycznej re
lacji rozmytej RSp ; wzory (5.6), (5.lla) i (5.15);

1

- Funkcja:
r normalna

(;" pierwiastek
r: proporcjonalna

Rysunek 5.9: Panel radio-przycisków do wyboru funkcji porównującej,

Po wybraniu funkcji porównującej wyrazy użytkownik musi jedynie wci
snąć przycisk .Przeszukiwanie okienkowe podobieństwo wyrazów" (rysu
nek 5.10), a następnie odczytać z okna "Rozwiązanie" wyniki przeszukania
(rysunek 5.11).

.,.... - _-_ - ,. .
~p rzeszukiwanie ~
1okienkowe •.•. i
~ podobienstwo !
l~!_~:~~........ ._...1

Rysunek 5.10: Przycisk ,,Przeszukiwanie okienkowe podobieństwo wyrazów"



100

RoZ\aViazanie:

wvnlk 0.33
PACJENT
OGÓLNY
VYynik 0.19
PACJENT
PACJENTA
wynik 0.88

Rysunek 5.11: Okno wyników przeszukania tekstu.

Wyniki porównań wzorca )1) z kolejnymi wyrazami tekstu t przedstawione
są na rysunku 5.11 kolejno w formacie:

wynik: STOPIEŃ PODOBIEŃSTWA

Metoda powyższa służyć może również do wyszukiwania w tekście całych

.zdań na podstawie podanego wzorca (za uruchomienie tej procedury odpo
wiedzialny jest przycisk "Przeszukiwanie okienkowe podobieństwo zdań").

Ze względu na jej pełną analogię do metody powyżej prezentowanej opis
zostaje pominięty.

5.3.3. Genetyczne przeszukiwanie tekstu
Algorytm genetyczny opisał po raz pierwszy w 1975 roku Rolland w pracy
[26]. Koncepcja ta służy do rozwiązywania problemów o dużym stopniu
złożoności, gdzie klasyczne metody optymalizacji bądź poszukiwania roz
wiązania mogą okazać się zbyt czasochłonne lub kosztowne obliczeniowo.

Nowością w algorytmach genetycznych jest adaptacja mechanizmów i zja
wisk zachodzących \\' procesach naturalnej ewolucji środowiska, a konkret
nie zjawisk dotyczące krzyżowania i doboru naturalnego osobników danego
gatunku, Aby omówić ten temat ściślej należy zdefiniować kilka podstawo
wych terminów. Znaczenie ogólne tych terminów omówione jest w stosow-
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nej literaturze [19,26,27, 66, 67J. Poniżej przedstawiona zostanie interpre
tacja tej terminologii uszczegółowiona do potrzeb przeszukiwania tekstu
(oznaczenia jak w przykładzie 5.6).

Populacja - grupa wyrazów o określonych pozycjach \\T tekście t
mogących łączyć się w pary celem krzyżowania i posiadania potom-
stwa; .

Osobnik - pojedynczy wyraz z tekstu t;

Gen - nośnik informacji z zakodowanymi cechami, tu: jeden bit
\v ciągu zer i jedynek reprezentującychpozycjęosobnika \v tekście t;

Chromosom - ciąg genów;

Genotyp - zakodowana \\' chromosomie informacja o pozycji wyra
zu w tekście t;

Fenotyp - \\'yraz znajdujący się w tekście łV na pozycji zakodowa
nej w chromosomie;

Funkcja przystosowania (ang. jitness functioni - funkcja podo
bieństwadanegoosobnika do poszukiwanego wzorca.

Operatory genetyczne - Nazwy tych operacji dokonywanych na
osobnikach zaczerpnięte są, podobnie jak i pozostała terminologia, z
języka opisującego adekwatne zjawiska zachodzące w środowisku

naturalnym.

o Dwuargumentowy operator krzyżowania osobników 
krzyżowanie osobników polega wymianie pomiędzy nimi
materiału genetycznego w celu uzyskania potomków.

o Jednoargumentowy operator mutacji genów w chromoso
mie - mutacja to zachodząca z pewnym prawdopodobień

stwem zmiana informacji zapisanej w jednym (klasycznie)
lub kilku (wersje późniejsze) genach danego chromosomu.

Operatory te w swej pierwotnej, Hollandowskiej postaci opisane są

\\T pracach [19,26,27,66,67].

Przy tak zdefiniowanej terminologii (analogia do świata przyrody jest wi
doczna na podstawie powyższych definicji) określić można przebieg stan
dardowego algorytmu genetycznego stosowanego do przeszukania tekstu:
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l) Utworzenie populacji początkowej.

2) Określenie poziomu przystosowania wszystkich osobników
z populacji.

3) Losowy wybór z populacji osobników przeznaczonych do \\)1

produkowania potomstwa.

4) Zastosowanie operatorów genetycznych krzyżowania i mutacji
na wybranej \\! punkcie 3) grupie rodzicielskiej.

5) Powtórzenie działań z PUnktÓ\\T 2) - 4) o ile nie został spełniony'

warunek STOP.

Ad 1) Wybór populacji początkowej polega na wylosowaniu określonej

liczby podciągówPi z tekstu t, takich, że długość podciągu jest równa dłu

gości wzorca, a następnie zakodowaniu ich pozycji w zbiorze chromoso
mów (pozycja oznacza numer litery '" tekście t ).

Ad 2) Dla każdego osobnika z populacji początkowej określa się wartość

funkcji przystosowania, czyli liczbę z zakresu [0,1] obrazującą jego podo
bieństwo do wzorca.

Ad 3) Spośród założonej liczb)' najlepiej przystosowanych osobników lo
suje się pewną ich liczbę (parzystą) w celu ustanowienia populacji rodzi
cielskiej. Prawdopodobieństwo wylosowania danego osobnika do puli ro
dzicielskiej jest wprost proporcjonalne do jego wartości funkcji przystoso
wania (popularna "ruletka").

Ad 4) Krzyżowanie par osobników oraz mutacja genów w pojedynczych
chromosomach przebiega według klasycznego schematu Hollanda. Otrzy
mana populacja potomków jest równa co do liczebności populacji rodziciel
skiej.

Ad 5) Warunkiem STOP w stosowanym algorytmie genetycznym jest osią

gnięcie założonej liczby pokoleń.

Przykładowe wyszukanie słowa-wzorca 'PACJENT' w tekście OpISU stanu
osoby przyjmowanej do szpitala przedstawia poniższy opis.
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Podobnie jak w poprzednich przykładach, wpisujemy w oknie programu
PRZESZUKIWANIE do okienek edycyjnych .Wzorzec'' oraz "Przeszuki
wany tekst" odpowiednio ciąg znaków stanowiącychwzorzec oraz tekst, w
którym ów wzorzec zamierzamy odnaleźć (porównaj rysunek 5.6). Z panelu
"Funkcja" - rysunek 5.9 - wybieramy metodę obliczania podobieństwa \\ry
razów.

Należy jeszcze ustalić parametry algorytmu genetycznego. Służy do tego
panel "Genetyka" (rysunek 5.12). Vl panelu tym użytkownik uzupełnia ko
lejno następujące parametry:

Ilość osobników \\T populacji;

Prawdopodobieństwo skrzyżowania się dwojga osobników z popu
lacji rodzicielskiej;

Prawdopodobieństwo,że pojedynczy osobnik ulegnie mutacji;

Ilość pokoleń, po których należy zakończyć działanie algorytmu.

Ilepokolen:

1
10

p - sivY'o mutacji:

I0.01

p - st\'Vo krz).zowania:

10.25

Genetyka-----------------------~

lIoscosobnikow:

Rysunek 5.12: Panel "Genetyka".

Po tych wstępnych ustaleniach uruchamiamy procedurę przeszukiwania
tekstu przyciskiem "Przeszukiwanie algorytmem genetycznym" - rysunek
5.13.

,..... ~

i i

IPrzeszukiwanie I
ialgorytmem i
~ genetycznym j
L............................... ......1

Rysunek 5.13: Przycisk ,,Przeszukiwanie algorytmem genetycznym".
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ROZ\Niazanie:

pokolenie: 3 pozycja 290 tekst: DOSTĘPN przystosowanie: 0.11
pokolenie: 3 pozycja 281 tekst: CHŁONN przystosowanie: 0.07

• • • • r - I

pokolenie: 3 pozycja 327 tekst: ĘKSZONE przystosowanie: 0.07
pokolenie: 3 pozycja 348 tekst: CZASZKA przystosowanie: 0.07
pokolenie: 3 pozycja 273 tekst:WEWĘZŁ przystosowanie: 0.04
pokolenie: 3 pozycja 44 tekst YTOMNY przystosowanie: 0.07
nnvnlcnic' ~ nn""łt"·i~ "10~ tcvct' Tt=Pt\U= ~ nt'"7\łctnCn\M-::łnic'n 1 Jl

Rysunek 5.14: Okno .Rozwiązanie" z wynikami przeszukiwania
tekstu algorytmem genetycznym.

Algorytm genetyczny zastosowany w powyższych metodach przeszukiwa
nia tekstów oparty jest o klasyczne założenia Hollanda. Możliwe funkcje
przystosowania dla tego rodzaju problemu opisane są w rozdziale 5.2. Z
zastosowań płyną następujące wnioski. Przede wszystkim nowym, wartym
uwagi podejściem do problemu jest branie pod uwagę ciągów liter nie tylko
identycznych, ale także podobnych. Miara podobieństwa stosowana jest tu

nie tylko do porównywania całych słów (wyodrębnionych jako jednostki
leksykalne), ale także do ciągów liter złożonych z fragmentów tych słów

(porównaj przykłady 5.6, 5.7 oraz rysunek 5.14). Takie wyodrębnienie

osobników z tekstu - mimo treściowej nonsensowności ich fenotypów 
daje dwie zasadnicze korzyści z punktu widzenia stosowania algorytmu
genetycznego:

Długość chromosomów (liczba genów w pojedynczym chromoso
mie) w których zakodowane są pozycje liter w tekście jest większa
aniżeli w przypadku kodowania w nich pozycji słów (oczywiste, 'że

w dowolnym tekście znajduje się więcej liter niż wyrazów). PrZ)T

przeszukiwaniu tekstów częściowo standaryzowanych, o określonej

\\' przybliżeniu długości (liczbie znaków) większa ilość genów daje
zwiększone możliwości różnorodnego stosowania operatorów ge
netycznych (różnorodne mutacje, wielość punktów krzyżowania,

sensowność stosowania krzyżowania dwupunktowego). W szcze
gólności przy stosowaniu tej metody dla tekstów typu "opis stanu
pacjenta" (patrz załącznik) ilość genów w chromosomie zwiększona

zostaje z ok. 7-8 do ok. 10-11.
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Branie pod uwagę nawet tych osobników, których fenotyp nie jest
sensownym słowem, dostarcza możliwości wykorzystania znajdują

cego się w nich cennego materiału genetycznego. Materiał ten
w fenotypie uwidoczniony jest jako podciąg (uogólniona sylaba)
złożony z liter, na podstawie których podobieństwo tego ciagu do
poszukiwanego wzorca jest znaczne.

* * *
Istnienie bardzo wielu odmian algorytmów genetycznych jest faktem
stwierdzalnym na podstawie literatury [19, 26, 27, 48, 66, 67J. Odmiany te
polegająprzeważniena stosowaniu:

alternatywnych względem popularnej "ruletki" metod selekcji po
pulacji rodzicielskiej, np. selekcja turniejowa (ang. tournament se
leetion), selekcja rankingowa (ang. ranking seleetion), selekcja lo
sowa według reszt;

specjalnych operatorów genetycznych, np. krzyżowanie równomier
ne (ang. uniform erossover), mutacja wielepozycyjna (ang. multilo
eus mutationi, krzyżowanie dwupunktowe;

odmiennych od klasycznej reprezentacji bitowej \\T chromosomach,
np. kodowanie logarytmiczne (ang. logarithmic coding) , zapisywa
nie w poszczególnych genach liczb rzeczywistych, zamiast zer i je
dynek;

skalowaniu funkcji przystosowania, np. skalowanie liniowe, okien
kowe, Boltzmana.

Oczywiście, szczegółowe omówienie wymienionych sposobów modyfikacji
klasycznego algorytmu genetycznego wykracza poza zakres rozprawy. Jed
nakże ze względów opartych o możliwości prowadzenia dalszych badań nad
wykorzystaniem algorytmów genetycznych w przeszukiwaniu dokumentów
tekstowych omówione zostaną pokrótce metody kodowania informacji w
chromosomach.

Podstawowym sposobem kodowania danych w chromosomach jest trakto
wanie wartości genów jako współczynnikówprzy kolejnych potęgach licz
by 2. Przł'kładowo: chromosom postaci [110 101] reprezentuje liczbę

25 + 24 + 2 + 2° = 53 .
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Inna metoda - wymienione wyżej kodowanie logarytmiczne - pierwszy od
prawej bit (gen) z chromosomu rozpatruje jako znak wartości funkcji expo
nent , drugi bit oznacza znak wykładnika tej funkcji, kolejne natomiast in
terpretuje jako zakodowaną binarnie dziesiętną wartość wykładnika. Na
przykład; niech rozpatrywany chromosom ma postać: [10 11 J. Koduje on
wówczas liczbępostaci:

Odmiennąmetodą kodowania informacji \\' chromosomach jest zapisywanie
jako wartości w poszczególnych genach liczb całkowitych lub nawet rze
czywistych. Przykładowy chromosom może mieć wówczas postać:

[2 23 7 -2 OJ.

Metoda ta może w przyszłości posłużyć do kodowania pozycji w chromo
somach poprzez liczby rzeczywiste oznaczające pozycje(-ę) liter(-y) w tek
ście. Krzyżowanie osobników może wtedy odbywać się poprzez wyliczanie
średniej arytmetycznej (lub dowolnych innych miejsc \\T tekście pomiędzy

danymi osobnikami) z wartości pozycji poszczególnych znaków.

5.4. Podsumowanie
Rozdział 5 opisuje nowe, oryginalne metody ilościowego porównywania
wyrażeń języka naturalnego oparte o teorię relacji rozmytych i intuicjoni
stycznych relacji rozmytych. Szczególnym polem zastosowań jest tutaj
możliwość wyszukiwania w zadanych tekstach pewnych wzorców słów lub
zdań niekoniecznie identycznych lecz w pewnym stopniu podobnych.

Procedury te umożliwiają opracowanie metod i narzędzi pozwalających, jak
jest to opisane w rozdziale 6.1 zastosować relacje podobieństwa w opro
gramowaniu - wersji demonstracyjnej modułu systemu ekspertowego, ,tV

rozdziale 6.2 - do "inteligentnego" przeszukiwania stron internetowych oraz
\\T 6.3 - \\' handlu elektronicznym, czyli w e-commerce.
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6. Zastosowania miar podobieństwatekstów

Przedstawione w rozdziale 5 nowe metody ilościowegoporównywania v.ry
rażeń .języka naturalnego mogą znaleźć szerokie zastosowanie
w mechanizmach przeszukiwania zbiorów dokumentów, np. tekstowych baz
danych (ang. text databases) lub zasobów WWW (ang. World Wide Web
resources). Zagadnienie to jest częścią szerszej problematyki, dla której nie
istnieje jeszcze jednolita powszechnie przyjęta nazwa, Podążając za autora
mi pracy [24J określmy tę problematykę jako Data Min ing, czyli: "pozy
skiwanie" lub "eksploracja danych". W jej ramach z kolei rozważać można
takie poddziedziny, jak np.:

• pozyskiwanie danych z tekstowych baz danych (ang. text databases
miningi,

• analiza. danych tekstowych (ang. text data analysist
• pozyskiwanie (właściwie: "odzyskiwanie") informacji (ang. infor-

mation retrievali.

Wymienione dziedziny nie są ściśle rozgraniczone; wręcz przeciwnie: nie
zwykle często obejmują podobne zagadnienia, metody i techniki.

W niniejszym rozdziale ze względów podyktowanych tematyką rozpraw)'
zajmiemy się przede wszystkim analizą i pozyskiwaniem danych teksto
wych.

Dane przechowywane w zbiorach dokumentów tekstowych są to (najczę

ściej) dane częściowo standaryzowane (ang. semistructured data). Oznacza
to, iż nie są one przechowywane w żadnej z góry narzuconej formie. Ce
chuje je co prawda pewna spójność co do formy i treści, np. zbiór publikacji
z pewnej konferencji w pewnych ramach określa tematykę referatów i spo
soby dzielenia ich na sekcje, jednakże fakt zamieszczenia pracy w takim
zbiorze nie ma wpływu na treść tych dokumentów ani też na sposób zapisu
wyrażeńmatematycznych i naturalno-językowych.

Narzędzia komputerowe konieczne do eksploracji takich zbiorów muszą

dostarczać metod porównywania dokumentów, ustalania ich rankingu pod
względem pewnego kryterium ważności, także umożliwiać wynajdywanie
cech wspólnych, np. wzorców (ang. patterns) w dokumentach zamieszczo
nych w danym zbiorze.
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.Oczywiście metody pozyskiwania danych z baz tekstowych roznią się

w znacznym stopniu od obsługi zwykłych baz danych. Analiza danych tek
stowych musi sobie radzić z następującymi problemami:

synonimicznośći/lub polisemiczność terminów;

ustalenie kryteriów stopnia "odpowiedniości" (ang. degree oj re
levance) otrzymanych rezultatów względem zapytania;

ustalanie tzw. stop-listy (ang. stop-list), czyli zbioru terminów V\'Y

stępującychbardzo często V\T zbiorze dokumentów, lecz nieistotnych
z punktu widzenia przenoszenia informacji (np. przyimki, spójniki
itp.)

rozróżnianie i/lub kojarzenie SłÓ\\T opartych na tym samym rdzeniu
(ang. stemi.

wszystkie dokumenty

Rysunek 6.1: Zależności pomiędzy dokumentami udostępnionymi przez mechanizm
wyszukiwania a dokumentami odpowiadającymi zapytaniu

Podstawowymi miarami dokładności uzyskanych wyników przeszukania
zbioru dokumentów tekstowych mogąbyć następującewskaźniki [24J:

. I{d .trafne}n {dudostepnione~
precYZja =

I{dudostepnione~
(6.1)
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Jak pokazuje wzór (6.1), wskaźnik precyzja określa stosunek ilości doku
mentów odpowiadających zapytaniu do faktycznej liczby wszystkich doku
mentów udostępnionych.

" I{d.trąfne}n {d.udostepnione~
efektywnosć = I{ ~

d.trafneJI
(6.2)

Wskaźnik efektywnosć informuje o ilości dokumentów trafnych
i udostępnionych \\T stosunku do ilości wszystkich dokumentów odpowia
dających zapytaniu.

6.1. Porównywanie opisów stanu pacjentów

6.1.1. Komputerowe porównywanie tekstów w diagnostyce medycznej

Metoda opisana w rozdziale 5.2 zastosowana została do porównywania opi
sów stanu pacjentów przyjmowanych do Ośrodka Dializ Wojewódzkiego
Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. Intuicjonistyczne relacje rozmyte RS,
RZ, RT stanowią teoretyczne podstawy do opracowania narzędzia umożli

wiającego lekarzom sprawne, zautomatyzowane wyszukiwanie w bazie da
nych opisów przypadków najbardziej podobnych do aktualnie leczonego.

Zaprezentowany poniżej moduł oprogramowania został zaprojektowany
oraz skonstruowany \\' ten sposób, aby stać się w przyszłości składnikiem

systemu ekspertowego wspomagającego diagnozowanie pacjentów i wybór
metody leczenia. System taki powstaje w Instytucie Informatyki Politechni
ki Łódzkiej dzięki pracom zespołu kierowanego przez prof. Piotra S. Szcze
paniaka przy ścisłej współprac)! z Ośrodkiem Dializ Wojewódzkiego Szpi
tala im. M. Kopernika w Łodzi kierowanego przez dr n. med. Janusza Filu
towicza. Istotą i głównym zadaniem tego systemu, oprócz gromadzenia da
nych o pacjentach dializowanych i o przebiegu ich leczenia, jest wspieranie
decyzji diagnostycznych poprzez porównywanie jednostkowych przypad
ków poszczególnych pacjentów przy użyciu metod tzw. wnioskowania na
podstawie przypadków (ang. Case Based Reasoning; CBR). Każdy przypa
dek - zbiór takich danych o pacjencie, jak wiek, waga, wzrost, grupa krwi i
wiele innych może, jako wektor cech, zostać porównany z innymi przypad-
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karni-wektorami poprzez użycie jednej z miar podobieństwa opisanych "\\T

rozdziale 4.

Dzięki ustalonym w rozdziale 5.2 nowym, zaprojektowanym specjalnie na
potrzeby opisywanego modułu miarom podobieństwatekstów, wektory opi
sujące przypadki mogą zostać wzbogacone o dane zapisane w częściowo

standaryzowanym języku naturalnym, np. o opisy stanu pacjentów. Udo
godnienie takie ma na celu stworzenie przyjaznych użytkownikowi metod
obsługi systemu, jak również zwiększenie komunikatywności pomiędzy

programem, a używającym go personelem medycznym.

6.1.2. Opis konstrukcji i użytkowania modułu POROWNANL~

Moduł oprogramowania - plik wykonywalny POROWNANIE.EXE - utwo
rzony został przy użyciu profesjonalnego narzędzia programistycznego
Microsoft Visual C++ 6.0. Zapewnia to spełnianie wymaganych standardów
przemysłowych (interfejs "okienkowy", wielozadaniowość itd.). Interfejs
graficzny (okna, system menu, układ elementów sterujących) zaprezento
wanego modułu może \v przyszłości ulec zmianom, jednakże .jądro" pro
gramu - funkcje obliczeniowe oraz procedury odpowiedzialne za współpra

cę z bazą danych skonstruowane są w sposób umożliwiający natychmia
stowe wdrożenie.

Program współpracujez bazą danych PACJENT.MDB wykonaną"\\T forma
cie Microsoft Access 2000. Baza danych zawiera połączenia z plikami tek
stowymi zawierającymiopisy stanu pacjentów, zgromadzonymi w katalogu
o nazwie PACJENCI. Dla prawidłow.ego działania programu na platformie
WINDOWS należy:

l. Umieścić pliki POROWNANIE.EXE, PACJENT.MDB oraz pod-
katalog PACJENCI we wspólnym katalogu, np.
C:\PORO\\'NANIA.

2. Zarejestrować nazwę źródła danych użytkownika (ang. User Data
Source Name, User DSN) jako .Pacjent'' i skojarzyć ją ze sterowni
kiem Microsoft Access 2000 oraz plikiem bazy danych PA
CJENTJv1DB poprzez użycie programu narzędziowego "Źródła da
nych ODBC" (ang. ODBC Data Sources) w Panelu Sterowania.
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Program używany być może na popularnych platformach Windows
95/98INT/2000, które standardowo dostarczają sterowników do użytej

\\T module bazy danych.

Wykorzystanie modułu we wspomaganiu diagnoz może mieć przebieg zbli
żony do następującego.
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Rysunek 6.2: Okno dialogowe programu PORÓWNANIE
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Użytkownik po wykonaniu czynności opisanych w punktach 1, 2 oraz włą

czeniu (uruchomieniu) pliku wykonywalnego PORÓWNANIE.EXE zoba
czy na monitorze okno dialogowe o kształcie przedstawionym na rysunku
6.2.

Pierwszą czynnością, którą użytkownik powinien wykonać jest określenie

trybu porównywania tekstów. Ponieważ podobieństwo to obliczane jest na
podstawie podobieństwa zdań składających, z których składają się porów
nywane teksty (por. odpowiednio wzory (5.27), (5.28) oraz (5.21), (5.22)), a
z kolei podobieństwo zdań wynika z podobieństwa wyrazów w tych zda
niach ((5.6), (5.7)), użytkownik winien '" panelach "Porównywanie wyra
zów", .Porównywanie zdań" i "Porównywanie tekstów" (por. rysunek 6.3)
zaznaczyć odpowiednie opcje poprzez przycisków wyboru radio-buttons.

~ Porownywanje wyrazow: - .-- Porownywanie zdan: - .-- Porownywanie tekstow:l~

C;-symetryczna (:" symetryczna ~ symetryczna

c: DIL

r. proporcjonalna

r DIL

r proporcjonalna

r DIL

r proporcionelne

Rysunek 6.3: Panele w oknie programu PORÓWNANIE odpowiedzialne
za wybór relacji modelujących podobieństwo

W panelu "Porównywanie wyrazów" kolejne przyciski odpowiadają obli
czaniu podobieństwaposzczególnych wyrazów na podstawie:

a) "symetryczna" - intuicjonistycznej relacji rozmytej RS z wykorzy
staniem wzorów (5.1ła, b) - relacja symetryczna:

J.1RS(Sj, S2) = min {JlRSNS(Sj, S2), J1RSNS(S2, Sj)}

VRS(S], S2) = max {VRSNS(S]J S2), VRSNS(S2, Sj)}

gdzie funkcje f-LRSNS i VRSf\lS dane są wzorami (5.6), (5.7).
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b) "DIL" - intuicjonistycznej relacji rozmytej DIL(RS) ze wzorów
(5.18), (5.19) - relacja rozcieńczona:

J.1DJL(RS) (s), S2) = [JlRS (s), S2)]0.5 l

VDJL(RS) (s), S2)= 1-(I-vRs (s), S2))0.5

gdzie funkcje J.1RS i VRS dane są jw.

c) "proporcjonalna" - intuicjonistycznej relacji rozmytej RSp ze wzo
rów (5.15), (5.16) - relacja "proporcjonalna":

VRSP (S}1 S2)= [f-LRSP (s), S2)]0.5 - J.1RSP(S}1 S2) ,

gdzie funkcja f-LRS dana jest jw.

Z kolei w panelu .Porównywanie zdań" ustawić można opcje porównywa
nia zdań na podstawie:

a) "symetryczna" - intuicjonistycznej relacji rozmytej RZ z wykorzy
staniem wzorów (5.26a, b) - relacja symetryczna:

J.1RZ(Z}, z2)=min{J.1RZNs(Zj, Z2), J.1RZNS(Z21 Z})} ,

VRZ(Z}, z2)=max{vRZNS(Zj,·Z2), VRZA'S(Z2, z})} ,

gdzie funkcje J.1RZNS i VRZNS dane są wzorami (5.21), (5.22).

b) "DIL" - intuicjonistycznej relacji rozmytej DIL(RZ) z wykorzysta
niem wzorów:

J.1DIL(RZ) (z), Z2) = [f-LRZ (z), Z2)]0.5 ,

VDIL(RZ) (z], 22)= 1-(l-vRZ (z), Z2))0,5. z}, Z2EZ

gdzie funkcje J.1RZ i VRZ dane sąjw.
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c) "proporcjonalna" - intuicjonistycznej relacji rozmytej RZp ze wzo
rów:

J.1RZP (z], Z2) = f.1RZ(Zi, Z2) '(N(z2) IN(z])) ,

VRZP (z], Z2)= [J.1RZP (z], Z2)JO.5 - f.1RZP(Z], Z2) .

gdzie funkcja J.1RZ dana jest jw.

Trzeci natomiast panel od lewej - .Porównywanie tekstów" - umożliwia

wybór metod)' porównywania tekstów na podstawie:

a) "symetryczna" - intuicjonistycznej relacji rozmytej RT z wykorzy
staniem wzorów (S.30a, b) - relacja symetryczna:

J.1Ry(f], t2)=min{f.1RTl\'s(tr. (2), f.1RTh'S(t2, f])} ,

vstiti. f2)=maX{VRTNS(t]J tz), VRTl\'S(t2, f])} ,

gdzie funkcje f.1RTNS i VRTl\'S dane są wzorami (5.28), (S.29).

b) "DIL" - intuicjonistycznej relacji rozmytej DIL(RT) z wykorzysta
niem wzorów:

J.1DIL(RT) (fi, t2) = [fiRT (fi, (2)JO.5 ,

VDIL(RT) (t], t2)= 1-(1-vRT(f], (2))°,5. t], tlE T

gdzie funkcje J.1RT i VRT dane są jw.

c) "proporcjonalna" - intuicjonistycznej relacji rozmytej RTp ze wzo
rów:

J.1RTP (f], (2) = f.1Rr(f], t2) -(N(f2) IN(t])) ,

VRTP (l], t2)= [fiRTP (I]J (2)JO,5 - J.1RTP(t], f2) .

gdzie funkcja J.1RT dana jest jw.

Gdy ustalony został już tryb porównywania OplSOW stanów pacjentów,
użytkownik określić musi ponadto jaka ilość najbardziej podobnych opisów
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wyszukanych Vol bazie danych go interesuje. Posłuży do tego czwarty panel
o nazwie "Ile podobnych" (patrz rysunek 6.4), w którym wybrać należy

opcję przeszukania wyświetlenia wyników porównań ze wszystkimi opisa
mi z bazy, bądź tylko pewnej ilości najbardziej odpowiadających tekstowi
wzorcowemu.

Ile podobnych:-----.

r ·wszystkie

r; narbardziej podobnych

Rysunek 6.4: Panel .Jle podobnych" w oknie programu PORÓ\\TNANIE
odpowiedzialny za ilość wyników przeszukiwania bazy.

Oczywiście, podstawą przeszukiwania bazy jest wzorzec tekstu opisu stanu
pacjenta, do którego program PORÓ\VNANIE ma za zadanie wyszukać

inne opisy najbardziej podobne. Wzorzec ten wpisany zostaje w polu "Tekst
wzorcowy" (rysunek 6.6). Ważne jest, aby tekst ten znajdował się już w
jednym z rekordów dodanych do bazy. Do wyboru tego tekstu i umieszcze
nia go w polu "wzorca" służąpozycje menu głównego programu zgrupowa
ne pod hasłem "Rekord" (patrz rysunek 6.5).

Rysunek 6.5: Menu "Rekord" \\' oknie programu PORÓVVNANIE służące

do wyboru tekstu wzorcowego z bazy danych.
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Teks! wzorcowy

wilgotna, beznalotów,gardronieznacznie przekrwione. Okresowo wyciek płynu z nosa.Klatkapiersiowa
symetryczna, ruchoma oddechowo, nad płucerni odgrosopukowyjawny,szmer pęchęrzykowy. Czynność

sercamiarowa, tonyśredniogrośne ozachowanej akcentuacji.. delikatny szmer skurczowy nad zastawką

mitralną. Brzuchmiękki. niebolesny, wątroba wyczuwalna spodprawego fuku żebrowego, niebolesne. ł
śledziona niemacalna, obiawy otrzewnowe (-J. Obrzęków na kończynach dolnychnie stwierdza się. :::J

Rysunek 6..6: Pole edycyjne "Tekst wzorcowy" z przykładowym tekstem
przygotowanym do porównania oraz przycisk "Szukaj".

Po ustaleniu wszystkich opisanych wyżej parametrów programu przystąpić

można do rozpoczęcia wyszukiwania. Należy w tym celu wcisnąć przycisk
".szukaj", a następnie odczytać z okna "Wyniki przeszukania bazy" żądane

wartości (por. rysunek 6.7). W oknie tym wyświetlonezostaną wartości pól
jednoznacznie identyfikujące wyszukane rekordy wraz z wartościami stop
nia podobieństwa (kolumna "podobieństwo") i indeksu intuicjonistycznego
(kolumna .miepewność").

Przykładowewyniki przeszukania bazy dla tekstu wzorcowego opisującego

pacjenta o ID = l, przy ustalonych funkcjach podobieństwa: \\TyraZÓ\\T 
symetrycznej, zdań - symetrycznej, tekstów - rozcieńczonej, dla trzech naj
bardziej podobnych rekordów zostały pokazane na rysunku 6.7.

Wyniki przeszuk~nia bazy

ID,.
4.
5.

Nazwisko
KowalskLA
KowalskiD
KowalskiE

Rysunek 6..7: Pole "Wyniki przeszukania bazy" z wynikami przykładowego
przeszukania bazy danych PACJENT.MDB.
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Jak widać na rysunku 6.7, w wyniku przykładowego przeszukania bazy
znalezione zostały trzy rekordy z danymi pacjentów, których opisy stanu w
dniu przyjęcia do szpitala był)' najbardziej zbliżone do wzorcowego. Za
uważyć należy, iż pierwszy wynik opisuje rekord identyczny (tożsamy)

z rekordem wzorCO\\)'I11 - podobieństwo wynosi l (na mocy zwrotności

intuicjonistycznej relacji rozmytej DIL(RT) ).

6.1.3. Miary podobieństwawyrażeń "7 Case-Based Reasoning

Angielski termin .Casc-Based Reasoning" oznacza dosłownie "Wniosko
wanie bazujące na przypadkach" lub też "Wnioskowanie na podstawie
przypadków". Ogólnie rzecz ujmując jest to metodologia wyszukiwania
rozwiązań dla nowych problemów na podstawie wiedzy o tym, jak rozwią

zane zostały poprzednie problemy podobne do danego. Można mówić też o
adaptacji starych, wypróbowanych już rozwiązań w nowych okoliczno
ściach, o ile stwierdzone zostało podobieństwo tych okoliczności do po
przednich, determinującychwybór określonych metod postępowania.Ogól
na postać systemu CBR przedstawiona jest na rysunku 6.8.

Problem
Przypacek

Rozwią: anie

Rysunek 6.8: Schemat ideowy systemu Case-Based Reasoning.
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Sens słów składających się na nazwę "Case-Based Reasoning" bardzo do
brze oddaje aforyzm autorstwa Riesbecka i Schanka (1989) (przytaczam za
[43]):

Human experts are not systems oJrules,
they are libraries ojexperiences,

co w wolnym tłumaczeniuprzedstawia się jako:

Ludzie-eksperci nie są chodzqcymi s..vstemami reguł,

oni są ŻVł1)Jnzi .ibibliotekami doświadczeń".

W takich właśnie komputerowo implementowanych "bibliotekach doświad

czeń" system)' CBR poszukują przypadków oraz ich rozwiązań, które mogą
dostarczyć wiedzy o sposobie podejścia do nowo postawionego problemu.
Oczywiście przed przystąpieniem do omówienia elektronicznej obróbki
takich danych konieczne są pewne zabiegi formalizujące nazewnictwo i
notację,

Wiedza zapisana w systemie CER reprezentowana jest przez wektory
przypadki, gdzie pojedynczy wektor jest uporządkowanymzbiorem (n-tką

uporządkowaną) cech-atrybutów opisujących ten przypadek. Taki sposób
przechowywania i przedstawiania informacji określany jest w literaturze
jako "reprezentacja atrybut-wartość" (ang. attribute-value representation)
[63]. Każdy atrybut określonyjest poprzez:

nazwę, np. A ;
skończony (zazwyczaj) zbiór DOM(A) oznaczający dziedzinę,

z której pochodząwartości atrybutu;
zrmennąx, ,

Dowolna cecha B może być nazwana numeryczną, jeśli jej dziedzina
DOM(B) jest zbiorem liczb. Cecha B zwana będzie symboliczną, jeśli

DOM(B) jest dowolnym innym zbiorem. Dowolny elementowy wektor
przypadek atrybutów Aj, AJ, ... ,An zapisany być może w postaci:
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gdzie dla 1~ i ~ n aż EDOM(A), co oznacza, że atrybuty te przyjmująko

lejno wartości aj, a], .. e •• , an .

Reprezentacja przypadków może narzucać na wektory strukturę równorzęd

ną (ang.flat ) bądź też obiektową (ang. structured). Do dwóch typów cech
(numerycznego i symbolicznego) można dołożyć wówczas trzeci typ:
obiektowy opisujący dane o strukturze rekordu.

Poniższy przykład obrazuje przypadki-wektory \\' zadanym zbiorze atrybu
tów.

Przykład 6.1
Baza p rzypadkó11, 1V systemie CER.

Załóżmy, iż system CBR ma służyć wspomaganiu diagnozowania pacjen
tów pewnego szpitala. Pojedynczy pacjent może być wówczas opisany przy
pomocy następującychatrybutów:

Al - nazwisko pacjenta; atrybut symboliczny, o dziedzinie DOM(A j )

będącej (teoretycznie) zbiorem wszystkich słów;

AJ - wiek pacjenta; atrybut numeryczny,
DOM(A2) = {O, 1,2, eee, 120};

A3 - temperatura ciała pacjenta w chwili przyjmowania do szpitala,
atrybut numeryczny, DOM(A3) = [32, 42J;

A4 -lingwistyczny opis stanu pacjenta w chwili przyjęcia do szpitala
(jedno słowo), atrybut symboliczny,
DDM(A4) = {ZŁY, DOŚĆ DOBRY, DOBRY, BARDZO DOBR'Y};

Baza przypadków gromadząca informacje o pacjentach może mieć postać

danąw tabeli 6.1:

Pacient l KowalskiA 32 36,6 DOŚĆ DOBRY

Pacient 2 KowalskiB 45 36,8 DOŚĆ DOBRY

Pacient 3 KowalskiC 23 36,5 DOBRY

Pacjent 4 KowalskiD 54 37,2 ZŁY·

Tabela 6.1: Przykładowa baza przypadków systemu CBR
o strukturze równorzędnej.
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Przypomina ona oczywiście zwykłą tabelę w bazie danych.

Opisany przykład obrazuje wektory o strukturze równorzędnej. Nie ulega
wątpliwości jednak, iż bardziej współmierna do rzeczywistości byłaby tu
struktura obiektowa. Przykładowy zestaw atrybutów mógłby wówczas
obejmować:

AJ - dane pacjenta, rekord o przykładowej postaci
(zapis w języku C++):

char*
int

o class
{

} ;

DanePacjenta

nazwisko;
wieki

Dziedzinątakiego atrybutu jest wówczas iloczyn kartezjański

zbioru słów oraz pewnego podzbioru zbioru liczb naturalnych,

to jest: DOM(:4}) = Sx {O, 1, .., 120};

A] - ciśnienie tętnicze pacjenta w chwili przyjmowania do szpitala,
rekord o przykładowej postaci:

o class Cisnienie
{

int skurczowej
int rozkurczowe;

} ;

DOM(A2) = N x N;

A3 - krótki opis słowny stanu pacjenta w chwili przyjęcia
do szpitala, DOM(A3J = zbiór wszystkich tekstów.

W tym przykładzie baza przypadków systemu przyjmuje postać:
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Pacjent l Kowalski.A 130 STAN OGÓLNY PACJENTA DOŚĆ DOBRY,

"'j 80 PEŁNY KONTAKT SŁOV/NO LOGICZNY...
-'-

Pacjent 2 KowalskiB 120 PACJENT W STANIE OGÓLNYM DOBR1lM,

45 75 BRAK ZABURZEŃ KONTAKTU SŁOVlNO-

LOGICZNEGO...

Pacjent 3 Kowalskie 140 pACJENT w STANIE OGÓLN)TM DOŚĆ

23 100 DOBR'fM, GŁOWA ŚREDNIOMIAROWA,

NIEBOLESNA OPUKOWO...

Pacjent 4 KowalskiD 120 PACJENT V\' PEŁNYM KONTAKCIE

57 80 SŁOV\'NO-LOGICZNYM, STAN OGÓLN)T-
DOBRy....

Tabela 6.2: Przykładowa baza przypadków systemu CBR
o strukturze obiektowej,

\7

Przykład powyższy przedstawia najczęściej stosowane struktury opisu przy
padków jako zbiorów cech. Istotnym jednak elementem systemu CER jest
także przechowywanie wiedzy o rozwiązaniach danego problemu. Potrzeba
utrwalenia tej informacji powoduje konieczność zapisu danych w bazie jako
par uporządkowanych postaci:

{ Problem twektor-przypadeki, Rozwiqzanies .

Oczywiście, nie wszystkie zaaplikowane rozwiązania przypadków muszą

okazać się skuteczne. Możliwe (i stosowane) jest zatem również przecho
wywanie w bazie informacji o efektach zastosowania pewnego rozwiązania

do danego przypadku. Powyższa para uporządkowana przybiera wówczas
postać trójki uporządkowanej:

{ Problem, Rozwiązanie,Efekty }.
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Systemy CBR stosowane są do rozwiązywania problemów z bardzo różno

rodnych dziedzin. Ogólnie wyróżnić można 6 grup aplikacji systemów
CBR:

Klasyfikacja (ang. classificationi

Diagnoza (diagnosis)

Konfiguracja i projektowanie iconfiguration and design)

Planowanie (planning)

Wspieranie decyzji (decision support)

Pozyskiwanie informacji tinformation retrievaT).

Wiele przykładów zastosowań systemów CBR w tych dziedzinach omawia
publikacja [49J.

Osobnym obszarem zainteresowańw CBR jest sposób mierzenia podobień

stwa przypadków. Miary podobieństwa dla różnego rodzaju par zbiorów
opisuje szeroko rozdział 4 rozprawy. Na potrzeby CBR podobieństwo przy
padków ujmować można na dwa nie wykluczające się sposoby:

l. Relacyjny - ujęcie to posługuje się czteroargumentową relacją

R(x, y', U, l~ oznaczającą ,,xjest podobny do .y, co najmniej w takim
samym stopniu, jak u do v". Na tej podstawie zdefiniowaćmożna

relację .majbliźszegosąsiada" (ang. nearest neighbour):

N N (x, z) <=> '\I.V R (x, z, x, y) (6.3)

co tłumaczymy jako: x jest najbliższymsąsiadem z wtedy i tylko
wtedy, gdy dla każdego y x podobny jest do z co najmniej w takim
stopniu jak x do y.

2. Funkcyjny - wzajemne podobieństwodwóch obiektów .-"t oraz )'
przedstawiane jest przy pomocy liczbowego współczynnika

J1(x,Y)ER spełniającego (zazwyczaj) następujące aksjomaty:

1. O J1(x,)1 l
11. J.1(x, x) = l

111. J.1(x, )) = J.1(J', x)

normalizacja
zwrotnosć

symetria
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Współczynnik r może być interpretowany w terminach teorii zbio
rów rozmytych, ściślej: jako wartość funkcji przynależności do rela
cji rozmytej obrazującej podobieństwopomiędzy obiektami w do
wolnej przestrzeni. Interpretacje takie omówione są szczegółowo

w pracy [7J. Dowolna relacja binarna spełniającaaksjomaty (ii) oraz
(iii) zwana jest relacjąsąsiedztwa.Relacje sąsiedztwawraz
z własnościamii przykładami przedstawione sąw rozdziale 4 roz
prawy.

Oba powyżej opisane sposoby formalizacji podobieństwa mogą się nawza
jem uzupełniać.Na przykład stopień podobieństwaw ujęciu poprzez relację

.majbliższego sąsiada" może być określany jako liczba rzeczywista obliczo
na przy pomocy miar zadanych aksjomatami (i) - (iii) ujęcia funkcyjnego.

Metody funkcyjnego porównywania zbiorów parametrów z tej samej dzie
dziny (np. wektorów o współrzędnych rzeczywistych) opisane są szczegó
łowo w rozdziałach 4.3.4 - 4.3.7.

Pewnych trudności może tu niejako nastręczać porównywanie przypadków
wektorów, w których kolejne atrybuty różnią się od siebie typami wartości,

porównaj przykład 6.1. Problem ten rozwiązać można przy pomocy wzoru
na średnią ważoną. Dla dowolnej bazy przypadków (np. jednej z dwóch
opisanych w przykładzie 6.1) o określonymzbiorze atrybutów {Aj, ...., AJl }

dowolnych typów ustalmy wagi rzeczywiste dodatnie lVj, ... , W n odzwiercie
dlające istotność danego atrybutu \\' podejmowaniu decyzji o zastosowaniu

pewnego rozwiązania. Niech porównywane przypadki X oraz ~mają po
stać:

gdzie: x., Yi - wartości atrybutu Aj w przypadkach kolejno X oraz Y.

Współczynnik podobieństwa J.1(X, ł? tych dwóch przypadków wyliczyć

można ze wzoru (6.4):
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(6.4)
n

L lVi

n

L lVi' Jli(Xi'Yi)
J1(X, ,,= _i=_l---

i=l

gdzie: J1 i- miara podobieństwawartości atrybutu A i . Na przykład dla liczb
rzeczywistych lub ich ciągów można zastosować tu sposoby opisane \v roz
działach 4.3.4 - 4.3.7. Z kolei dla zbiorów rozmytych (na przykład obrazu-
jących wartości zmiennej lingwistycznej zastosowanej jako atrybut \v wek
torze-przypadku) właściwe mogą okazać się metody dane wzorami (4.1 a-c),
(4.3), (4.5), (4.9).

Osobne metody porównywania atrybutów stosować można wówczas, gdy
atrybuty te stanowią fragmenty tekstów lub wyrażenia zapisane w języku

naturalnym. Program POROWNANIA opisany \\T sekcjach 6.1.1 i 6.1.2 po
kazuje dokładnie możliwość wykorzystania miar podobieństwa wyrażeń

języka naturalnego w module systemu diagnostycznego.

Przykład 6.2
Porównanie przypadkow-wektorow z użyciem miar podobienstw tekstaw.

Niech wektory-przypadki X i Y dane będą wierszami l i 2 tabeli 6.2 (z
pominięciem atrybutu Aj). Niech wagi atrybutów A2 i A3 wynoszą odpo
wiednio: W2 = 2 oraz 11"3 = 0.8. Do wzoru (6.3) podstawiamy kolejno:

J12(X2, Y2) = 0,962; (ze wzoru (4.12) ~ średnia arytmetyczna
minimum dla wektorów dwuelementowych);

J13(X3, ))3) = 0,684; (ze wzoru (5.28) - podobieństwo tekstów) .

A zatem podobieństwodwóch opisanych przypadków wynosi:

IX, YJ = 2,0· 0,962 + 0,8· 0,684 = °882 .
tu. ') 2,0 + 0,8 '

(6.5)
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6.1.4. Wnioski

Program PORO\\TNANIE został "tak zaimplementowany, aby w przyjazny
dla użytkownika i zgodny ze standardami przemysłowymi sposób wykazać,

iż na podstawie opisanych w rozdziale 5.2 intuicjonistycznych relacji roz
mytych stworzyć można miary ilościowego podobieństwa dokumentów
tekstowych w przybliżeniu zgodne z intuicjami języka naturalnego. Rzecz
jasna, że wersja przygotowana dla personelu medycznego powinna być

znacznie uproszczona poprzez ograniczenie liczby opcji wyboru relacji mo
delujących podobieństwo (rysunek 6.2) albo wręcz poprzez likwidację

możliwości takiego wyboru,

Jak widać z treści rozdziału 6.1, metoda porównywania opisów stanu pa
cjentów mieści się w obszarze zainteresowań projektantów systemów CBR.
Obok medycyny i diagnostyki, porównywanie tekstów w systemach CBR
ma jeszcze wiele innych obszarów zastosowań. Jako najważniejsze przykła

dy autorzy pracy [44Jwymieniają porównywanie:

raportów naukowych;

dokumentacji technicznych i instrukcji obsługi urządzeń;

notatek, opisów i komentarzy sporządzanychjęzykiem nieformal
nym.

Użycie zaproponowanej w pracy metody porównywania tekstów z wyko
rzystaniem teorii zbiorów rozmytych lub intuicjonistycznych zbiorów roz
mytych otwiera przed tymi zastosowaniami nowe możliwości.

6.2~ Inteligentne przeszukiwanie zasobów internetowych
Wyszukiwanie w Internecie stron WWW na tematy żądane przez użytkow

nika jest problemem opisywanym w literaturze [16, 42, 45, 70J. Poszcze
gólne sposoby kojarzenia treści dokumentów WWW na podstawie SłÓ\\T

kluczowych, fragmentów tekstów, ikon; obrazów lub tzw. szkiców użyt

kownika (ang. user-drawn sketches) stosowane są przez program)' sieciowe
zwane "serwerami wyszukującymi",np.:

o Altavista
o Yahoo
o Lycos
o Infoseek
o Wirtualna Polska.
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Idea wykorzystania miar podobieństwa tekstów do przeszukiwania stron
internetowych rozwijana może być w oparciu o: a) podobieństwo słów klu
czowych; b) podobieństwo treści dokumentów c) obie ·te metody zastoso
wane "hierarchicznie".

6.2.1. Podobieństwo słów kluczowych

Przeszukiwanie tekstowych baz danych lub ogólniej: zbiorów dokumentów
tekstowych może być oparte o podobieństwo słów kluczowych (ang. key
word-based association). Vi przypadku tekstowej bazy danych jeden jej
rekord jest wówczas parą postaci:

W przypadku przeszukiwania zasobów internetowych identyfikator doku
mentu może zostać zastąpiony przez adres dokumentu, tzw. URL (ang.
uniform resource locator, np. http://www.site.com/index . html),
zaś zbiór słów kluczowych - przez wartości parametru NAME w znaczniku
języka HTML (Hypertext Markup Language) <meta> [11, 64J:

{URL, zbior,słóvv_kluczowych }

Przykładowy zestaw słów kluczowych dla strony WWW traktującej, dajmy
na to, o wspinaczce skałkowej będzie miał postać:

<meta NAME="keywords" content = "CLlMBlNG, Climb
ing, climbing, CLIMB, Climb, climb, CLlM
BlN', Climbin /, climbin', CLlMBER, Climber,
climberi FREECLlMBlNG 1 Freeclimbing,
freeclimbing, ROCKS, Rocks l rocks l ROCK
CLIMBlNG 1 Rockclimbing, rockclimbing l ROCK,
Rock, rocku>

Rysunek 6.9. Przykładowy fragment kodu strony WVlV/
zawierający słowa kluczowe w poleceniu "meta"

Jak można sądzić na podstawie takiego lub podobnego zestawu słów klu
czowych autor strony wychodzi naprzeciw praktycznie każdej możliwości
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odwołania się do treści jego strony. Wnosić też można, iż przewiduje on
przeszukiwanie zestawu tych słów kluczowych metodą ,jednoznacznego
dopasowania", tj. identyczności, jeśli np. słowa "rocks" i "rock" stanowią

dlań różne argumenty relacji dopasowania.

Założyć zatem można, iż dany jest z jednej strony zbiór słów kluczowych ZK

w poleceniu <meta> \\T kodzie dowolnego dokumentu HTML oraz z dru
giej strony, że użytkownik zdefiniował własny zbiór słów z~v najlepiej jego
zdaniem opisujący poszukiwany temat. Zaproponujmy w celu porównania
tych dwóch zbiorów intuicjonistyczną relację rozmytą określoną na zbiorze

potęgowym zbioru S - wszystkich słów, czyli na prS) - intuicjonistyczną

relacj ę rozmytąRlpostaci:

o funkcji przynależności }iRl: prS) x prS) ~ [0,1] danej wzorem

(6.7)

gdzie: ZJf' - zbiór słów kluczowych podanych przez użytkownika

ZK - zbiór słów kluczowych danej strony WWW
s, ~ i-te słowo w zbiorze ZJf/;

Sj - j-te słowo w zbiorze ZK ;

g - funkcja }iRS(5.6) i (5.IIa) lub funkcja }iDIL(RS) (5.6), (5.IIa)
i (5.18), określająca podobieństwo słów;

Ntzw), N(zKJ -liczby słów w zbiorach, odpowiednio, Zw i ZK ;

oraz o funkcji nieprzynależności VRl: prS) x prS) ~ [0,1J danej wzorem

VRl (zw, zKJ = (;.JRl (z~v, zKJ)o.s - /-iRJ (zw, zKJ . (6.8)

Współczynnik niepewności (indeks intuicjonistyczny) wyliczony na pod
stawie (3.3) jest postaci:

7rRJ (ZfV, zKJ = 1- (;.JRl (zw, zKJ + VRl (zw, zKJ ) (6.9)
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Przykładowe współczynniki porównania zbioru słów kluczowych podanego
na rysunku 6.8 oraz zestawu słów kluczowych określonego przez użytkow-

nika, np. {rock, freeclimbin'} wynoszą odpowiednio: J.iRJ (z~vJ zKJ = 0, 941
oraz JrRJ(zw, zKJ = 0,029.

6.2.2. Podobieństwo sekcji dokumentów

Pomimo, jakby mogło się wydawać, dokładnego określenia tematyki stron
internetowych przez zestawy słów kluczowych, procedury posługujące się

tymi zestawami mogą zawodzić z następujących powodów [24J:

brak jednolitej struktury stron internetowych (styl, forma, układ gra
ficzny);

niezwykle dynamiczny rozwój struktury sieci: częste zmiany adre
SÓ\\1 IP, domen, zasobów, tytułów plików i katalogów, itd.

stosunkowo mała ilość informacji relewantnych wobec poszukiwa
nych (dotyczy praktycznie każdego tematu);

strony zawierające poszukiwane informacje nie muszą wcale zawie
rać słów kluczowych dokładnie je charakteryzujących(zwiazane jest
to koniecznością obsługi polisemów).

Jednakże wyszukiwanie określonych stron internetowych może odbywać się

również poprzez analizę treści tej strony lub jej części, np. pierwszych stu
słów. Takie porównania możliwe są do wykonania przy użyciu relacji po
dobieństwa słów, zdań lub tekstów opisanych w rozdziale 5.2. Przebieg tego
rodzaju obliczeń może być analogiczny do procedur wykorzystanych w
oprogramowaniu opisanym w rozdziale 6.1.

Ponadto w przypadku analizy treści dokumentów internetowych, niezwykle
przydatne okazać się może użycie języka XML - Extended Markup Langu
age [83J. Język XML, jako rozszerzenie HTML, umożliwia tworzenie wła

snych znaczników - markupów, a co za tym. idzie, podział dokumentu na
sekcje o określonej (tj. zdeterminowanej przez tytuł) treści. Poniższe dwa
rysunki - fragmenty kodu uzmysławiają podobieństwa i różnice pomiędzy

tymi językami.
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<p> Autorzy: Szczepaniak P.S., Niewiadomski A.</p>

<p> Tytuł: Niektóre aspekty wybranych problemów</p>

<p> Streszczenie: W ostatnich latach ilość aspektów
w poruszanych problemach niepokojąco wzrasta. Unie
możliwia to skuteczne ... </p>

<p>Sekcja 1: Pojęcie problemu </p>

<p>Sekcja n: Parcjalna unifikacja różnorodności</p>

<p> Podsumowanie: Jak pokazano, przy rozpatrywaniu
wybranych aspektów ... </p>

Rysunek 6.10. Przykładowy fragment kodu HTML
opisującego dokument podzielony na sekcje

Niektóre sposoby wyszukiwania informacji w dokumentach zapisanych
przy pomocy HTML bądź XML opisują autorzy pracy [29J~ Na jej podsta
wie opracowany został przykład porównania kodów HTML oraz XML na
rysunkach 6.10 i 6.11.

<Autorzy> Szczepaniak P~S., Niewiadomski A.
</Autorzy>

<Tytuł> Niektóre aspekty wybranych problemów
</Tytuł>

<Streszczenie> W ostatnich latach ilość aspektów w
poruszanych problemach niepokojąco wzrasta. Unie
możliwia to skuteczne ... </Streszczenie>

<Sekcja_l> Pojęcie problemu </Sekcja_1>

<Sekcja_n> Parcjalna unifikacja różnorodności

</Sekcja_n>

<Podsumowanie> Jak pokazano, przy rozpatrywaniu wy
branych aspektów ... </Podsumowanie>

Rysunek 6.11. Przykładowy fragment kodu XML
opisującego dokument podzielony na sekcje
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Metoda porównywania dokumentów o określonej strukturze polegać może

na stosowaniu miar podobieństwa opisanych \\' rozdz. 5.2 do zawartości

kolejnych sekcji dokumentów, przy' czym sekcje te określane są przez te
same lub przez podobne (według funkcji podobieństwa słów (5.6) ) znacz
niki. Wskaźnikpodobieństwamoże być wówczas średniąważonąpostaci:

n

. LWi "j.1(Sli,S2J

j.1(d
1,d2

) =_i=_I _ (6.10)

gdzie: dl, d] - porównywane dokument)';
s li , S2i - zawartości i-tych sekcji w dokumencie, odpowiednio dl i dl;
11'j - waga i-tej sekcji dokumentu;
uts i; 52i) - podobieństwo i-tych sekcji \v dokumentach dl, d]

w sensie relacji RS i/lub RZ i/lub RT .

Indeks intuicjonistyczny - stopień niepewności dokonanego porównania
obliczony być może przez analogię do (6.8), (6.9) i (3.3).

Algorytm przeszukiwania stron "podejrzanych" o zawieranie interesującej

użytkownika treści oparty być może o klasyczny algorytm genetyczny. Po
niżej przedstawiony został jego szkic [71J.

l. Na podstawie tekstu wzorcowego określ początkowyzbiór - popu
lację "podejrzanych" stron internetowych.

2. Utwórz populacjępoczątkową, tj. zbiór tekstów przeznaczonych
do porównania.

3. Określ stopień podobieństwa (funkcję przystosowania) dla każdego

tekstów z populacji.

4. Czy stopień przystosowania jest wystarczający?
a. Jeśli TAK, tekst o żądanej dokładności porównania

pozostaje w populacji.
b. Jeśli NIE, dana strona zostaje zamknięta.

5. Czy spełnionyjest warunek STOP?
a. Jeśli TAK - krok 7.
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b. Jeśli NIE - krok 6.

6. Załaduj strony o obliczonym dotychczas satysfakcjonującymstopniu
przystosowania. Utwórz nowąpopulację. Przejdź do 3.

7. Przedstaw ranking otrzymanych stron. Poinformuj użytkownika
o stopniach przystosowania (Jl) oraz o stopniach niepewności (JI)
dla każdej przedstawionej strony. Udostępnij strony wymienione
w rankingu.

8. STOP

Zaproponowane metod)' przeszukiwania zasobów WVlW kładą szczególny
nacisk na dopasowanie treści strony do zapytania użytkownika wyrażonego

poprzez zbiór słów kluczowych (rozdział 6.2.1) lub fragment podobny
do danej sekcji' dokumentu (6.2.2). Stosowane do tej pory sposoby [16,42,
44, 45, 70J porównywania zdawały się pomijać problem "częściowego"

podobieństwadanych zbiorów.

6.2.3. Hierarchiczne przeszukiwanie W\\'W

Ważną cechą metod opisanych w rozdziałach 6.2.1 i 6.2.2 jest możliwość

ich hierarchicznego zastosowania. Poprzez "hierarchiczność" autor pracy
rozumie tutaj wdrażanie tych metod na poszczególnych etapach wyszuki
wania informacji w Internecie. Przykładowy schemat wyszukiwania stron
przy użyciu zarówno porównywania zbiorów słów kluczowych jak i treści

dokumentów składałby się z następujących etapów:

l. Określ zapytanie A - zbiór słów kluczowych użytkownika.

2. Znajdź zbiór stron (np. 50) najbardziej odpowiadających za
pytaniu A według wzoru (6.4).

3. Określ zapytanie B - fragment treści dokumentu

4. Dla każdej strony z określonego zbioru:

1. IF strona istnieje

THEN oblicz podobieństwo do zapytania
B według wzoru (6.7)
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ELSE
Pobierz następną stronę

Idź do 4.i

5. Określ zbiór stron (np. 10) najbardziej odpowiadających
zapytaniu B

6. STOP

6.2.4. Podsumowanie

Zastosowanie opisanych sposobów przeszukiwania internetowych serwisów
WWW pozwala na dokładniejsze niż w przypadku standardowych metod
dopasowanie treści strony do zapytania użytkownika. Na skutek użycia miar
podobieństwa wyrażeń kojarzących nie tylko identyczne, ale także '\\' pew
nym stopniu podobne słowa lub zdania (zbiory słów), niwelowane są nie
tylko nieścisłości opisu dokonanego przez użytkownika używającego na co
dzień języka naturalnego, ale także ewentualne błędy wynikłe z nieuwagi
internauty, bądź z niezgodności stron kodowych pomiędzy stacją roboczą a
serwerem.

6.3. Wymiana informacji handlowych (E-commerce)
Termin "e-commerce" jest na tyle nowy w naukach informacyjnych, iż nie
istnieje jeszcze jego czytelne polskojęzyczne tłumaczenie. Pytanie jednak
brzmi: czy istotnie zachodzi potrzeba dokonywania takiego tłumaczenia?

Przecież zarówno znaczenie terminu "e-commerce", jak i jego zakres są dla
każdego niemalże użytkownika komputerów oczywiste, zrozumiałe

i intuicyjnie pojmowalne. "E-" to przedrostek stanowiący skrót od "electro
nic" elektroniczny (-a, -e), jak na przykład w określeniu

"e-mail" (electronic mail) - poczta elektroniczna. Słowo "commerce" na
tomiast to najogólniej rzecz ujmując angielski odpowiednik określenia

"handel", wiadomo jednakże, że za pośrednictwem Internetu można jedynie
wymieniać informacje tego handlu dotyczące (np. zamówienia, faktury,
zeznania podatkowe, opisy produktów, instrukcje obsługi, dokumentacje
techniczne, a przede wszystkim: reklamy). Tak więc e-commerce to wymia
na informacji handlowych (biznesowych) za pośrednictwem Internetu.
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Dziedzinę e-commerce podzielić można ze względu na adresatów przesyła

nej informacji na trzy działy [41J:

B-to-A - Bussiness-to-Administration - wymiana dokumentów
i informacji pomiędzy firmą a organami administracyjnymi państwa,
urzędami i innymi instytucjami. Dotyczy takich usług jak na przy
kład przesyłanie zeznań podatkowych.

B-to-B - Business-to-Business - komunikacja elektroniczna po
między dwoma firmami. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest
tu oczywiście przesyłanie faktur.

B-to-C - Business-to-Customer (Cllent) - najszerzej badana i sto
sowana odmiana elektronicznego handlu. Drogą tą można zarówno
informować klientów o nowych produktach (serwisy WWW, .xiirect
e-rnail'"), jak też pobierać od .Jntemautów'' informacje o zamówie
niach".

Ze zrozumiałych względów operacje dotyczące obróbki języka naturalnego
największe zastosowanie znajdąw trzeciej z wyżej wymienionych kategorii.
Język, \\' którym wymienia się informacje w dwóch pierwszych kategoriach
jest sformalizowany i zamknięty, często zapisywany przy pomocy samych
liczb lub zwyczajowych terminów. Elektroniczna rozmowa z klientem na
tomiast musi być nacechowana wyrozumiałością, swobodą i brakiem prze
strzegania ·sztywnych zasad komunikacji (np. formularz zamówienia pro
duktu zbyt trudny do wypełnienia lub zawierający zbyt dużo konlaetnych
pytań skutecznie zniechęci do dokonania zakupu nawet wyrozumiałych in
ternautów) .

W wyniku wstępnego rozeznania możliwości zastosowań miar podobień

stwa wyrażeń wyróżniono dwie potencjalne domeny e-commerce: sklep;'
internetowe i FAQ - frequently asked questions, czyli "często zadawane
pytania".

1 Ang. - elektroniczna poczta bezpośrednia; metoda informowania o nowych produktach
tylko tych klientów, którzy zostali wyselekcjonowani jako najbardziej prawdopodobni
nabywcy.

2 O tym jak istotna jest to dziedzina prac nad rozwojem usług internetowych, świadczyć

może mnogość technik i języków programowania powstałych z myślą o pobieraniu via
Internet informacji od klienta. Z najbardziej znanych wymienić należy: ASP - Active Se
rver Pages [25], języki skryptowe PHP3, CGI oraz Pearl, a także skrypty Java do obsługi

formularzy wbudowane w narzędzia do edycji serwisów www.
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6.3.1.Księgarnie internetowe

W dzisiejszych czasach wiele towarów zakupić można za pośrednictwem

Internetu. Typowy e-shop ma postać witryny internetowej (serwisu VlWW)
reklamującego i opisującego wybrane produkty. Jedną ze stron w takim
serwisie jest zazwyczaj formularz przeznaczony do tego, aby klient sporzą

dził odpowiednie zamówienie i wraz z numerem swojej karty kredytowej
przesłał je do serwera, ~a którym znajduje się witryna, potwierdzając \\' ten
sposób swojąwolę zakupu.

Nowocześnie skonstruowane sklepy elektroniczne umożliwiają również

swoim klientom wyszukiwanie towarów na podstawie niepełnych kryteriów
(np. nazwa towaru zbliżona do oryginalnej, zgrubny opis słowny działania

bądź przeznaczenia pro duktu, streszczenie poszukiwanej książki itp.). Me
tody porównywania wyrażeńjęzyka naturalnego przychodzą tutaj z pomocą
klientom nie znającym dokładnie nazw bądź charakterystyk poszukiwanych
przez siebie produktów.

Szczególne pole zastosowań jawi się \\T tym przypadku przed księgarniami

internetowymi lub komputerowymi systemami obsługi bibliotek. Opisy
słowne produktów - książek dotyczyć mogą:

tytułów pozycji,

nazwisk autorów,

nazw wydawnictw,

streszczeń,

fragmentów wprowadzeń, wstępów, notatek od wydawcy lub dodat
ków,

tytułów serii,

nazw dziedzin, o których traktująposzukiwane pozycje,

nazw działów klasyfikacji dziesiętnej,

innych charakterystyk zapisywanych nieforrnalnym językiem.

Zbiór. opisów wszystkich książek dostępnychw sprzedaży w danej księgarni

internetowej może być zgromadzony w operacyjnej tekstowej bazie danych
o przykładowej postaci przedstawionej \\' tabeli 6.3.
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Paragraf 22 Joseph Heller Klub Interesującej Joseph Heller urodził się w nowojor-
Książki skim Brooklynie w roku 1923....

Namaluj to

Cyberiada

Joseph Heller Biblioteka Mi
strzów

Stanisław Lem

Nazwisko Josepha Hellera dla wielu
czytelników i krytyków...

Tabela 6.3: Przykładowa operacyjna baza danych księgami internetowej.

Obowiązkowym elementem witryny reklamującej księgarnię jest formularz,
przy pomocy którego można zebrać od klienta wszystkie informacje, jakie
posiada on na temat poszukiwanej pozycji książkowej. Prosty przykład for
mularza obsługującego bazę danych przedstawioną \\T tabeli 6.3 pokazuje
rysunek 6.12.
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Rysunek 6.12. Formularz przeszukiwania tekstowej bazy danych.

Porównywanie kolejnych pól formularza z polami poszczególnych rekor
dów (wierszy) w bazie danych (tabeli) przebiegać może według wzoru
(6.11):



n

I VVi . )li (Zi' 'ii)
utzr j) = _i=_l--n---

IWi
i=l
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(6.11 )

gdzie: z - zapytanie użytkownika;

z, - i-te pole zapytania użytkownika (w tym przypadku: l - Tytuł,

2 - Autor, 3 - tytuł serii);
lj - j-ty rekord w tabeli bazy danych;
'ji - i-te polej-tego rekordu bazy (analogicznie jak w opisie za;
Wi - waga i-tego pola rekordu oraz zapytania;
J.1i - miara podobieństwazawartości i-tych pól formularza

i zapytania.

Jeśli wartości pól są zbiorami SłÓ\\T (np. pole "Tytuł" czy "Autor") propo
nowana jest miara:

przy czym funkcja J.1RZNS dana jest wzorem (5.21), lub miara

Jeśli natomiast wartości pól są tekstami - zbiorami zdań (np. pole "Notatka
od wydawcy") stosowana winna być miara:

przy czym funkcja J.1RTNS dana jest wzorem (5.21), lub miarę:

Przykładowe porównanie zapytania użytkownika z przedstawionego na ry
sunku 6.12. oraz pierwszego rekordu-wiersza tabeli 6.3 r, przedstawia się

następująco:

z = {z] = Paragraf 22, Z2 = Józef Heller, Z3 = Interesująca książka, Z4= ''''}
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1"J = { 1"JJ = Paragraf 22, 1"12 = Joseph Heller, 1"13 = Klub Interesującej

Książki, rJ4 = Joseph Heller urodził się w nowojorskim Brooklynie .... },

a zatem:

4

L vt'i . Jli (z,, rji)
Jl(z,r}) = i=l =0,621

4

przy czym: J.11(ZJ, 1"J1) = 1,0 ;
J.12(Z2, 1"J2) = 0,722;
j.l3(Z3, 1"13) = 0,772;
J.14(ZJ, r14) = 0,0 .

(6.12)

Wykorzystanie miar podobieństwatekstów w księgami elektronicznej może
mieć również przebieg zbliżony do przeszukiwania zasobów VlWW na pod
stawie porównywania poszczególnych sekcji dokumentów (porównaj roz
dział 6.2.2). Założyć wówczas należy, iż dana pozycja książkowa opisana
jest przy pomocy dokumentu XML podzielonego na sekcje opisujące, na
przykład, kolejno: tytuł serii, tytuł. książki, nazwiska autorów, rok wydania,
nazwęwydawnictwa, notatkę od wydawcy (porównaj rysunek 6.12)

<Tytul_serii> KIK Klub Interesującej Ksią~ki

<jTytul_serii>

<Tytuł> Paragraf 22 <jTytuł>

<Autor> Joseph Heller </Autor>

<Rok_wydania> 1990 <IRak_wydania>

<Wydawnictwo> Państwowy" Instytut Wydawniczy
<IWydawnietwa>

<Od_wydawcy> Joseph Heller urodził się w nowojor
skim Brooklynie w roku 1923 .... <jOd_wydawcy>

Rysunek 6.13. Przykładowa stniktura dokumentu XML
opisującegoksiążkę.
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Przeszukiwanie takiego zbioru dokumentów opiera się wówczas na porów
nywaniu zapytania użytkownika do zawartości kolejnych dokumentów
XML, przy czym pojedyncze porównanie odbywa się na mocy wzoru (6.8).
Wyniki takiego lub podobnego przeszukania mają postać rankingu - spisu
pewnej ilości pozycji ustawionych kolejno począwszy od przypadku najbar
dziej podobnego do zapytania użytkownika.

6.3.2. Frequently Asked Questions - FA Q

Statystyczny użytkownik Internetu z łatwością rozszyfruj e termin' Frequen
tly Asked Questions stanowiący tytuł tej sekcji. "Często zadawane pytania"
to powszechna nazwa stron, które w każdym liczącym się portalu interne
towym informują"internautów" o szczegółach dotyczących już to korzysta
nia z danej strony WWW.jużtoopisó\\Tusług.to\\Tarówlub innych infor
macjina niej zawartych. Oczywiste jest, iż nie sposób zamieścić w danym
portalu wszystkich informacji na pewien temat, nie sposób też przewidzieć

wszystkich ścieżek rozumowania, jakimi podążą osoby informacje te od
czytujące i jakie w wyniku tego powstaną w ich głowach wątpliwości.

Można jednak przewidzieć najczęściej zadawane pytania i zadanie odpo
wiedzenia na nie powierzyć bądź żywej osobie, bądź też odpowiednim pro
cedurom komputerowym,

Autorzy pracy [44J problematykę FAQ umieszczają w obszarze zaintereso
wania systemów Case-Based Reasoning. Jest to podejście trafne z tego
względu, iż każde pytanie czy wątpliwość .pochodzącą od użytkownika po
traktować można jako oddzielny przypadek-wektor i zapisać go przy pomo
cy zbioru atrybutów, następnie znaleźć dlań przypadki podobne i w końcu

zaaplikować rozwiązanie (porównaj rozdział 6.1.3). Ze względu jednak na
stosowanie systemów FAQ" niemalże wyłącznie w komercji tematyka ta
zamieszczona jest w rozdziale o handlu elektronicznym.

Potraktujmy zatem pytanie od użytkownika jako zdanie naturalne, nieko
niecznie sformułowane według ścisłych zasad trybu pytającego. Pytaniem
takim może być zarówno tekst:

"gdzie szukać informacji o HP DeskJet 690 7"

jak też:

"drukarka nie drukuje, brak tonera"
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Integralną częścią systemu FAQ winna być baza przypadków (analogia do
CBR), w której jednak zawarte są rekordy nie z danymi numerycznymi,
symbolicznymi bądź obiektowymi, ale zwykłe zdania sformułowane przy
pomocy naturalnego (nawet potocznego) języka, wyrażające najczęstsze

pytania i wątpliwości odnośnie tematyki danego serwisu WWVl. Ponieważ

baza danych przypadków może również przechowywać informacje dotyczą

ce rozwiązań stosowanych w wypadku pojawienia się danego problemu,
można nadać tym rozwiązaniomformę odnośnikaURL (ang. Unified Reso
urce Locator) do strony V\TWVl, na którje znajdują się stosowne instruktaże.

Szczegółowo rzecz ujmując pojedynczy zapis \\T bazie FAQ powinien mieć

postać n-tki uporządkowanej:

{ <si, ..., s.:>, URL} ,

gdzie: s i, ... , Sn-i - słowa naturalne opisujące przypadek (problem);
URL - odnośnik (hiperłącze) do strony WWW.

Przykładowa baza często zadawanych pytań może mieć postać daną tabelą

6.4:

1 Blady, niewyrażnywydruk, za- http://www.mysite.com/toner.htm
mazane litery.

2 Jak ustawićmarginesy w doku- http://www.mysite.com/wydruk.htm
mencie?

3 Instalacja drukarki Hewlett Pac- http://www.hp.com/first install.asp
kard

Tabela 6.4. Przykładowa baza pytań systemu FAQ.

System FAQ może pytanie pobrane od użytkownika porównywać z przy
padkami w bazie na podstawie wzoru:

(6.13)

gdzie: S], ... , Sn - zbiór słów opisującychpytanie użytkownika;
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P1, ... , Pk- zbiór słów opisujących problem zawarty w bazie;
g - funkcja J.1RS - (5.6), (5.lla) lub funkcja J.1DIL(RS) - (5.6), (5.11a)

i (5.18), określająca podobieństwo słów.

Przykładowe porównanie zapytania. użytkownika postaci { BLADE LITERY,

ZAMAZANY WYDRUK } z polem .Pytanie'' w pierwszym wierszu tabeli 6.4
przedstawia się następująco:

(6.14)

Generalnie, udzielane odpowiedzi na pytania użytkowników Vt' systemie
FAQ przy zastosowaniu wyżej opisanych miar podobieństwa przebiegać

może według następującegoalgorytmu:

l. Pobierz od użytkownika zapytanie - zbiór słów { s], ... , Sn }.

2. Pobierz od użytkownika wymagany stopień dokładności porównania /

J.1o .

3. Porównaj zapytanie z polami .Pytanie" w kolejnych rekordach
w k-elementowej bazie pytań, odnotowując stopnie podobieństwa

J.11, j.12, •..•• , J.1k •

4. IF przynajmniej jeden rekord w bazie jest podobny
w stopni li u, j.1()

TREN przej ciź do.5.

ELSE i. prześlij pytanie via e-mail do administratora serwisu
ii. przejdź do 6 .

5. Zaproponuj odnośnik URL do (nie więcej niż np. trzech) stron
z odpowiedziami .

6. STOP

Korzyści płynące ze stosowania nowych miar podobieństwa wyrażeń języ

kowych w systemie FAQ są następujące:

możliwość formułowania przez użytkownikapytań bez konieczności

używania terminów technicznych i specjalistycznego słownictwa;
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używanie swobodnego, zbliżonego do naturalnego języka w trakcie
wymiany informacji;

wygodna i stwarzająca "poczucie bezpieczeństwa" forma kierowania
pytań ze strony klienta - interfejs na stronie WVlW (formularz);

odpowiedzi od systemu \\T przyjaznej dla użytkownika formie - stro
ny V\TWW o nieskomplikowane strukturze (podobieństwo do trady
cyjnych systemów pomocy HELP).

Opisana metoda obsługi klienta via Internet jest w dużym stopniu oparta na
stylu działania systemów CBR. Ma ona duże znaczenie dla handlu elektro
nicznego, a w szczególności dla usług typu Business-to-Customer.

6.4. Podsumowanie

W dotychczasowych rozwiązaniach dotyczących sposobów przeszukiwania
zbiorów dokumentów tekstowych stosowano raczej porównania ścisłe tma
tches or doesn 't nzatch) lub też metodę porównywania tekstów
w oparciu o podobną częstotliwość występowania Vi nich wybranych ter

minów. Zastosowanie miar podobieństwa opartych o intuicjonistyczne rela
cje rozmyte stwarza szerokie możliwości poszukiwania, już to w teksto
wych bazach danych, już to w Internecie dokumentów o treści językowo

zgodnej z zapytaniem użytkownika. Nowe miary podobieństwa wyrażeń

języka naturalnego dają pewność, iż terminy, .na podstawie których użyt

kownik pragnie wyszukać interesujący go dokument, opis produktu lub to
waru, bądź jakiekolwiek inne informacje w postaci tekstowej, nawet jeśli

nie będą w pełni zgodne z treścią zawartą w tekstowych bazach danych lub
na stronach WWW, zostaną skojarzone jako podobne wraz z podaniem su
biektywnego stopnia tegoż podobieństwa. Rozwiązania takie zapewniają

niewrażliwość systemu komputerowego na błędy językowe lub ortograficz
ne popełniane przez użytkowników, pozwalają także na wyszukiwanie in
formacji na podstawie niepełnego zestawu danych. Ich implementacja jest
stosunkowo prosta i nie odbiega od dotychczas stosowanych rozwiązań,

zatem jej wprowadzenie w istniejących systemach nie nastręcza istotnych
trudności programistycznych.
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7. Podsumowanie

W rozprawie zaprezentowana została nowa, niestosowana dotychczas meto
da porównywania dokumentów tekstowych w oparciu o zwrotne i syme
tryczne intuicjonistyczne relacje rozmyte. Pomimo iż przedstawione proce
dury pozwalają na uzyskanie miary podobieństwa wyłącznie ilościowego,

gdyż jest ono określane na podstawie ciągów liter występujących w sło

wach, to ze względu na stosowanie tych miar do tekstów częściowo standa
ryzowanych, mówić można o stosunkowo adekwatnym odzwierciedleniu
również podobieństwa semantycznego. Wniosek taki wypływa, między in
nymi z typowego (standardowego) słownictwa używanego w porównywa
nych dokumentach, wobec czego w zasadzie nie istnieje niebezpieczeństwo

przypisania wysokiego współczynnikapodobieństwa parze słów podobnych
składniowo, ale o diametralnie różnych znaczeniach.

Kolejne usprawnienia metod porównywania tekstów mogą polegać na:

• eliminacji z tekstu niektórych słów krótkich, często występujących

(np. przyimków, spójników i innych), które nie są istotne z punktu
widzenia treści zdania;

• utworzeniu słowników synonimów i polisemów dla dziedziny wie
dzy, o której traktująporównywane teksty.

Przy wykonywaniu wszelkich obliczeń na dokumentach tekstowych, a
zwłaszcza przy wykorzystywaniu i interpretacji tych obliczeń pamiętać jed
nakże należy o nadrzędności ludzkiego - treściowego - pojmowania słowa

pisanego wobec "ilościowego" traktowania tego słowa przez procedury
komputerowe.
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