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l.Wprowadzenie

1.1. Uwagi ogólne

Działalność gospodarcza jest jednym z najważniejszych rodzajów aktywności, a jej 
efektywność ma olbrzymi wpływ na pomyślność jednostek ludzkich, grup, organizacji i 
państw. Nic więc dziwnego, że od chwili, gdy ludzkość zaczęła prowadzić działalność 
gospodarczą, zaczęto poszukiwać sposobów na zwiększenie jej efektywności. Na początku 
dotyczyło to oczywiście procesów wytwórczych, ale potem objęło także procesy 
zarządzania. Znaczenie tego wzrosło oczywiście w ostatnich wiekach, gdy nasiliła się 
konkurencja i coraz trudniej jest utrzymać się na rynku.

Pojawienie się komputerów nie mogło oczywiście pozostać niezauważone i już 
bardzo wcześnie zaczęto wyrażać opinie, że komputer może odegrać dużą role w procesie 
zwiększania efektywności gospodarowania.

W pierwszym okresie, gdy komputery były bardzo kosztowne i powolne, a także 

dysponowały śmiesznie małymi pamięciami (oczywiście z dzisiejszej perspektywy!), 
mówiono często, że potencjalne możliwości komputerów są niewątpliwie duże, ale koszt i 
ograniczenia techniczne są na razie przeszkodą nie do pokonania. Mówiło się na przykład, 
że gdybyśmy mieli większe pamięci, to moglibyśmy wprowadzić więcej danych, a gdyby 
komputery były szybsze, to moglibyśmy te dane szybciej przetworzyć. A ponieważ 
dostępność danych i możliwości ich przetwarzania było tym, czego brakowało, więc 
moglibyśmy podejmować lepsze decyzje itp. Jednym z korzystnych efektów tych 
ograniczeń technicznych i finansowych było jednak niewątpliwie to, że ograniczyły one w 
naturalny sposób ilości danych wpisywanych i przechowywanych w systemach 
komputerowych.

Sytuacja zmieniła się jednak w ostatnich latach, gdy zaczęły spadać ceny sprzętu 
komputerowego, nastąpił olbrzymi wzrost pojemności pamięci masowych przy spadku 

ceny, coraz powszechniejsze stało się prowadzenie gospodarki magazynowej, spraw 
pracowniczych, planowania produkcji itp. na komputerze, nastąpiło rejestrowanie każdej 
sprzedaży np. przez kasy fiskalne i czytniki kodów kreskowych itd. Wszystkie te 
czynności powodują wprowadzenie i zapamiętanie w systemie olbrzymiej (i coraz 

większej) ilości informacji.
Nietrudno zauważyć, że jeśli nawet w firmie, czy organizacji komputeryzacja 

odgrywa dużą rolę, bo automatyzuje wiele prac o charakterze rutynowym, to całe 
właściwie zarządzanie - zwłaszcza związane z decyzjami bardziej strategicznymi i 

globalnymi - ciągle jeszcze jest domeną człowieka i chyba tak pozostanie w dającej się 

przewidzieć przyszłości.



Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych

do lingwistycznych podsumowań baz danych
3

Zarządzanie firmą czy organizacją nie jest sprawą prostą i wymaga od kadry 
kierowniczej wiedzy, intuicji i zdolności. Oczywiście, kluczowe znaczenie ma 
dysponowanie danymi dotyczącymi na przykład stanu firmy lub organizacji, stanu branży, 
sytuacji rynkowej, polityki państwa itp. Nie jest jednak tak, jak by się wydawało, że „im 

więcej danych, tym lepiej”, bo przecież ludzkie możliwości percepcyjne są dość 
ograniczone.

Tak więc, tradycyjne systemy komputerowe, w których wzrost możliwości 
technicznych i spadek cen spowodował lawinowy wzrost ilości wczytywanych i 
przechowywanych danych, bez jednoczesnego wprowadzenia „inteligentnych”, 
przyjaznych dla użytkownika sposobów reprezentacji i wykorzystania tych danych, 
niewiele mogą pomóc kadrze kierowniczej.

Najogólniej bowiem biorąc, ludziom tym potrzebna jest przede wszystkim 
„wiedza”, która nie jest równoznaczna z „danymi”. Wiedza to pewne nietrywialne 
zależności, trendy, tendencje itp., których dane mogą w widoczny sposób nie pokazywać, a 
które trzeba odkryć lub wydobyć, np. przez tzw. „drążenie danych” (ang. data mining).

Z tego faktu szybko zdano sobie sprawę i np. w działach gospodarczych 
dzienników i czasopism oraz w czasopismach specjalistycznych zaczęto już dawno 
podawać informacje w formie, jakiej użytkownik potrzebuje i jaką jest w stanie ogarnąć, 
nie mając oczywiście zbyt dużo czasu.

Dobrym przykładem są tu wszelkie analizy sytuacji giełdowej czy gospodarczej, 
zamieszczane np. w dziennikach. Zacytujemy tu dla przykładu typowy komentarz 
dotyczący przebiegu sesji giełdowej:

„ ... Niewiele zmieniło się w ogólnym obrazie rynku w ciągu ostatniego tygodnia... 
Stopniowemu uspokojeniu uległa też liczba zleceń składanych na sesję ... Jako główne 
powody takiego stanu można wskazać pogarszające się wyniki sektora bankowego, który 
był dotychczas lokomotywą każdego poważniejszego wzrostu w tym roku ... Reszta spółek 
w dalszym ciągu też nie prezentuje się lepiej...”

K. Rogalski, Komentarze, Rzeczpospolita, Nr 278 (5138) z 27.11.1998 r., str. 24.

Zwróćmy uwagę, że autor w bardzo skondensowanej formie przedstawia 
kwintesencję sytuacji na giełdzie (a nawet stanu gospodarki!). Oczywiście, tę sytuację 
opisuje wielki źródłowy zbiór danych (dotyczący wielu banków i innych firm, wielu 
wskaźników określających ich wyniki itp.), ale przecież kadra kierownicza, dla której taka 
informacja jest istotna, nie jest ani w stanie „przegryźć się” przez ten gąszcz danych, ani 

też nie ma na to czasu. Natomiast takie krótkie i zwięzłe podsumowanie może zupełnie 
wystarczać jako pomoc przy podejmowaniu decyzji dotyczących firmy, która działa 

niejako w otoczeniu sytuacji gospodarczej i giełdowej.
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W niniejszej pracy zaproponujemy pewną metodę generacji stwierdzeń 
lingwistycznych (w języku naturalnym) podsumowujących zawartość (dużych) baz 
danych. Metoda ta, po pierwsze, jest typu interaktywnego, ponieważ użytkownik określa 
najpierw klasę podsumowań, jakie go interesują. Całkowicie automatyczne generowanie 
podsumowań nie wydaje się możliwe w dającej się przewidzieć przyszłości i interakcja z 
użytkownikiem jest jedynym praktycznym rozwiązaniem (por. Kacprzyk i Zadrożny [29]).

Po drugie, w zaproponowanej metodzie stosuje się koncepcję podsumowania 

lingwistycznego bazy danych pochodzącą od Yagera [46] (por. także Yager, Ford i Canas 
[47]), w której stosuje się aparat logiki rozmytej, a w szczególności rachunek zdań z 
kwantyfikatorami lingwistycznymi. W pracy rozwija się tę koncepcję, przede wszystkim 
wprowadzając nowe wskaźniki jakości podsumowań.

Po trzecie, ze względu na konieczność przeszukiwania dużych baz danych i 
wykonywania stosownych obliczeń na dużej liczbie rekordów, co może być zbyt 
czasochłonne, przyjmuje się koncepcję George’a i Srikantha [11] polegającą na 
zastosowaniu algorytmu genetycznego do generacji podsumowań lingwistycznych. 
Proponuje się przy tym nową funkcję dopasowania.

Zaproponowaną metodę implementuje się w postaci systemu komputerowego z 
graficznym interfejsem użytkownika, a następnie testuje się na rzeczywistej bazie danych 
dotyczących sprzedaży firmy zajmującej się handlem sprzętem komputerowym.

1.2. Podsumowanie bazy danych

Do przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych w systemach 
komputerowych stosuje się bazy danych. Najczęściej spotykane są obecnie tzw. relacyjne 
bazy danych, w których dane przechowuje się w postaci tablic. Tablica zawiera rekordy, 
które zawierają wartości atrybutów, charakteryzujących dany obiekt, np. pracownika czy 
produkt. Choć relacyjna baza danych zawiera zwykle wiele tablic, to stosując pewne proste 
operacje można je połączyć w jedną tablicę, jak to pokazano w pkt. 2.1. Tak też 
postępować będziemy w niniejszej pracy, tzn. nasze rozważania dotyczyć będą bazy 
danych przedstawionej w postaci jednej tablicy. Baza ta będzie zawierać informacje o 
rozpatrywanych obiektach (np. pracownikach, produktach, transakcjach sprzedaży czy 
kupna itp.), przy czym jeden obiekt będzie opisywany przez jeden rekord zawierający 

wartości pewnej liczby atrybutów opisujących ten obiekt.
Do wprowadzania danych, ich przeglądania i poprawiania, przechowywania w 

odpowiedniej formie, przetwarzania (np. wykonywania na nich obliczeń), wyszukiwania 
interesujących danych (informacji), przygotowywania raportów itp. w takich bazach 
danych służą tzw. systemy zarządzania bazami danych. Systemy takie są powszechnie 
dostępne na rynku i mogą być zarówno przeznaczone dla mniejszych instalacji
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komputerowych (np. Microsoft Access), jak dla dużych instalacji (np. systemy firm 
Oracle, Informix czy Sybase).

Te komercyjne systemy zarządzania bazami danych są bardzo użyteczne i 
efektywne w zakresie powtarzalnych i rutynowych operacji na danych. Jednakże, jeśli 

użytkownik ma do czynienia z bardzo dużym zbiorem (bazą) danych, jak to ma miejsce w 
praktycznie wszystkich nietrywialnych zastosowaniach praktycznych, to nawet te systemy 
nie pozwalają na „inteligentny” wgląd w istotą zawartych danych, w sensie znaczącej 
informacji (wiedzy), jakie one w sobie zawierają. Chodzi tu z jednej strony o to, że - jak 
już wspomnieliśmy na początku rozprawy - względnie niskie koszty sprzętu 
komputerowego i automatyzacja wszelkich operacji powodują lawinowy wzrost ilości 
danych wprowadzanych i przechowywanych w bazach danych, co przekracza możliwości 
percepcyjne użytkowników, a-z drugiej strony - o to, że te wielkie ilości danych zawierać 
mogą w sobie - być może proste, ale niezwykle istotne, np. dla zarządzania firmą - 
zależności („wiedzę”), których oczywiście na pierwszy rzut oka „nie widać”, ale które 
trzeba wydobyć. To doprowadziło do powstania nowej, burzliwie rozwijającej się 
dziedziny wiedzy, zwanej odkrywaniem wiedzy (ang. knowledge discovery) lub drążeniem 
danych (ang. data mining).

W najczęściej spotykanych komercyjnych systemach zarządzania bazami danych 
nie ma jednak z reguły narządzi umożliwiających wydobywanie wiedzy. Można 
oczywiście dokupić specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do tego celu u 
niezależnych producentów. Niestety, takie oprogramowanie jest zwykle zbyt trudne do 
stosowania przez zwykłego użytkownika, zbyt kosztowne, zwłaszcza dla mniejszych firm, 
a poza tym najczęściej oferuje mechanizmy oparte na analizach probabilistycznych i 
statystycznych, których wyniki mogą być niezrozumiałe dla użytkownika, który może 
oczekiwać prostej - sformułowanej w paru słowach - informacji nt. interesujących go 
aspektów.

Użytkownik-człowiek najchętniej chciałby móc komunikować się z systemem 
(bazą danych) w języku naturalnym i w takim też języku otrzymywać z systemu 
interesujące go informacje „zawarte” w danych (por. Mykowiecka [41]). Na przykład, 
chciałby otrzymywać podsumowania lingwistyczne typu podanego w pkt. 1.1 dla sesji 
giełdowej. Tego jednak nie zapewniają jak dotąd komercyjne systemy ani zarządzania 
bazami danych ani wydobywania wiedzy.

Choć już od dłuższego czasu zdawano sobie sprawę, że bardzo użyteczna byłaby 

możliwość automatycznego generowania podsumowań jakiegoś zbioru (bazy) danych, w 
postaci np. zdania oznajmującego typu „płynność finansowa jest dobra”, „dynamika 
sprzedaży jest raczej niska” itp., napotykano na duże trudności w adekwatnym 
sformułowaniu zadania. Przede wszystkim, w takich stwierdzeniach występują określenia 

nieprecyzyjne, charakterystyczne dla języka naturalnego, jak np. „dobra płynność
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finansowa”, „niska dynamika sprzedaży” itp. Dopiero pojawienie się teorii zbiorów 
rozmytych i logiki rozmytej (por. np. Zadeh [49, 50], Zadeh i Kacprzyk [51]) dostarczyło 
tu adekwatnych, a jednocześnie prostych narzędzi formalnych.

Pojęcie zbioru rozmytego wprowadzone zostało przez Zadeha w 1965 r. i 
umożliwia formalną reprezentację i przetwarzania wartości lingwistycznych, tak 
charakterystycznych dla języka naturalnego. Wprowadza się pojęcie funkcji 
przynależności, która pozwala na określić np. na ile (w jakim stopniu, od 0 do 1) wiek „26 
lat” to wiek pracownika „młodego”.

Stosując logikę rozmytą potrafimy więc każdej wartości ścisłej przyporządkować 
liczbę wskazującą na stopień zgodności tej wartości z określeniem wyrażonym w języku 
naturalnym (o znaczeniu określonym jako zbiór rozmyty). Liczba ta przyjmuje wartości w 

przedziale [0,1].
Pierwsza próba sformułowania lingwistycznego zadania podsumowania bazy 

danych pojawiła się w pracy Yagera [46] (por. także Yager, Ford i Canas [47]). W tym 
podejściu podsumowanie lingwistyczne bazy danych składa się z:

• określenia liczności Q,

• podmiotu podsumowania P,

• interesującej cechy S,

• wskaźnika jakości (prawdziwość u Yagera [46]) podsumowania, T.

Na przykład, jeżeli mamy bazę danych pracowników, to podsumowanie lingwistyczne 
może mieć postać:

Wielu młodych pracowników posiada wysokie zarobki [0,73]

gdzie:

„młodzi pracownicy" 
„wielu"
„posiada wysokie zarobkr 

„[0,73]”

jest podmiotem podsumowania P,
jest określeniem liczności Q,

jest określeniem cechy S,
jest liczbowym określeniem prawdziwości podsumowania 
(tu zakłada się wartość rzeczywistą z przedziału [0,1]).

Podsumowanie takie dotyczy więc grupy obiektów (tu pracowników), dla których 

pewien atrybut (tu wiek) przyjmuje określoną wartość (tu „młody”).
Bazy danych w tradycyjnych systemach, co w niniejszej pracy także zakładamy, 

zawierają jednak informacje (wartości atrybutów) typu dokładnego, jak np. 26 lat (dla
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wieku pracownika). Przekształcenie takich informacji dokładnych do formy lingwistycznej 
w podsumowaniu polega na zastosowaniu pewnych narzędzi logiki rozmytej.

Określenie liczności jest wartością lingwistyczną (rozmytą)1 określającą, jaka część 

(zdefiniowana jako określenie lingwistyczne, jak np. „wielu”, „prawie wszyscy” itp.) 
podmiotu podsumowania (np. młodych pracowników) posiada interesującą nas cechę dane 

podsumowania.
Określenie cechy jest też wartością rozmytą. Może ona być jednoelementowa 

(dotycząca jednego aspektu), jak np. „pracownicy dużo zarabiający” lub wieloelementowa 
(dotycząca łącznie wielu aspektów), jak np. „młodzi pracownicy z dużymi zarobkami i 
małym doświadczeniem”. Spójnikiem logicznym łączącym określenia jest tu „i”. Dla 
każdego atrybutu z bazy danych można określić kilka lub kilkanaście wartości rozmytych, 
a więc można określić wiele możliwych określeń cechy (i innych elementów 
podsumowania) dla bazy danych o tej samej strukturze.

Dla danej bazy danych o znanej strukturze i zdefiniowanej klasie możliwych 
podsumowań, można zaproponować dużą liczbę podmiotów, cech i określeń liczności oraz 
określeń zależności zachodzących między nimi. Dla danego określenia liczności powstają 
więc różne podsumowania. Niektóre z tych podsumowań będą dotyczyły dużej liczby 
obiektów, niektóre będą oczywiste, niektóre będą oddawały bardziej trafnie rzeczywistą 
zawartość bazy danych, a niektóre będą bez logicznego sensu. Dlatego wprowadza się 
określenie wskaźnika jakości podsumowania (lub krótko wskaźnika jakości). Wartość 
wskaźnika jakości jest liczbą unormowaną (z przedziału [0,1]) określającą jakość 
(prawdziwość, trafność, adekwatność,...) danego podsumowania. Wartość tego wskaźnika 
jakości jest ważnym kryterium wyboru najlepszych podsumowań. Ze względu na dużą 
zwykle wielkość zbioru danych, obliczanie jego wartości musi być przy tym możliwie 
mało czasochłonne.

Sprawdzenie wartości wskaźnika jakości każdej propozycji zdania jako 
podsumowania wymaga oczywiście, w najprostszym przypadku pełnego przeglądu, 
analizy całej bazy danych, wykonania odpowiednich obliczeń na każdym z rekordów i jest 
niestety z reguły dosyć czasochłonne. Dla rozbudowanej bazy danych z dużą liczbą 
atrybutów jesteśmy w stanie zaproponować dużą liczbę możliwych, potencjalnie 
interesujących zdań, co często przekracza możliwości obliczeniowe komputera. Jasne jest 
zatem, że choć pełen przegląd gwarantuje oczywiście znalezienie podsumowania 
optymalnego, to w praktyce będziemy zwykle zmuszeni ograniczyć się do ograniczonego 

(niepełnego) przeglądu pewnego podzbioru możliwych rozwiązań.

1 W niniejszej pracy będziemy często używać zamiennie określenia „lingwistyczny” i „rozmyty”, ponieważ 
w każdym przypadku wartości lingwistyczne będziemy utożsamiać z odpowiadającymi im semantycznie 
zbiorami rozmytymi.
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Jedną z najpopularniejszych metod ograniczonego przeglądu przestrzeni rozwiązań 
są algorytmy genetyczne. Algorytmy genetyczne są procedurami poszukiwania 
odwołującymi się do mechanizmów doboru naturalnego. Łącząc w sobie ewolucyjną 
zasadę przeżycia najlepiej przystosowanych z systematyczną choć zrandomizowaną 
wymianą informacji, tworzą metodę poszukiwania, która często okazuje się efektywna 

(por. np. Michalewicz [39])
Algorytmy genetyczne korzystają z funkcji celu (przystosowania), która w 

przypadku problemu lingwistycznego podsumowania zbioru danych jest związana z 
wartością przyjętego wskaźnika jakości podsumowania (lub też wskaźników jakości).

Algorytmy genetyczne będą stosowane jako podstawowe narzędzie przeszukiwania 
przestrzeni rozwiązań (optymalizacji) przy wyborze najlepszego podsumowania i zostaną 
bardziej szczegółowo opisane w pkt. 2.3. Oczywiście, zaproponowana metoda dopuszczać 
będzie możliwość pełnego przeglądu, co jednak jest z reguły ograniczone do zadań c 
mniejszej wymiarowości, tzn. mniejszych baz danych i mniej skomplikowanych 
możliwych klas podsumowań.

1.3. Przegląd literatury

W niniejszym podrozdziale przedstawimy krótki przegląd tych podejść i koncepcji 
znanych z literatury, które będą miały znaczenie dla naszych dalszych rozważań.

Pojęcie podsumowania lingwistycznego zbioru (bazy) danych zostało wprowadzone 
przez Yagera [46] i zastosowane jako metoda analizy bazy danych w pracy Yagera, Forda i 
Canasa [47]. Ideę tego podejścia przedstawiliśmy w pkt. 1.2. W niniejszej pracy 
przyjmiemy również to sformułowanie ogólne jako punkt wyjścia.

Idea Yagera [46] ma duże znaczenie w sensie koncepcyjnym, ponieważ formułuje 
zadanie lingwistycznego podsumowania danych w sposób prosty i intuicyjny, a 
zastosowany w niej rachunek zdań z rozmytymi kwantyfikatorami lingwistycznymi 
zapewnia efektywne narzędzie formalne. Yager [46] nie podaje jednakże, jak 
zaimplementować tę metodę, zwłaszcza dla bardziej skomplikowanych podsumowań, 
obejmujących wiele atrybutów, ani też jak rozwiązać przeszukiwanie (dużych zwykle) 

zbiorów (baz) danych.
Tymi ważnymi zagadnieniami zajęli się George i Srikanth [11]. Zaproponowali oni 

prosty sposób budowy podsumowania składającego się, tak jak u Yagera [46], z podmiotu 

ogólnego, liczności i określenia cech. Założyli oni przy tym, że cechy są określone przez 
wiele atrybutów, o skończonym zbiorze możliwych wartości lingwistycznych. Przyjęty 
wskaźnik jakości podsumowania uwzględniał wiele pożądanych cech dobrego 
podsumowania, choć nie był niestety intuicyjnie oczywisty. Do poszukiwania 

podsumowania lingwistycznego o największej wartości takiego złożonego wskaźnika



Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych

do lingwistycznych podsumowań baz danych
9

jakości zastosowano algorytm genetyczny. W niniejszej pracy wykorzystamy niektóre 
elementy podejścia George’a i Srikantha [11], a w szczególności pomysł użycia algorytmu 
genetycznego do generacji najlepszych podsumowań. Zaproponujemy natomiast inną, 
bardziej adekwatną i intuicyjnie zrozumiałą postać wskaźnika jakości podsumowania, 

będącego funkcją oceny (przystosowania) algorytmu genetycznego.
W pracach Kacprzyka i Zadrożnego [29, 30] przedstawione zostały zasady 

komputerowej implementacji podsumowań lingwistycznych. Po pierwsze, proponuje się 
tam podejście interaktywne do generacji podsumowań, ponieważ całkowicie automatyczne 
generowanie podsumowań zbiorów danych jest, przynajmniej na razie, nierealne. 
Proponuje się więc w tych pracach, aby poprzez interakcję z komputerem użytkownik 
sformułował klasy podsumowań, które go interesują. Jest to ściśle związane z 

formułowaniem nieprecyzyjnych (rozmytych) zapytań do bazy danych, a do tego celu 
może służyć system wyszukiwania informacji z baz danych na podstawie nieprecyzyjnych 
zapytań, FQUERY for Access, zaproponowany przez Kacprzyka i Zadrożnego [20 - 28].

Następnym elementem istotnym dla niniejszej pracy jest sprawa odpowiednich 
wskaźników jakości podsumowań lingwistycznych. Ma to dość duży związek z tzw. 
wskaźnikami jakości wiedzy. Będziemy korzystać z pewnych elementów zwartych w 
pracy Traczyka [45]. Zaproponował on kilka wskaźników jakości wiedzy dotyczących 
m.in. precyzji, pewności, istotności, niesprzeczności i kompletności. W rozpatrywanym w 
pracy podejściu użyteczne okazały się zaproponowane tam wskaźniki związane z oceną 
niedokładności i nieprecyzyjności, które tu przeformułowano, tak aby można je było 
zastosować do reprezentacji danych w formie zbiorów rozmytych.

W niniejszej pracy korzysta się z powyższych koncepcji znanych z literatury, 
przystosowując je i modyfikując zgodnie ze specyfiką rozpatrywanego zadania i 
praktycznego zastosowania.

1.4. Cel pracy i ogólne postawienie zadania

Podstawowym celem niniejszej pracy jest zaproponowanie nowej, rozszerzonej i 

ulepszonej metody generowania lingwistycznych podsumowań zbioru (bazy) danych, 
zakładając relacyjną strukturę tej bazy danych.

Punktem wyjścia jest koncepcja podsumowania lingwistycznego w sensie Yagera 

[46], będącego zdaniami oznajmującymi składającymi się z określeń:

• liczności,

• podmiotu podsumowania,

• cech,

• wskaźnika jakości podsumowania.
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Poszukuje się najlepszego podsumowania, tzn. mającego największą wartość 

wskaźnika jakości podsumowania. W niniejszej pracy zakładamy, że jakość 
podsumowania ocenia się z użyciem kilku wskaźników cząstkowych, a całkowity 
(sumaryczny) wskaźnik jakości jest średnią ważoną kilku wskaźników cząstkowych. Wagi 
są określone przez ekspertów. Określenie tych wag może być bezpośrednie lub przez 
porównania parami, z użyciem metody AHP (ang. analytical hierarchy process) Saaty’ego. 
W systemie będącym implementacją zaproponowanej w pracy metody wagi są albo dane 
przez ekspertów bezpośrednio albo są uzyskiwane metodą Saaty’ego, ale w trybie”off- 
line”, tzn. nie w sesji podsumowywania lingwistycznego danych. Rozwiązania poszukuje 
się w zbiorze rozwiązań (klasie podsumowań), określonych przez użytkownika poprzez 
interfejs graficzny do formułowania nieprecyzyjnych (rozmytych) zapytań do bazy danych. 
Do poszukiwania stosuje się algorytm genetyczny, choć można również wybrać metodę 
pełnego przeglądu, ale nie jest to polecane dla nietrywialnych zadań praktycznych.

Zaproponowana metoda została zaimplementowana w postaci systemu 

komputerowego i zastosowana do generacji podsumowań dotyczących sprzedaży w bazie 
danych firmy komputerowej „ATC” w Bielsku-Białej.

Formalne postawienie zadania pokażemy w pkt. 2.4.
Celem pracy jest także zaproponowanie pewnych nowych elementów związanych z 

podsumowaniami lingwistycznymi i zaproponowaną metodą, a w szczególności:

• dopuszczenie bardziej rozwiniętej postaci podsumowania lingwistycznego, w 
szczególności dopuszczenie automatycznej modyfikacji podmiotu, wskazującego na 
bardziej konkretną (ograniczoną) grupę obiektów w analizowanej bazie danych 
(określonego przez więcej niż jeden aspekt).

• rozwinięcie wcześniej zaproponowanych wskaźników jakości (głównie w pracach 

Yagera [46]),

• zaproponowanie nowych wskaźników jakości podsumowania, a w szczególności:

- wskaźnika nieprecyzyjności (rozmytości), opartego na koncepcji Traczyka [45], 
wskaźnika liczności,

- wskaźnika długości,
- wskaźnika trafności, będącego najważniejszym wskaźnikiem, mówiącym o 

istotności informacji zawartej w zdaniu,

• opracowanie nowej, bardziej intuicyjnej postaci funkcji przystosowania (oceny) 

algorytmu genetycznego, opartej na zaproponowanych wskaźnikach,
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opracowanie interaktywnej metody tworzenia podsumowań, jako odpowiedzi na 
nieprecyzyjne (rozmyte) zapytanie użytkownika do bazy danych, które to zapytanie 
może dotyczyć:

- podmiotu podsumowania,
- uwzględnianych atrybutów,
- pożądanego stopnia szczegółowości podsumowań,

stworzenie programu komputerowego z graficznym interfejsem użytkownika, 

realizującego opracowane metody.
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2. Teoretyczne podstawy generowania podsumowań
lingwistycznych

2.1. Definicje i przetwarzanie bazy danych

Metodę generowania podsumowań lingwistycznych zbioru (bazy) danych 
ograniczymy do najbardziej popularnej klasy baz danych, tzn. relacyjnych baz danych 
(RBD).

Powstanie modelu RBD było punktem przełomowym w rozwoju technologii baz 
danych. W 1970 roku E.F. Codd opublikował pracę, która położyła fundament pod ten 
najbardziej popularny ze współczesnych modeli baz danych. Obecnie olbrzymia większość 
systemów zarządzania bazami danych spotykanych w praktyce oparta jest właśnie na 
modelu relacyjnym (por. np. Beynon-Da /is [1]).

W dużym uproszczeniu, relacyjną bazę danych można określić jako parę złożoną z 
następujących składników:

• zbioru tablic, których wiersze opisują obiekty lub związki charakteryzujące 

modelowaną sytuację,

• zbioru zależności semantycznych, które opisują ogólne prawidłowości (zasady lub 

reguły) charakteryzujące tę sytuację.

Poszczególne tablice [nazywane relacjami i oznaczane R(xi),...,R(xn), lub ogólnie 
R(X)] są scharakteryzowane przez zbiór atrybutów X={xi,...,xn} oraz ich nazwy i typy 
danych. Informację niosą ze sobą rekordy, z których każdy posiada dokładnie jedną 
wartość dla każdego z atrybutów. Czasami liczbę rekordów określa się jako wielkość bazy 
danych, liczbę atrybutów jako szerokość bazy danych. Tak więc, jedna tablica zawiera 
informacje o obiektach należących do tej samej klasy. Na przykład, informacje o 
pracownikach zwykle nie są przechowywane w jednej tablicy razem z informacjami o 
wartości sprzedaży w firmie.

Między tablicami można zdefiniować powiązania (połączenia). Oparte są one 
zwykle na wspólnym atrybucie - kluczu. Klucz powinien być unikalny i niepowtarzalny 
dla danej tablicy, chyba że mamy do czynienia z relacją typu „wiele do wielu” lub „wiele 
do jednego”. Między dwiema tablicami może istnieć powiązanie bezpośrednie lub 
pośrednie, a także może istnieć jedno lub kilka powiązań. Większość z tych przypadków 
pokazać można jak na schemacie pokazanym na Rys. 1.
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Przykładowe powiązania między tablicami w systemie sprzedaży.

Rys.l. Uproszczony schemat powiązań w relacyjnych bazach danych dotyczących transakcji sprzedaży

Przy generowaniu podsumowań lingwistycznych w sensie rozpatrywanym w 
niniejszej pracy operujemy na jednej tablicy. Nie stanowi to istotnego ograniczenia, gdyż 
możemy tę tablicę traktować jako wynik złączenia odpowiednich tablic. Na przykład, z 

tzw. Naturalnego złączenia tablic R(X) i S(Y) otrzymuje się tablicę T(XuY), której 

rekordy powstają z połączenia (konkatenacji) tych rekordów z relacji R i S, które mają 

jednakowe wartości na wspólnym zbiorze atrybutów, tj. na zbiorze XnY. Każdy wspólny 

atrybut występuje w tablicy wynikowej tylko raz (por. np. [1], [42] itp.).
Ogólnie biorąc, operacja złączenia pozwala nam na utworzenie tablicy, która 

posiada istotne (dla generowania podsumowań) atrybuty.
Na przykład, baza danych o pracownikach poza typowymi informacjami o imieniu, 

nazwisku i wieku może posiadać atrybuty takie jak: liczba dzieci, zarobki w poprzednim 
miesiącu, liczbę współpracowników, średni wskaźnik obecności w poprzednich latach 

pracy, itp.
Każdy atrybut w danej tablicy posiada jednoznaczną i niepowtarzalną nazwę oraz 

typ danych jakie może przyjmować.
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Podstawowe typy danych to:

• dane numeryczne,

• dane typu tekstowego (napisy),

• dane typu daty,

• dane typu czasu,

• dane typu binarnego,

• dane pozostałe (obiektowe, rysunki i inne).

Wszystkie te typy danych są zwykle ściśle określone. Rozpatrzmy typ danych 
„data” i atrybut „data zakupu”. Data wskazuje na rok, miesiąc i dzień i jest wartością 

dokładną. Jednak jeżeli założymy atrybuty o charakterze daty, ale takie, które przyjmują 
również wartości rozmyte, to np. dzień 01.01.1998 mógłby być przedstawiony bardzo 
różnie [por. p’ . 2.2]. Przykład podano w Tabeli 1, a należy go rozumieć następująco. 
Jeżeli np. mamy atrybut „część roku”, to 01.01.1998 można (w zależności od kontekstu i 
potrzeb!) określić jako „na początku roku”, „w czasie zimy” itd. Podobnie jest dla innych 
atrybutów w Tabeli 1. Zauważmy jednak, że np. dla atrybutu „część tygodnia” dopuszcza 
się zarówno wartość ścisłą (nierozmytą) „czwartek”, jak i rozmytą - „środek tygodnia”.

Atrybut Określenie dla 01.01.1998

Data 01.01.1998
Część roku początek roku, 

w czasie zimy
Cześć tygodnia Czwartek,

Środek tygodnia

Część miesiąca Początek miesiąca

Jak dawno temu Ponad pół roku

Tabela 1. Przykład atrybutów typu „data”

W niniejszej pracy podczas określania podsumowań lingwistycznych będziemy 

zakładać dla ogólności, że atrybuty przyjmują wartości rozmyte, choć oczywiście wartości 
nierozmyte można uważać za szczególny przypadek wartości rozmytych.
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2.2. Zbiory rozmyte

Powstanie i rozwój teorii zbiorów rozmytych, zaproponowanej przez Zadeha w 

1965 r. było wynikiem uświadomienia sobie ograniczeń klasycznej teorii mnogości (por. 
np. Zadeh i Kacprzyk [51]). Podstawowym, pierwotnym, elementem teorii mnogości jest 

pojęcie zbioru. Zbiór - powiedzmy Z - można określić jako:

Z = {xe X : P(x)} (2.1)

gdzie X={x] jest pewnym szerszym zbiorem, który będziemy dalej nazywać obszarem 
rozważań lub przestrzenią, a P(x) jest pewną właściwością. A więc, zbiór Z zawiera te 

elementy xeZ, które spełniają właściwość P(x). I tak na przykład, zbiór „liczb 

rzeczywistych większych od 5, a mniejszych od 8” można w tej notacji zapisać jako:

Z={xeR:5<x<8},

gdzie R jest zbiorem liczb rzeczywistych.
Innym równoważnym sposobem określenia zbioru jest podanie jego funkcji 

charakterystycznej. Funkcją charakterystyczną danego zbioru Z określa się jako funkcję:

tp:X—>{0,1}, (2.2)

taką, że:

tp(x)=l dlaxe Z (2.3)

<p(x)=O dlaxgZ (2.4)

Zbiór Z można zapisać więc jako zbiór par:

Z={(x, <p(x))} (2.5)

I tak na przykład, zbiór Z „liczby całkowite dodatnie mniejsze niż 4” można 

zapisać jako:

Z={...,(-l,0),(0,0),(l,l),(2,l),(3,l),(4,0),(5,0),...}.
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Jak więc widzimy, za pomocą tak określonego pojęcia zbioru można formalizować 
najróżnorodniejsze pojęcia i właściwości. Zauważmy, że są to pojęcia ściśle określone. W 
praktyce używa się jednak powszechnie sformułowań typu „wysoki wzrost”, „duża 
wartość”, czy „niska temperatura” i tu pojawiają się zasadnicze trudności.

Aby pokonać tę trudność, Zadeh wprowadził w 1965 r. pojęcie zbioru rozmytego. 
Analogiczne do zależności (2.1)-(2.5), zbiór rozmyty A określony w X można przedstawić 
jako zbiór par:

A={(x,Qia(x))}, (2.6)

gdzie

gA(x):X—>[0,1] (2.7)

jest funkcją przynależności, która każdemu elementowi przestrzeni rozważań X 
przyporządkowuje stopień przynależności do danego zbioru rozmytego: od całkowitej 

nieprzynależności (|1a(x)=0) poprzez przynależność częściową (0<pA(x)< 1) do całkowitej 

przynależności (|Ia(x)=1).
W praktyce, zbiory rozmyte najczęściej określa się w przestrzeniach skończonych, 

np. niech X={xb x2, x3,..., xn}, wtedy A=(LtA(xi)/xi+|iA(x2)/x2+gA(x3)/x3+...|iA(Xn)/x„, gdzie 

gA(Xi)/xi oznacza parę „stopień przynależności - element” a znak „+” jest rozumiany w 

sensie działań na zbiorach. Zakładamy, że pomijamy elementy o przynależności zerowej 
(por. Kacprzyk [13]).

Załóżmy, że X={l,2,3,...,10} i chcemy określić pojęcie „dużej liczby”. Możemy 

tego dokonać definiując na przykład następujący zbiór rozmyty

„duża liczba”=0,1/4+0,2/5+0,3/6+0,5/7+0,7/8+1/9+1/10.

Tak więc, na pewno nie są „dużymi liczbami” 1, 2 i 3, „dużymi liczbami” są do 
pewnego stopnia (mniejszego niż 1) 4, 5, 6, 7 i 8, a 9 i 10 są z pewnością „dużymi 

liczbami”.
Zbiory rozmyte można też określać w przestrzeni o nieskończonej liczbie 

elementów, np. w przedziale X=[l,10]. Dogodniej jest wtedy przedstawić funkcję p.A(x) 

graficznie tak jak na Rys. 2. Sens jej jest oczywiście analogiczny, jak w poprzednim 

przypadku.
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Rys. 2. Funkcja przynależności zbioru rozmytego „duża liczba”.

Kształt funkcji przynależności jest zwykle subiektywny, z tym, że w wielu 

przypadkach narzucone są charakterystyczne punkty, przez które ta funkcja powinna 
przebiegać.

Rozpatrzmy przykład zbiorów rozmytych związanych z określeniami dotyczącymi 
czasu. Można mówić o tym, że dane zdarzenie (powiedzmy spotkanie) zaszło np.:

a) około godziny 1.00,
b) raczej po godzinie 1.00,
c) raczej przed godziną 1.00.

Jeśli będziemy natomiast mówili o wzroście osoby to możemy np. powiedzieć:

a) że ma wzrost przeciętny w klasie (średnia wzrostu jest znana),
b) że jest wysoki,
c) że jest niski.

Przypadki a) dotyczyły sytuacji, kiedy funkcja przynależności była przedziałami 
monotonicznie rosnąca/malejąca, tzn. do pewnej wartości była rosnąca/malejąca, potem 
malej ąca/rosnąca. Przypadki b) dotyczyły sytuacji, kiedy funkcja przynależności była 
rosnąca, natomiast przypadki c) dotyczyły sytuacji, kiedy funkcja przynależności była 

malejąca.
Określenie monotoniczności przedziałowej funkcji przynależności jest 

najwygodniejszym pierwszym krokiem w naszkicowaniu jej kształtu. Drugim krokiem 
może być określenie rodzaju funkcji w danym przedziale, a najbardziej popularne z nich 

to:
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• funkcja liniowa rosnąca lub malejąca

• funkcja wykładnicza rosnąca lub malejąca

• funkcja trapezoidalna (lub jej szczególny przypadek - funkcja trójkątna).

A oto przykłady najbardziej popularnych funkcji przynależności:

Rys.3. Trapezoidalna funkcja przynależności, np. „średni wzrost”

Rys.4. Funkcja przynależności typu paraboli, np. „około południa”

Rys.5. Funkcja przynależności typu łagodnie malejącego, np. „na początku roku”



Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych

do lingwistycznych podsumowań baz danych
19

Rys.6. Funkcja przynależności dla wartości dokładnej, np. „w lutym”

Rys.7. Funkcja przynależności o kształcie okresowym, np. „na końcu tygodnia”

Na zbiorach rozmytych zostały zdefiniowane operacje takie same, jak na zbiorach 
klasycznych, a ponadto pewne określenia, np.: zbioru pustego lub zawierania, mają równie 
proste definicje (por. Kacprzyk [13]).

Na przykład:

• zbiór rozmyty A określony na X jest pusty wtedy i tylko wtedy, gdy |4a(x)=0, dla 

każdego xe X;

• zbiór rozmyty A określony na X zawiera się w zbiorze B, co zapisujemy AcB, wtedy i 

tylko wtedy, gdy |iA(x) < |1b(x), dla każdego xe X;

• dopełnieniem zbioru rozmytego A oznaczamy jako -,A i definiujemy jako |1-,a (x)= 1- 

gA(x);

• sumę zbiorów rozmytych A,B oznaczamy A+B i definiujemy jako |Ia+b(x)= |1a(x) v 

gB(x)=max(gA(x), Hb(x)), dla każdego xe X;
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• przecięcie zbiorów rozmytych A,B oznaczamy AnB i definiujemy jako: gAnB(x)= 

gA(x) AgB(x)=min(gA(x), gB(x)), dla każdego xeX.

Inne ważniejsze operacje i pojęcia to:

• iloczyn zbiorów rozmytych A,B oznaczamy AB i definiujemy jako: jiab(x)= |1a(x) 

Ub(x), dla każdego xe X;

• iloczyn zbiorów rozmytego A i nieujemnej liczby rzeczywistej p oznaczamy PA i 

definiujemy jako: gpA(x)= min(l, PgA(x)), dla każdego xeX;
• potęgę k-tą, k>0, zbioru rozmytego A oznaczamy jako Ak i definiujemy |±Ak(x)= 

(gA(x))k, dla każdego xeX.

Specjalnymi przypadkami operacji potęgowania są następujące operacje:

• koncentrację zbioru rozmytego A oznaczamy CON(A) i definiujemy jako |Jcon(a)(x)= 
(|±a(x))2 , dla każdego xe X;

• rozcieńczenie zbioru rozmytego A oznaczamy DIL(A) i definiujemy jako |1dil(A)(x)= 
(|1a(x))0'5 , dla każdego xe X;

• intensyfikację kontrastu zbioru rozmytego A oznaczamy INT(A) i definiujemy jako:

|Iint(A)(x)= (gA(x))2, dla każdego gA(x)<0.5 

Uint(A)(x)= (jlŁa(x))°-5, dla każdego gA(x)>0.5

• zmniejszenie kontrastu zbioru rozmytego A oznaczamy jako BLR(A) i definiujemy 
jako:

giNT(A)(x)= (|XA(x))°-5, dla każdego gA(x)<0.5 

Uint(A)(x)= (|±a(x))2, dla każdego gA(x)>0.5

Ważniejsze pozostałe operacje na zbiorach rozmytych to:

• sumę algebraiczną zbiorów rozmytych A,B oznaczamy A©B i definiujemy jako: 

|1a®b(x)= gA(x) +J1b(x)- |iA(x) gB(x), dla każdego xeX;

• różnicę zbiorów rozmytych A,B oznaczamy A-B i definiujemy jako |iAB(x)= 

min[|iA(x), (l-gB(x))], dla każdego xeX;

• kombinacją wypukłą zbiorów rozmytych A,B nazywamy zbiór rozmyty C(A,B,a) 

zdefiniowany jako g c(a,b,o) (x)= agA(x)+(l-a)gB(x), dla każdego xeX;
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• iloczyn kartezjański zbiorów rozmytych AęzX, BcY oznaczamy AxB i definiujemy 

jako |iAxB(x,y)= min[pA(x), gB(y)], dla każdego xeX, ye Y.
Na tym kończymy krótkie podsumowanie podstawowych elementów teorii zbiorów 

rozmytych. Ograniczyliśmy się przy tym w zasadzie do elementów istotnych dla naszych 
rozważań. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w książce Kacprzyka [13].

2.3. Algorytmy genetyczne

Algorytmy genetyczne są algorytmami heurystycznymi, które - najogólniej biorąc - 
rozpoczynając od pewnego początkowego zbioru rozwiązań, tworzą zbiory rozwiązań 
coraz lepszych, aż w końcu osiągają jakieś rozwiązania najlepsze, często optymalne.

Nowe rozwiązania są generowane z zastosowaniem operatorów genetycznych 
symulujących naturalne procesy reprodukcji. Również z dziedziny genetyki pochodzi 
nazewnictwo używane w teorii algorytmów genetycznych. Każdy z elementów przestrzeni 
rozwiązań (populacji) jest nazwany chromosomem, a składowe kodu chromosomu są 
nazwane genami. Również przez analogię operatory genetyczne noszą nazwy: 
krzyżowania (ang. cross-over) i mutacji - por. np. Michalewicz [39]. Inne ważniejsze 
alternatywnie stosowane terminy przedstawiono w Tabeli 2.

Genetyka Algorytmy genetyczne

chromosom ciąg kodowy

gen cecha, znak, detektor
allel wariant cechy

locus pozycja
genotyp struktura

fenotyp zbiór parametrów, rozwiązanie, punkt

epistaza nieliniowość

Tabela 2. Nazewnicto stosowane w dziedzinie algorytmów genetycznych (Michalewicz [39])

Najlepszy chromosom z ostatniej populacji traktowany jest jako rozwiązanie 

danego problemu. Warunek końca działania algorytmu ustalany jest na etapie 
projektowania i w najprostszym przypadku wynika z ograniczeń czasowych - zakłada się
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np. z góry określoną liczbę iteracji. Można też np. założyć mniejszą od pewnego progu 
poprawę rozwiązania w kolejnych iteracjach.

Otrzymany w wyniku n iteracji najlepszy chromosom traktowany jest jako 
rozwiązanie danego problemu, choć nie ma jednak oczywiście gwarancji, że jest to 
rozwiązanie najlepsze z możliwych (optymalne); zwykle jest ono jednak bardzo dobre.

Klasyczny Algorytm Genetyczny jest probabilistycznym algorytmem przeszukiwania 
przestrzeni rozwiązań (por. np. Michalewicz [39]).

Wprowadzamy najpierw oznaczenia:

P - problem optymalizacji z funkcją celu F
D(P) - zbiór rozwiązań dopuszczalnych problemu P

Chromosomem nazwiemy wektor

X= (xi,..., x n) e D(P) - będący rozwiązaniem dopuszczalnym problemu P

Populacją rozwiązań dopuszczalnych problemu P dla iteracji t, nazwiemy podzbiór

S(t) = {X‘1)...,X,m}, S(t)cD(P) (2.8)

Wartościafunkcji przystosowania U dla rozwiązania X\ e S(t) nazwiemy normę funkcji 

celu dla tego rozwiązania

U(Xti) = ||F(Xti)|| (2.9)

gdzie oczywiście U(Xlj) ^0.

Norma 11.11 definiowana jest heurystycznie, dla konkretnego zadania, i w 

najprostszym przypadku ma postać:

F(X‘|)| I =F(X‘i) (2.10)

Operatorem mutacji Mr nazwiemy przekształcenie
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Mk : D(P) -> D(P) (2.11)

dokonujące losowej, z prawdopodobieństwem zadanym a priori, zmiany k-tej składowej 
rozwiązania X\:

Mk (Xli) = X,+1i (2.12)

gdzie:

Xti = (xi,...,xk>, ...,x„) Xit+1 = (xi ,...,-xk’,...,xn) (2.13)

Operatorem krzyżowania Kr nazwiemy przekształcenie

Kk : D(P) xD(P) —>D(P) x D(P) (2.14)

dokonujące losowej, z prawdopodobieństwem zadanym a priori, wymiany składowych 
rozwiązań X\ ,X j wzglądem składowej k:

KK(X\,Xit) = (X!+l,Xit+1) (2.15)

gdzie:

Xti = (x1,...,x„) (2.16)

Xlj= (vb...,v„) (2.17)

Xit+1 = (xi,...,xk, vk+i,...,vn) (2.18)

Xjt+1 = (vi,...,vk,xk+1,...,xn) (2.19)

Ograniczenia rozpatrywanego zadania optymalizacji można uwzględnić przez 

nałożenie kar, lub przez tworzenie dekoderów reprezentacji, które uniemożliwiają 
tworzenie rozwiązań naruszających ograniczenia (por. Michalewicz [39]).
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Schemat blokowy algorytmu genetycznego można przedstawić następująco:

(etap - 0)
Generacja populacji początkowej 

i

(etap - a)
Obliczanie wartości funkcji przystosowania chromosomów 

należących do populacji początkowej 

i

(etap - b)
Selekcja (przypadkowa) chromosomów 

przeznaczonych do reprodukcji
i

(etap- c)
Tworzenie operatorami mutacji i krzyżowania nowej 

populacji potomków 
i

(etap - d)
Obliczanie wartości funkcji przystosowania chromosomów 

należących do populacji potomków 

i

(etap - e)
Populacja rodziców jest kasowana 

Populacja potomków staje się nową populacją rodziców 
4,

(etap - f)
Warunek końca działania algorytmu 

4 I

Nie spełniony Spełniony

wtedy powrót wtedy
do etapu - b STOP

Algorytmy genetyczne były z powodzeniem stosowane między innymi w zadaniach 
optymalizacji, takich jak: wytyczanie trasy połączeń kablowych, harmonogramowanie, 

sterowanie adaptacyjne, zadania transportowe, zadania komiwojażera, sterowanie 

optymalne, optymalizowanie obsługi zapytań w bazach danych itp. (por. Michalewicz 

[39]).
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2.4. Postawienie zadania generowania podsumowań
lingwistycznych z użyciem logiki rozmytej i algorytmów
genetycznych oraz ogólny opis algorytmu

W niniejszym podrozdziale podamy najpierw formalne postawienie zadania 
generowania podsumowań lingwistycznych zbioru (bazy) danych. Definicje formalną 
rozpoczniemy od ogólnej koncepcji Yagera [46].Podejście to następnie rozszerzymy o 

wprowadzenie podsumowania wielo-atrybutowego opierając się na pracy George i 
Srikantha [11]. W pracy tej przyjmiemy jednak bardziej złożoną procedurę określania 

jakości podsumowań jako sumę ważoną cząstkowych wskaźników jakości. Wskaźniki te w 
większości przypadków są nową koncepcją, w szczególności nowy wskaźnik określający 
„trafność podsumowania” dk podsumowań wielo - atrybutowych. Algorytm zostanie 
także rozszerzony o wprowadzenie podmiotu, jako cechy będącej wyrażeniem rozmytym 
lub ścisłym. Ten nowy element struktury podsumowania umożliwi generowanie 
podsumowań jako odpowiedzi do zapytania. Pokażemy zastosowanie algorytmu 
genetycznego do rozwiązywania zadania optymalizacji, do którego sprowadzać się będzie 
rozpatrywany problem generacji (najlepszego) podsumowania rozmytego. Koncepcja 
wprowadzenia algorytmów genetycznych została zaproponowana w pracy George i 
Srikhantha [11], tutaj natomiast rozbudowuje się funkcje celu i procedurę kodująca postać 

podsumowania do postaci chromosomu.

Załóżmy, że dany jest duży zbiór danych (baza danych) D dotycząca obiektów Y = 
{yi, —, >n} opisanych za pomocą atrybutu V, który przyjmuje wartości w zbiorze X = 

{x^2, — }• Na przykład, jeśli Y = {yi,..., yn] jest zbiorem obiektów (np. ludzi), to Vmoże 
być np. „wiekiem”, „doświadczeniem” itp. Niech di=V(yi) określa wartość atrybutu V dla 
obiektu yj. Tak więc dane, które chcemy podsumować są dane jako tablica:

D = [Ji,...,d„]=[V(yi), V(y2),.... V(y„)] (2.20)

Jeśli np. Kjest grupą n ludzi, a Vjest wynagrodzeniem, to D jest tablicą (wektorem) 
wynagrodzeń wszystkich poszczególnych osobników (np. pracowników). Ponieważ 

wartości mogą się tu powtarzać, więc (2.20) nie jest zbiorem w ścisłym sensie.

Podsumowanie bazy danych D, SUM, składa się z:

• określenia interesującej cechy (dotyczącej grupy obiektów) S,

• określenia liczności Q,
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• wskaźnika j akości podsumowania T,

co można oznaczyć SUM = <(Q, S); T>, a należy rozumieć tak, że dla podsumowania (Q, 
S) wartość jego stopnia jakości (prawdy) wynosi T. Na przykład, może być SUM = <( 
znacznie więcej niż połowa, młody), 0.7>, co oznacza, że „znacznie więcej niż połowa 
(pracowników), jest młoda”, a jest to prawdziwe w stopniu T=0.7.

Wartość T, które można utożsamić ze stopniem prawdy podsumowania 
traktowanego jako zdanie w rachunku zdań z rozmytymi kwantyfikatorami 
lingwistycznymi zaproponowanym przez Zadeha [49, 50], określa się następująco. Jeśli V 
jest zbiorem rozmytym w X, to określenie cechy (grupy obiektów) S jest zbiorem 
rozmytym w X. Ponadto, jeśli określenie liczności Q jest rozmytym kwantyfikatorem 
lingwistycznym (względnym - wg definicji Zadeha [49]), Q: [0,1] —> [0,l]2, to T możemy 

obliczać według następującego algorytmu:

1. dla każdego d e D mamy gs(d,) e [0,1], tzn. stopień w jakim spełnia określenie 

cechy S,
2. obliczamy, jaka część D spełnia S:

(2.21)

3. T wyraża się jako

T = po(r) (2.22)

To była podstawowa definicja podsumowania lingwistycznego wprowadzona przez 
Zedeha, została ona później rozszerzona o wprowadzenia wielu atrybutów, także w 

procedurze obliczania T.
Przypuśćmy że nasz zbiór danych jest opisany przez większą liczbę atrybutów. 

Niech V={Vi,V2,..., Vm } będzie zbiorem tych atrybutów. Niech Vj(y,) określa wartość 
atrybutu Vj dla obiektu yj. Atrybut Vj przyjmuje wartości ze zbioru Xj.

Tak więc dane, które chcemy podsumować, to:

2 Zwróćmy uwagę, że dla uproszczenia zapisu będziemy odtąd oznaczać tak samo zbiory rozmyte i ich 

funkcje przynależności, tzn. będziemy np. pisać Q zamiast taki uproszczony zapis jest powszechnie 

stosowany w literaturze.



Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych

do lingwistycznych podsumowań baz danych
27

Vi(yn), V2(yn),..., Vm(yn)]. (2.23)

Określenie interesującej cechy Sjest listą (rodziną) zbiorów rozmytych S={si, S2„... 
sm,}»gdzie Si jest zbiorem rozmytym w Xi, i=l,...,m.

Wtedy gs(4i) może być określone następująco:

ps(J/) = minje{i>2...«}[ gsj (V/yO)]

Potrafimy już obliczyć wartość wskaźnika jakości T dla konkretnego 
podsumowania - zdania składającego się z określenia liczności i określenia interesującej 
cechy (grupy obiektów).

Poszukiwanie najlepszego podsumowania sprowadza się do sprawdzenia 
wszystkich możliwych do wygenerowania podsumowań (cech i określeń liczności) i 

wybrania najlepszego (tzn. o najwyższej wartości T). Dla podsumowań i baz danych 
opisanych przez wiele atrybutów jest to dosyć złożony problem. Dla m atrybutów oraz k 
wartości rozmytych dla każdego z nich należało by sprawdzić kra podsumowań. (Zakłada 
się stałą kolejność występowania określeń z poszczególnych atrybutów.) Sprawdzenie 
każdego z tych podsumowań wymaga odwołania się do każdego rekordu w bazie danych.

Wcześniejsze prace nie wspominały o ograniczeniach, filtrowaniu bazy danych, czy 
też wskazywaniu podmiotu podsumowania. Ze względów praktycznych, należy jednak w 
jakiś sposób ograniczyć przestrzeń poszukiwań. Można to zrobić na różne sposoby, a 
głównie poprzez:

• użytkownik może dookreślić zapytanie - wskazując na interesującą go cechę 
(określoną przez wartość rozmytą, np. młodych pracowników),

• użytkownik może ograniczyć liczbę atrybutów, które go interesują.

W pierwszym przypadku użytkownik może zdefiniować zapytanie związane z 
wartością jednego z atrybutów. Może zapytać np. o młodych pracowników. Odpowiedzi 
(podsumowania) będą dotyczyły więc jedynie młodych pracowników. Zapytanie wg jest 
wtedy równoważne zbiorowi rozmytemu w Xg (np. „młody”) związanemu z atrybutem Vg 

(tzn. „wiek”).

Zapytanie to można wykorzystać do określenia podsumowania na dwa sposoby:

• możemy ograniczyć sprawdzane podsumowania tylko do tych, dla których funkcja 
przynależności zapytania przyjmuje wartości większe od przyjętej stałej (progu),



Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych

do lingwistycznych podsumowań baz danych
28

niestety to rozwiązanie będzie tak samo traktowało obiekty, które w pełni reprezentują 
podmiot oraz obiekty, które reprezentują podmiot w sposób minimalny

• możemy zmienić wzór na psW), tak aby zależało ono od wartości funkcji 
przynależności zapytania, np.:

ps(J,) = minje{i,2...m)(psj (Vj(yO)* wg(Vg(yi)), i=l,...,n (2.24)

gdzie * jest operacją mnożenia i wtedy [por. (2.21)], natomiast wg jest funkcją 
przynależności wartości rozmytej, którą jest zapytanie. Zapytanie może być dowolną 
wartością rozmytą opartą na wybranym atrybucie g.

Egs(df)
f=l

Xwg(Vg(yi))
i=l

(2.25)

Należy zauważyć, że tak zdefiniowane „r” jest pewnego rodzaju średnią ważona, 
gdzie wagą jest zgodność danego obiektu z podmiotem. Wprowadza to pewną dynamikę w 
ocenie poszczególnych rekordów (obiektów).

Dotychczas ograniczaliśmy się do jednego wskaźnika określającego jakość 

podsumowania, a mianowicie do jego stopnia prawdy (w sensie zadehowskiego rachunku 
zdań z rozmytymi kwantyfikatorami lingwistycznymi). Nie uwzględniał on jednak innych 
pożądanych cech podsumowania, takich jak np. jego trafności, ogólności, stopnia 
skomplikowania (długości) itp. Dlatego przy ocenie jakości podsumowań warto posłużyć 
się także innymi wskaźnikami. W dotychczasowych pracach na temat podsumowań baz 
danych nie rozwija się koncepcji innych wskaźników, a wszelkie próby oceny 
podsumowania są raczej mało przejrzyste.

W pracy Traczyka [45] zaproponowano pewne nowe wskaźniki jakości wiedzy, 
które okazują się bardzo użyteczne w przypadku podsumowań lingwistycznych. Będziemy 

je tu stosować, adaptując je do naszych potrzeb.
Do wskaźników tych należą:

• wskaźnik rozmytości (jego wartość nie zależy od zawartości bazy danych, a tylko od 

sformułowania podsumowania),

• wskaźnik liczności określający, jaka część obiektów spełnia podsumowanie,

• wskaźnik trafności mówiący, do jakiego stopnia to podsumowanie odpowiada 

zawartości bazy danych,
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• wskaźnik długości podsumowania (krótsze podsumowania są zwykle bardziej czytelne 

dla użytkownika).

Dla potrzeb kalkulacji wskaźników wprowadzamy teraz [por. (2.24) i (2.25)]:

gs(d() = minjg{i,2...m}[(gsj (Vj(yO)], i=l,..., n (2.26)

oraz

ItMsWrWgCVgCyi))]M

IWi))
i=i

(2.27)

Pokażemy teraz następujące definicje i opisy wspomnianych powyżej wskaźników jakości 
podsumowań, które będziemy stosować:

• Ti - wskaźnik prawdziwości
(wprowadzony w źródłowej pracy Yagera [46], a będący konsekwencją 
zastosowania zadehowskiego rachunku zdań z rozmytymi kwantyfikatorami 
lingwistycznymi):

Ti= (2.28)

Można się zastanowić, o czym tak naprawdę mówi wskaźnik prawdziwości 
(wcześniej nazywany wskaźnikiem jakości, przez który będziemy rozumieli 
sumaryczny wskaźnik, będący sumą ważoną pozostałych). Wskaźnik prawdziwości 
liczy pewną średnią zgodność wszystkich obiektów z zaproponowanym 
podsumowaniem. Zawiera w sobie konsolidacje informacji o częstości obiektów 
pasujących do podsumowania i dokładności z jaką te obiekty pasują. Jest to jego 

wadą, gdyż intuicyjnie jest trudny to interpretacji, jako wskaźnik typowo 

statystyczny.

• T2 - wskaźnik rozmytości

Cecha S jest dana jako lista (rodzina) zbiorów rozmytych S={si, S2,,... sra,}. Dla 

zbioru rozmytego Sj, j=l, ..., m, możemy określić jego wskaźnik rozmytości np. 

jako (por. Kacprzyk [13]):
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in(sj)=
|{xeXj:gJ.(x)>0 }

(2.29)

tzn. im bardziej „płaski” (rozmyty) jest zbiór rozmyty Sj, tym większa jest wartość 
in(Sj). Wtedy wskaźnik rozmytości podsumowania (a właściwie cechy) S określa 

się jako:

T2=l-J n in(sj) (2.30)

Wskaźnik rozmytości jest dosyć intuicyjnym wskaźnikiem. Mówi on o tym jak 
mało dokładne , szczegółowe (nierozmyte) jest zdanie, które proponujemy do 
sprawdzenia. Wychwytuje różnicę między zdaniami „Wiele sprzedaż zachodzi 
poza Sobotą”, a zdaniem „Około 5 % zakupów w Piątek zachodzi po godzinie 
15.00 i dotyczy całych zestawów komputerowych”. Możemy narzucić oczekiwaną 
dokładność zdań, które chcemy przeglądać, poprzez podanie „widełek”, dla jakich 
podsumowanie jest analizowane.
Zwróćmy uwagę, że wartość T2 zależy tylko od postaci podsumowania (a 
właściwie od postaci cechy), natomiast nie zależy od postaci danych (czyli nie 
zależy od określenia liczności, czyli ile elementów określonych przez cechę S jest 
w naszej bazie danych). Oznacza to, że aby obliczyć T2 nie trzeba dla każdego 
podsumowania sprawdzać wszystkich rekordów w bazie !!!

• T3 - wskaźnik liczności

(2.31)

gdzie:

fl
<

o=
gdy, ju s (t/,) > 0 a w g (V g (y i)) > 0 

w przeciwnym przypadku

ń,=
1 jeżeli wg(Vg(yi)) > 0

0 w przeciwnym przypadku



Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych

do lingwistycznych podsumowań baz danych

31

Ten wskaźnik jakości mówi, ile obiektów w zbiorze danych określonym przez 
zapytanie wg „pasuje” do danego podsumowania, tzn. do danego określenia cechy. 
Oczywiście, zależy on od zawartości bazy danych. Wskaźnik ten jest bardzo prosty 
do interpretacji i gdy np. jego wartość wynosi 0.1512 oznacza to, że 15.12 % 
obiektów jest zgodna z podsumowaniem.

T4 -wskaźnik trafności

Jest to najważniejszy wskaźnik, który w interpretacji wyników zwykle ma 
największą wagę.
Jeżeli podzielimy podsumowanie obejmujące cechę S = (Si,S2,..., Sm) na m 
podsumowań cząstkowych obejmujących poszczególne cechy, Si,S2,..., Sm, takich 
że każda odpowiada (jest równoważna) tylko jednej wartości rozmytej, tzn. 
Si={si}, S2={s2},..., Sm={sm}, to:

Sj(dO= pSj (Vj(yi)) (2.32)

__ x”=A-
rj~ ~ ,j=l,...,n (2.33)

gdzie:

1 jeżeżeSj(di) > 0 
0 w przeciwnym przypadku

a wtedy:

T4=abs( n G (2-34)

Iloczyn rj „po” wszystkich atrybutach (część wzoru [2.34]) oznacza oczekiwaną 

wartość współczynnika T3, gdyby między danymi nie było żadnej korelacji. 
Posłużmy się przykładem:
Jeśli baza pracowników zawiera 50 % osób poniżej 25 roku życia oraz 50 % osób z 
wyższym wykształceniem, to oczekiwana liczba osób poniżej 25 roku życia i z 

wyższym wykształceniem to 25 %. Jeśli jednak to nie 25%, ale 39 % to oznacza, że
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znaleźliśmy pewną nietypową (charakterystyczną !) informację dla naszej bazy 
danych. Wartość wskaźnika T4 wyniesie wtedy 0.14 (14%) i będzie bardzo wysoki. 
A więc, wskaźnik ten określa, jak charakterystyczną zależność dla danej bazy 
danych podaje dane podsumowanie. Wcześniejsze prace dotyczące podsumowań 
baz danych, a w szczególności wskaźnik jakości zdanie „100 % sprzedaży jest 
dowolnej” oceniała bardzo wysoko (maksymalnie) w sensie użyteczności. Dla tego 
zdania wskaźnik trafności wyniesie dokładnie zero !
Szczególność tego wskaźnika jest widoczna w rozdziale dotyczącym wyników 
działania programu implementującego algorytm.

• Ts - wskaźnik długości

T5=2(0.5l5l) (2.35)

gdzie ISI jest liczbą elementów S.
Jak widać, kierując się tym wskaźnikiem preferujemy krótsze podsumowania, 
ponieważ są one zwykle bardziej czytelne dla człowieka.

Dla każdego zaproponowanego podsumowania potrafimy więc obliczyć jego 
jakość. Jakość podsumowania będzie określona, jak to zobaczymy w dalszej części 
niniejszego podrozdziału, w postaci średniej ważonej wartości powyższych wskaźników, 

tzn.:

T= T(Tb T2, T3, T4, T5; wb w2, w3, w4, w5) =L=i,2..... 5 w/T; (2.36)

Zadanie rozważane w pracy polega więc na określeniu algorytmu generowania 
podsumowania o najwyższej jakości. Można to zapisać następująco. Jeżeli D (2.20) jest 

zbiorem (tablicą) danych, które chcemy podsumować, L(<2) jest zbiorem możliwych 
wartości Q, L(S) jest zbiorem możliwych wartości S, a SUM = <(Q, S); T(Tb T2, T3, T4, 
T5; wi, w2, w3, w4, W5)> jest podsumowaniem lingwistycznym, to problem polega na 
znalezieniu optymalnego podsumowania SUM*, takiego że:

SUM* = <(£?*, S*); T*(Ti, T2, T3, T4, T5; wb w2, w3, w4, w5)>

<— maxge L’(e)cL(G), Se L’(S)eL(S); d'sd T(Tb T2, T3, T4, T5; wb w2, w3, w4, W5) (2.37)

czyli poszukujemy optymalnego podsumowania, tzn. optymalnych wartości 

lingwistycznych Q i S, dla których jakość podsumowania przyjmuje najwyższą wartość. 

Zauważmy, że maksymalizacji dokonujemy po podzbiorach odpowiednich zbiorów
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wartości [L’(Q) i L’(S)] i zbiorów danych (D’), ponieważ ze względu na rozmiar bazy 
danych i zbioru możliwych podsumowań zwykle nie jest możliwy pełny przegląd.

Złożoność obliczeniowa tego zadania zależy między innymi od następujących 

czynników:

• liczby atrybutów m,

• liczby wartości (określeń rozmytych) dla poszczególnych atrybutów,

• liczby rekordów w bazie danych, n,

• długości podsumowań (liczby obejmowanych atrybutów) k,

• rodzaju podmiotu podsumowania.

Podmiot oznacza tu zakres podsumowania. Może być ustalony z góry i odno.c ć się 
do całej bazy danych lub jej podzbioru (określonego zapytaniem wg). Może być też 
zmienny, to jest może być ustalone wg wraz z innymi parametrami podsumowania (Q, S) w 

trakcie jego generacji.
Do każdego określenia grupy obiektów można przyporządkować dowolną wartość 

rozmytą atrybutów. Dla uproszczenia możemy założyć, że np. definiujemy 8 wartości 
rozmytych dla każdego atrybutu (liczba dopuszczalnych atrybutów związana jest z tzw. 

magiczną liczbą Millera = 7±2 mówiącą o maksymalnej liczbie rozróżnialnych przez 

człowieka pojęć). Możemy więc przypisać 8m różnych wartości atrybutów. Zakładając, że 
bierzemy pod uwagę podsumowania o długości k, możemy zaproponować (8m)k różnych 

podsumowań (jeśli kolejność atrybutów nie jest ustalona). Oczywiście, przyjęliśmy w 
powyższym szacowaniu wiele uproszczeń. Jasne jest jednak, że w przypadkach 
praktycznych liczba koniecznych sprawdzeń możliwych podsumowań jest olbrzymia.

Wprowadzenie metody poszukiwania, która potrafiłaby zmniejszyć liczbę 
sprawdzanych kombinacji, staje się w takim przypadku niezbędne. Jedną z technik, które 
mogą być przydatne do tego celu, są algorytmy genetyczne, których zastosowanie do 
wyznaczania podsumowań lingwistycznych zaproponowali George i Srikantha [11], a - 
jak to już wspominaliśmy w Rozdziale 1 - w niniejszej pracy proponujemy rozwinięcie tej 

metody.
Zastosowanie algorytmów genetycznych wymaga przede wszystkim określenia 

dwu elementów podstawowych:

• funkcji przystosowania,

• funkcji dekodującej.
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Funkcja przystosowania określa jakość danego rozwiązania. Poszukiwane jest jej 
maksimum. Sposób określenia funkcji przystosowania i szybkość jej obliczania ma 

bezpośredni wpływ na szybkość działania metody.
W niniejszej pracy przyjmuje się funkcję przystosowania identyczną ze 

wskaźnikiem jakości określonym jako średnia ważona wspomnianych już cząstkowych 
wskaźników jakości podsumowania, jak to pokazano w Tabeli 3.

Zwróćmy uwagę, że już poprzednio używaliśmy określenia „wskaźnik jakości”, 

głównie dla yagerowskiego wskaźnika prawdziwości. W dalszej części pracy będziemy 
jednak tego określenia używali dla wartości średniej poszczególnych wskaźników jakości, 
czyli dla sumarycznego wskaźnika jakości podsumowania

Lp. Wskaźnik Wartość Waga Wartość ważona

1 Prawdziwości ji Cti Ji *ai

2 Trafności j2 J2*a2

3 Liczności ja a3 J3 * a3

4 Rozmytości j4 04 J4 * O4

5 Długości js «5 j5*a5

Wartości funkcji przystosowania 
(wskaźnika j akości)

f=£i=l,2,...,5 Oj*ji / Zi=l,2,...,5Oi

Tabela 3. Obliczanie funkcji przystosowania (wskaźnika jakości)

Z własności średniej ważonej wynika, że wartość funkcji przystosowania też będzie 
przyjmowała wartości z przedziału [0,1]. Wagi wskaźników mogą zostać określone 
doświadczalnie lub przy pomocy metody Saaty’ego (por. pkt. 2.5). Dodatkowo funkcja ta 

może być rozwinięta o pewne funkcje kary, zabezpieczające przed przyjmowaniem 
wartości niedopuszczalnych przez elementy kolejno generowanych rozwiązań. Mogą one 
wynikać z ograniczeń wartości wybranych wskaźników i w przypadku ich przekroczenia 
wartość funkcji może być odpowiednio zmniejszana lub może mieć przypisaną wartość 

zero.

Drugim elementem, jaki należy określić, jest funkcja dekodująca. Zamienia ona 

chromosom na konkretne rozwiązanie zadania. Funkcja dekodująca zależy od określenia 

warunków poszukiwania. W Tabeli 4 określimy warunki poszukiwania podsumowań.
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Warunek Wartość

liczby aktywnych atrybutów m<=7 M

liczby wartości (określeń rozmytych) dla aktywnych atrybutów 7

Długości podsumowania k

Rodzaju podmiotu zmienny

Kolejność występowania atrybutów (nie wszystkie występują) stała

Tabela 4. Określenia warunków generowania podsumowań dla przykładowej funkcji dekodującej

Określenie warunków jest niezbędne dla funkcji dekodującej. Liczba atrybutów i wartości 
atrybutów jest mniejsza lub równa 7 ze względu na znaczący wpływ na długość 
budowanego chromosomu. Dla takich warunków generowania podsumowań chromosom 
zawiera informacje podane w Tabeli 5.

Grupa Określenie podmiotu Informacje o zależnościach dot. obiektów

CO

zawiera
Liczba
genów
(bitów)

Podmiot
atrybut
4

Podmiot
Wartość
4

Atrybut 1
Wartość

4

atrybut 2
wartość
4 4

atrybut m
wartość
4

Tabela 5. Budowa chromosomu zawierającego informacje o podsumowaniu

Wielkości występujące w Tabeli 5 mają następujące znaczenie:

podmiot- atrybut

zawiera numer atrybutu zakodowany w 4 bitach. Jeśli numer jest równy 
zero to podmiot jest ogólny i następne 4 bity nie są używane. Numer 
atrybutu przyjmuje wartości od 1 do 7.

podmiot, wartość

zawiera numer wartości rozmytej wybranego atrybutu, która staje się 

określeniem podmiotu - zakodowany jest w 4 bitach, nie jest dopuszczalny 
układ dla pierwszych ośmiu bitów, taki, że wybrany jest atrybutów, a
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wartość rozmyta = 0 (co oznacza jej brak). Funkcja dekodująca w takim 
przypadku zakłada podmiot ogólny.

atrybut i, wartość

zawiera numer wartości rozmytej kolejnego atrybutu, który staje się 
określeniem zależności dotyczących podmiotu; jeśli numer wartości jest 
równy zero, to oznacza to, że dany atrybut jest pominięty w podsumowaniu. 
Numer wartości też jest zakodowany w 4 bitach.

W związku z ograniczoną długością podsumowania zachodzi zależność: liczba atrybutów 

dla których {atrybut i, wartość>0) jest mniejsza lub równa k.
Funkcja przystosowana po rozkodowaniu chromosomu oblicza średnią wartość 

wskaźników opierając się na bazie danych.

Przy analizie efektywności zastosowania algorytmu genetycznego często jest interesujące 
pokazanie, jak zmienia się wartość uzyskanej najlepszej wartości wskaźnika jakości w 
funkcji liczny iteracji.

Średnia wartość współczynnika a kolejna iteracja 

Wykres : Zależność otrzymanej wartości wskaźnika jakości od liczby itaracji.

Powyższy wykres pokauje, że dość szybko uzyskuje się dobre wyniki. Jest tak też 

w zasadzie we wszystkich dalej rozpatrywanych przypadkach. (Wykres pochodzi z 
programu testującego zachowanie się algorytmów genetycznych w poszukiwaniu 

podsumowań dla bazy danych zawierającej pracowników firmy.)
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2.5. Dobór wag wskaźników z użyciem metody Saaty'ego

Przy obliczaniu wartości funkcji przystosowania korzystamy ze wskaźników 
jakości podsumowań oraz wag, które można uzyskać bezpośrednio od ekspertów lub 
obliczyć na podstawie ocen ekspertów. Jedną z metod służących do wyznaczania wag 
obiektów na podstawie liczbowych ocen ekspertów jest metoda Saaty’ego [43]. W 
metodzie tej eksperci podają swoje opinie w postaci macierzy porównań obiektów parami, 
przy czym wynik porównań podaje się w skali liczbowej. Dla uproszczenia rozpatruje się 
zagadnienie, gdy wynik porównań jest liczbą (lub jej odwrotnością) należącą do 
skończonego zbioru liczb naturalnych.

Przyjęcie zasady porównań parami obiektów (w naszym przypadku wskaźników) 
często doprowadza do powstania nieprzechodniości wyników, tzn. przy porównaniu 

obiektów Oj, Oj, Oi ekspert może uznać, że obiekt Oi poprzedza (jest lepszy niż) obiekt Oj, 
obiekt Oj poprzedza obiekt Oi, ale Oi poprzedza Oi . Metodologię postępowania w 
przypadkach nieprzechodniości opinii ekspertów podał w swoich pracach Saaty [43]. W 
metodzie tej przyjmuje się, że elementy macierzy Kh={kij}, stanowiące opinie eksperta h, 

mogą przyjmować wartości ze zbioru (1/9,1/7,1/5,1/3,1,3,5,7,9). Zakłada się, że wartość ky 

równa:

1 - oznacza, że obiekty Oj oraz Oj są tak samo preferowane (indyferencja) 
przez eksperta h,

3 - oznacza słabą preferencję obiektu O, względem obiektu Oj,
5 - oznacza zdecydowaną preferencję obiektu Oj względem obiektu Oj,
7 - oznacza mocną preferencję obiektu Oi względem obiektu Oj,

9 - oznacza bardzo silną preferencję obiektu Oj względem obiektu Oj,
a dla sytuacji przeciwnych (tzn. kjj) odpowiednie wartości wynoszą: 1/3,1/5,1/7 i 1/9.

Zazwyczaj w metodzie Saaty’ego przyjmuje się, że mamy do czynienia z macierzą, 
nazwijmy ją K, której elementy są wartościami średnimi elementów poszczególnych 
macierzy Kh (h=l,...,m).

Przyjmuje się, że wartości wag Wj (i=l,...,n) wyznacza się według wzoru Aw=Kw, 

gdzie w oznacza wektor własny macierzy K, A oznacza największą wartość własną tej 

macierzy.
Metoda Saaty’ego umożliwia więc pośrednie określenie wag przez ekspertów, 

przez porównania parami, które są prostsze dla człowieka. Następnie, mając wagi, stosuje 
się średnią ważoną jako funkcję przystosowania (wskaźnik jakości). W pracy jednak w 
większości przypadków wskaźniki te były dobierane doświadczalnie.
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3. Program generujący podsumowania

3.1. Uwagi wstępne

Jak już wspominaliśmy, podsumowania generowane z użyciem narządzi 

zaproponowanych w niniejszej pracy, mogą być bardzo użyteczne np. dla kadry 
zarządzającej wyższego szczebla. Ludzie ci potrzebują krótkich i zwięzłych podsumowań 
np. sytuacji w firmie. Nie mają oni przy tym czasu na analizę danych w sposób tradycyjny, 
np. z użyciem metod statystycznych (których często zresztą nie znają), a poza tym nie są z 
reguły informatykami i nawet jeśli są gotowi jakieś systemy komputerowe do tego celu 
stosować, to muszą być proste w użyciu i przyjazne użytkownikowi.

Te powyższe >ynniki zostały wzięte pod uwagę przy konstrukcji oprogramowania 
komputerowego implementującego zaproponowaną metodę generacji podsumowań 
lingwistycznych. Skorzystano to przede wszystkim z doświadczeń zdobytych przy 

budowie interfejsów do wyszukiwania informacji na podstawie nieprecyzyjnych 
(rozmytych) zapytań, które zaproponowano w pracach Kacprzyka i Zadrożnego [19-30], 
a potem wykorzystano np. w pracy doktorskiej Dobrzyńskiego [7].

To oprogramowanie realizuje następujące zadania oraz funkcje:

• przegląd i edycję analizowanej bazy danych,

• przenoszenie i łączenie układu relacyjnych baz danych do jednej bazy (w 

pokazywanym dalej przykładzie z wybranych programów obsługi sprzedaży),

• definiowanie wartości rozmytych atrybutów występujących w bazie danych,

• ręczne i automatyczne formułowanie (klas) interesujących podsumowań w języku 

naturalnym (polskim lub angielskim) oraz obliczanie wskaźników oceniających ich 
jakość,

• generowanie podsumowań w języku naturalnym według założeń ustalonych w 

programie, w szczególności dotyczących języka, definicji wartości rozmytych, 

podmiotu, udziału poszczególnych wskaźników w ocenie jakości, wyglądzie raportu 

itp.

• przegląd i analizę otrzymanych wyników.

Oprogramowanie działa w środowisku Windows 3.11 i Windows 95, a zostało 
opracowane w języku Delphi 1.0. Podczas tworzenia programu korzystano z literatury 

oryginalnej firmy Borland [2, 3]. Działanie systemu jest samodzielne, ale wymaga ID API 

- systemu zarządzania bazami danych. W zależności od standardu używanej bazy danych
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poprawne działanie systemu wymaga odpowiednich sterowników. Instalacja programu 
może być przeprowadzona za pomocą programu instalacyjnego lub poprzez ręczne 
ustalenie struktury. W wyniku instalacji powinna być ustalona struktura katalogów i 
plików pokazana w Tabeli 6.

Nazwa pliku Katalog docelowy Funkcja pliku

Summary.exe c:\delphi\dyplom 
(katalog przykładowy, 
następne będą podane jako 
podkatalogi przy założeniu, 
że są na tym samym dysku)

plik uruchamiający system, w 
zależności od katalogu będzie 
domyślał strukturę danych która 
się pod nim znajduje

base4.dbf bazy\ plik przykładowy z danymi z 
systemu sprzedaży

param4.dbf bazy\ plik konfiguracyjny do pliku 
base4.dbf (np. wybór języka 
pracy)

Atrybuty, dbf bazy\puste\ plik zawierający definicję
atrybutów rozmytych (plik
wzorcowy)

Atrybuty.dbt bazy\puste\ uzupełnienie o pola typu memo

Atrybuty. ntx bazy\puste\ plik indeksowy

Wartosci.dbf bazy\puste\ plik z wartościami rozmytymi

Wartosci.ntx bazy\puste\ plik indeksowy

param.dbf bazy\puste\ plik z domyślnymi parametrami
pracy

base.dbf bazy\puste\ plik przydatny przy funkcji 
eksportowej

Tabela 6. Struktury katalogów i plików

Dodatkowo instalacja systemu IDAPI powoduje stworzenie katalogów, plików i 

zmian w plikach konfiguracyjnych, jak to podano w Tabeli 7.
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Nazwa pliku Katalog docelowy Funkcja pliku

idapi.cfg c:\idapi plik z konfiguracją IDAPI

idapi01.dll
iddba01.dll
idrl0009.dll
ild01.dll

c:\idapi pliki z bibliotekami obsługi baz 
danych, w zależności od typu 
bazy danych mogą występować 
różne pliki

polish.ld
db852po0.1d

c:\idapi\langdrv plik z obsługą liter w wybranym 
standardzie, w zależności od 
standardu należy stosować
odpowiedni plik

Poprawki w plikac konfiguracyjnych

Plik i sekcja której 

dotyczy zmiana

Zawartość znaczenie

win.ini [IDAPI] Dllpath=c:\idapi 
configfileOl :=c:\idapi\idapi.cfg

wskazanie na plik z 
konfiguracją IDAPI

win.ini
[Borland Language
Drivers]

LDPath=C:\IDAPI\LANGDRV wskazanie na
katalog ze
sterownikami IDAPI

Tabela 7. Zmiany w strukturze katalogów, plików i konfiguracji w wyniku instalacji ID API

Omówione zmiany wykonuje program instalacyjny systemu IDAPI, który jest 
programem typu freeware.

Korzystanie z programu generującego podsumowania wymaga podstawowej 
znajomości systemu Windows, obsługi klawiatury i myszki oraz znajomości zagadnień 
związanego z analizowaną bazą danych.

3.2. Podstawowe zasady pracy w programie i w środowisku 

Windows

Program generujący podsumowania został opracowany dla środowiska Windows. 

Podczas pracy z nim obowiązują wszystkie zasady obowiązujące w tym środowisku. Z 

punktu widzenia użytkownika najważniejsze znaczenie ma obsługa okien, przycisków,
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menu i innych elementów programu. Obsługę okna i jego elementy można omówić na 

przykładzie okna wyboru pliku (Rys. 8).

listy rozwijane

Rys.8. Elementy pracy w środowisku Windows na przykładzie wyboru pliku

Pole tekstu umożliwia edycję danych typu tekstowego. Można stosować polskie 
litery, z tym że w przypadku baz danych należy wcześniej uaktywnić sterownik z polskimi 
literami. Pole „list” umożliwiają wybór elementu z listy. W programie są one często 
wykorzystywane ze względu na wygodę i dokładność określeń. Przyciski są uruchamiane 

myszką, co zwykle powodują przejście do innego okna lub jakieś konkretne działanie.
Szybkie i sprawne działanie programu wymaga komputera klasy Pentium z 16 MB 

RAM (lub więcej) i twardym dyskiem przechowującym bazę danych oraz program. 
Wyniki testowe zostały podane dla komputera Pentium 100.

Program posiada standardowe menu rozwijane, z którego poziomu możemy 
uruchamiać kolejne moduły. Układ i strukturę menu programu pokazano w Tabeli 8.

3.3. Baza danych - wybór, edycja i eksport

Program „Generowanie podsumowań” może analizować bazy danych opisujące 
różne zjawiska, obiekty, czynności lub zdarzenia. Jedynym ograniczeniem jest analiza 

bazy danych w formacie rozpoznawalnym przez IDAPI i w postaci jednej tablicy. Takie 

ograniczenie może wymagać stworzenie programu eksportującego, konwertującego zespół 

relacyjnych baz danych do jednej tablicy o odpowiednim formacie. Operacje tego typu
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można także wykonać korzystając z jednego z programów obsługi baz danych np. Accessa. 
Analizowana tablica powinna być dostępna i wskazana podczas pracy z programem.

Menu główne Podmenu Opis

Baza danych Wybór bazy danych Umożliwia wybór bazy danych, która ma 
być analizowana. Od tej opcji należy 

rozpocząć pracę z programem.

Eksport z programu PRO Przenoszenie danych do jednej tablicy z 

systemów sprzedaży typu PRO

Edycja danych Umożliwia edycję wybranej bazy danych.

Statystyka bazy Podaje ogólne informacje o bazie danych.

Analiza Wartości rozmyte Definicja atrybutów i wartości rozmytych.

Zapytanie Wykonywanie zapytań do bazy danych, w 
wyniku otrzymujemy zdania i wartości
wskaźników.

Wykonanie
podsumowania

Wykonanie podsumowania bazy danych. 

Określenie konfiguracji.

Wyniki obliczeń Podgląd ostatnich wyników

Parametry Parametry działania programu.

Program 0 programie Krótka notka o programie

Opis problemu Teoretyczny opis problemu

Zasoby systemu

Tabela 8. Struktura menu programu

Wybór bazy danych, która ma być analizowana, jest pierwszym etapem pracy w 

programie i realizowane jest z poziomu menu w opcji „Baza danych-Wybór bazy danych”. 
Uruchomienie tej opcji otwiera okno wskazania pliku pokazane na Rysunku 8. Wystarczy 
znaleźć bazę danych, zaznaczyć ją i nacisnąć klawisz „Ok”.

Sprawdzenie poprawności odczytu danych z wskazanej bazy, jej poprawienie oraz 
przegląd umożliwia opcja „Edycja danych”. Warunkiem jej działania jest wskazanie pliku, 
bo w przeciwnym wypadku pojawia się ostrzeżenie pokazane na Rysunku 9.
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DYPLQM1.EXE S3

Brak aktywnej bazy danych

Rys.9. Ostrzeżenie nakazujące uaktywnić bazę danych.

Tego typu komunikat będzie się pojawiał w większości opcji, których działania

będzie wymagało sprecyzowania informacji o bazie danych.
Jeżeli wcześniej wskazaliśmy plik, to w wyniku uruchomienia opcji „Edycja

danych” pojawi się okno typu „browse” w którym możemy przeglądać, poprawiać, 
dodawać i usuwać rekordy. Operacje te dostępne są poprzez zastosowanie odpowiednich 
kombinacji klawiszy lub poprzez uruchomienie odpowiedniego klawisza w „nawigatorze”. 
Przykładowy ekran edycji danych może wyglądać jak na Rys. 10.

^Edycja i podgląd bazy dan^cho •

_ 04 01-95__ 19:34:24______________ 80 0PT PCI ^86dx2/66/4/l .44/DT/101/D/W

► W + - A. Z <* * 1—"— Nawigator i Zamknij i

Rys. 10. Okno edycji bazy danych

Podstawowym elementem kierującym edycją jest nawigator. Kolejne ikony 

umożliwiają następujące funkcje:

• przejście na pierwszy element bazy,

• przejście na element poprzedni,

• przejście na element następny,
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• przejście na element ostatni,

• dodanie rekordu,

• usunięcie rekordu,

• edycja rekordu,

• zatwierdzenie zmian,

• rezygnacja ze zmian,

• ponowne odczytanie danych.

Większość z wymienionych operacji można wykonać korzystając z klawiszy 
kierunkowych oraz „Insert”, „Enter”, „Tab” itd.

Program umożliwia także eksport danych z gotowych systemów sprzedaży. Dotyczy to 
systemów popularnych w południowej Polsce i przeznaczonych dla prowadzenia 
gospodarki magazynowej małych i średnich firm. Systemy te wykorzystywane są przez 
ponad 150 firm handlowych, produkcyjnych i usługowych. Funkcja eksportująca dane 

pozwala na sprawdzenie działania metody dla rzeczywistych baz danych o tej samej 
strukturze, ale różnego pochodzenia. Stanowi także przykład tworzenia jednej tablicy z 

układu relacyjnych baz danych.
Moduł eksportujący uruchamia się poprzez wybranie opcji „Baza danych - eksport 

ze znanego systemu (oprogramowania) PRO”. Pojawia się okno pokazane na Rysunku 11.

Rys.ll. Okno wyboru pliku z systemu PRO

Okno to umożliwia wskazanie pliku charakterystycznego typu „Dbase” 

zawierającego transakcje sprzedaży o nazwie „sprzedaz.dbf ’. Jeśli wybierzemy zły plik lub 

nie wskażemy żadnego, to pojawi się ostrzeżenie.
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Rys. 12. Okno transformacji danych z systemu PRO

Wybierając plik „sprzedaz.dbf”, program sam znajduje pozostałe pliki z danymi i z 
nich korzysta. Jeśli dobrze wskażemy plik, to pojawi się okno eksportujące dane, które 
przeprowadzi nas prze operacje łączenia informacji bez naszego udziału.

Program proponuje nazwę utworzonej tablicy jako „basexxx.dbf” gdzie xxx jest 
pierwszą wolną liczbą naturalną. Podczas operacji łączenia zachodzą różnego typu 
operacje przetwarzania danych np. indeksowanie, pakowanie, sumowanie i inne. Podczas 
operacji program korzysta z następujących baz danych:

• „sprzedaż” - baza z transakcjami sprzedaży,

• „kontrahent” - baza z kontrahentami,

• „wy” - baza z informacjami o wyrobach i usługach,

• „dok_spr” - baza danych z dokumentami sprzedaży.

Baza „sprzedaż” jest bazą podstawową i rozbudowuje się ją o informacje 
pochodzące z baz pozostałych. „Dok_spr” zawiera spis dokumentów i poprzez wspólny 
atrybut „numer_dok” jest możliwe uzyskanie informacji do którego dokumentu przypisana
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jest konkretna transakcja. Posiadając numer dokumentu możemy uzyskać takie informacje 
jak: wartość całej transakcji, godzinę transakcji, numer klienta. Korzystając z numeru 
klienta można przejść do bazy „kontrah” i odczytać informacje o obrocie z klientem, jego 
systematyczności itp. Te dane pochodzą z bazy „dok_spr” i są zbierane w pierwszej fazie 
operacji eksportowej. Z bazy „sprzedaż” możemy także przejść do bazy „wy”, z której 
pobieramy informacje typu: marża towaru i grupa z której pochodzi towar itp.

Ostatecznie otrzymuje bazę danych o strukturze jak w Tabeli 8.

Nazwa atrybutu Rodzaj atrybutu Opis

Data Data Data sprzedaży (transakcji).

Czas Czas Czas sprzedaży.

Numer Numeryczny Numer towaru.

Nazwa Napis Nazwa towaru.

Ilość Numeryczny Dość sprzedanych sztuk
W danej transakcji.

Cena Numeryczny Cena j ednostkowa

Marża Numeryczny Marża w procentach.

Wartość Numeryczny Wartość transakcji =
ilość x cena.

Rabat Numeryczny Wartość rabatu w procentach udzielonego w 
danej transakcji.

Grupa Napis Grupa z której pochodzi towar.

Wartość
dokumentu

Numeryczny Wartość całej transakcji w dokumencie.

Obrót z klientem Numeryczny Wartość całkowitej sprzedaży dla klienta 
(występującego w danej transakcji) w danym 
roku podatkowym.

Częstość klienta Numeryczny Liczba zakupów dokonana przez klienta w 
danym roku kalendarzowym.

Miasto Napis Miasto z którego pochodzi klient.

Tabela 9. Struktura pliku z informacjami o sprzedaży

Baza danych, dla której testowano działanie zaproponowanego w pracy algorytmu, 
pochodzi z firmy handlowej sprzedającej podzespoły do komputerów, akcesoria oraz 

wykonującej usługi informatyczne.
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3.4. Definiowanie atrybutów i wartości rozmytych

W zaproponowanej w pracy metodzie wyznaczania najlepszego podsumowania 
konkretnej bazy danych przyjmuje się, że liczba możliwych wartości atrybutów jest 
skończona. Jest to uzasadnione w przypadku wielu atrybutów, bo np. produkt przyjmuje ze 
swej natury skończoną liczbę możliwych wartości, jako że np. liczba sprzedawanych 
modeli komputerów czy drukarek jest ograniczona. Dla wielu atrybutów - jak np. cena, 
ilość, marża, wiek, data, godzina itp. - jest troszkę inaczej, bo teoretycznie cena lub 
godzina sprzedaży mogą przyjmować nieskończenie wiele wartości, choć np. ceny wpisuje 
się z dokładnością do dziesiątków groszy, a godzinę z dokładnością do pojedynczych 
minut. Z drugiej jednak strony, choć w powyższych przypadkach mamy skończoną liczbę 
wartości, to ta liczba jest zwykle za wysoka, co powodować może niedostateczną 
efektywność numeryczną procedur przeglądu przestrzeni możliwych rozwiązań. Ponadto, 
mogą istnieć atrybuty mogące przyjmować wartości rozmyte, co może wynikać np. z 

faktu, że ich wartości są jedynie znane jako opinie ekspertów wyrażone w nieprecyzyjnym 
ze swej natury języku naturalnym. Wtedy ograniczenie liczby ich możliwych wartości jest 
naturalne, ponieważ - co od dawna wiadomo - człowiek może jedynie rozróżnić dość małą 

liczbę wartości lingwistycznych (tzw. magiczna liczba Millera 7± 2).

Jak już wspomnieliśmy, wartości rozmyte (lingwistyczne) atrybutów mają 
kluczowe znaczenie w podsumowaniach lingwistycznych i dlatego zajmiemy się teraz ich 

określaniem.
Po pierwsze, zakładamy, że mamy pewien pierwotny atrybut, np. czas (sprzedaży), 

przyjmujący (w bazie danych, dokumentach itp.) wartości nierozmyte. Wprowadzamy 
więc atrybut rozmyty, np. czas sprzedaży, który może przyjmować wartości rozmyte. Te 
wartości rozmyte są określone przez podanie atrybutu, którego dotyczą, oraz funkcji 
przynależności odpowiadających im zbiorów rozmytych. Wartości te mogą być proste, jak 
np. mały, oraz złożone, jak np. bardzo mały, nie mały i nie duży itp., utworzone zgodnie z 
pewnymi regułami syntaktycznymi. Przypisanie do poszczególnych wartości rozmytych 
odpowiadających im w sensie znaczeń zbiorów rozmytych jest z kolei dane poprzez 
określenie reguł semantycznych. Można więc powiedzieć, że w ten sposób określa się 
pewien (prosty!) język, w którym będzie działał program komputerowy wyznaczający 

podsumowania lingwistyczne.
Moduł ustalania atrybutów i wartości dostępny jest w opcji „Analiza - Wartości 

rozmyte”. Po jej uruchomieniu pojawia się okno pokazane na Rysunku 13.
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5 Data->Dzien rok 

1 Funkcja liniowa

Czy wartość rozmyta: F

Funkcja transformująca:

Rodzaj funkcji przynależności:

R& Wyjście [ Funkcja przynależności

Rys. 13. Okno edycji atrybutów i wartości rozmytych

Atrybuty i wartości są definiowane przez użytkownika i jest to najtrudniejszy 
(zwłaszcza dla niedoświadczonego użytkownika), ale bardzo ważny, element programu. 
Dla każdego atrybutu należy określić następujące informacje:

• nazwa - określa nazwę atrybutu rozmytego,

• pole - wskazuje na atrybut pierwotny,

• numer - numer atrybutu, nadawany automatycznie przez komputer; jest on 

niepowtarzalny i nie należy go zmieniać,

• opis - opis atrybutu, pole typu „memo”,

• czy_rozm - określenie czy dana wartość jest rozmyta (dotyczy wartości typu 

tekstowego - „string”).

„Nazwa” pozwala na szybką identyfikację atrybutu rozmytego i służy tylko dla 

celów identyfikacyjnych. „Pole” to atrybut z bazy pierwotnej; powinno ono być zapisane 

dokładnie w takiej samej formie jak w bazie danych. „Numer” jest wprowadzony w celu 

sprawdzenia poprawności relacji między bazą atrybutów i wartości rozmytych (relacja
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typu Jedno do kilku”). „Opis” jest polem, w którym można wstawiać własne notatki bez 

żadnych ograniczeń.
Dla każdej wartości rozmytej podawane są dane:

• wartość - słowne określenie wartości,

• zdanie - określenie wartości w kontekście, czyli zdaniu w odpowiedniej formie,

• numer - numer atrybutu,

• funkcja transformująca - funkcja zamieniająca różne typy danych na wartości 

numeryczne,

• funkcja przynależności - funkcja przynależności zbioru rozmytego,

• a - parametr funkcji przynależności,

• b - parametr funkcji przynależności,

• c - parametr funkcji przynależności,

• d - parametr funkcji przynależności.

„Wartość” jest słownym określeniem wartości w postaci ogólnej. „Zdanie” to ta 
sama wartość, ale wyrażona w formie, która pasuje do zdania opisującego konkretny 
obiekt. Funkcja transformująca to numer (rodzaj) funkcji zamieniającej typ danych z 
atrybutu pierwotnego na wartość numeryczną. Funkcja przynależności to numer (rodzaj) 
funkcji przynależności, która służy do określenia charakterystyki i przebiegu funkcji 

przynależności zbioru rozmytego. W końcu, „a”, ”b”, ”c” i ”d” to parametry funkcji 
przynależności.

Między widocznym na ekranie spisem atrybutów i wartości jest pewna relacja. 
Zmiana aktywnego (podświetlonego) atrybutu powoduje zmianę zawartości okna z 
wartościami, tak że widoczne są tylko te wartości, jakie może przybierać dany atrybut. 
Standardowo możemy dopisywać, poprawiać i kasować rekordy posługując się 
nawigatorem. Po spisach poruszamy się klawiszami kierunkowymi i klawiszem „TAB”.

Dla bazy danych z transakcjami sprzedaży określone zostały atrybuty i wartości 

rozmyte [z tych definicji korzysta się przy realizacji następnych modułów programu] 

pokazane w Tabeli 10.
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Atrybut rozmyty Atrybut
pierwotny

Funkcja

Transformująca

Wartość
rozmyta

Funkcja 
przynależności 
Parametry 
a, b, c, d

Data sprzedaży data data -> numer

dnia w roku

Na początku

roku

liniowa

70,30,0,0

data data -> numer
dnia w roku

W okresie
wiosennym

trapezowa
60,90,120,150

data data -> numer
dnia w roku

Latem trapezowa
145,180,210,240

data data -> numer

dnia w roku

W czasie

wakacji

trapezowa
180,180,240,240

dat'5 data -> numer

dnia w roku

Jesienią trapezowa
240,270,300,330

data data -> numer
dnia w roku

Pod koniec
roku

liniowa
300,320

Czas czas Czas
(numerycznie)

Rano trapezowa
4,7,9,10

czas Czas
(numerycznie)

Około 12 wykładnicza
12,10.3

czas Czas ->
(numerycznie)

Około 14 wykładnicza
14,12

czas Czas
(numerycznie)

Po 15 wykładnicza
15,15.9

czas Czas
(numerycznie)

Po 16 wykładnicza
rosnąca
15,15.9

Cena sprzedaży cena
netto

Brak Drobiazgi liniowa
10,0

cena
netto

Brak towary droższe liniowa
100,1000

cena
netto

Brak towary drogie liniowa
2000,5000

Marża marża Brak Bez marży trójkątna

-0.001,0,0.0001

marża Brak Niska marża trapezowa

0,0,0.4,0.1
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marża Brak Średnia marża trapezowa
0.05,0.1,0.2,0.25

marża Brak Wysoka marża liniowa
0.2,0.3

marża Brak Marża ujemna liniowa
0,-0.1

Dzień sprzedaży data data->
dzień tygodnia

Początek

tygodnia

wykładnicza

1,2.5

data data->
dzień tygodnia

środek
tygodnia

wykładnicza
3,4

data data->
dzień tygodnia

koniec
tygodnia

liniowa
3,5

data data->
dzień tygodnia

w sobotę trapezowa

6,6.6,6

Wartość

Transakcji

dokument.

wartość

Brak drobna Liniowa
100,0

dokument.
wartość

Brak mała wykładnicza

100,50

dokument.
wartość

Brak średnia wykładnicza
1000,100

dokument.
wartość

Brak duża wykładnicza
4000,1000

dokument.

wartość
Brak bardzo

duża

wykładnicza

5000,8000

Wielkość klienta klient_obr Brak klient mały liniowa
1000,500

klient_obr Brak klient średni trójkątna
500,1500,2500

klient_obr Brak klient duży liniowa
2000,10000

Systematyczność klient_sys Brak klient

jednorazowy

trójkątna
0.5,1,1.5

klient_sys Brak klient

przypadkowy
trójkątna
0,2,4

klient_sys Brak klient częsty trójkątna
4,6,10
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klient_sys Brak klient stały liniowa
8,10

Grupa grupa Wartość
nierozmytą

Akcesoria

Programy

Peryferia

Drukarki

Komputery

Tabela 10. Definicje atrybutów i wartości rozmytych dla testowanej bazy danych

Funkcję przynależności definiuje się naciskając klawisz „Funkcja przynależności” 
w oknie definicji atrybutów rozmytych. Definicja funkcji przynależności polega na 
określeniu rodzaju funkcji (kształtu) oraz charakterystycznych punktów na tych 
wykresach. Wcześniej należy jeszcze wskazać funkcję transformującą format danego pola 

na pole numeryczne. Możemy wybrać następujące funkcje:

• data -> dzień roku,

• data-> dzień tygodnia,

• data-> liczbę dni od tego czasu,

• data-> dzień miesiąca,

• czas-> wyrażenie numeryczne w godzinach.

Można też stwierdzić, że dane pole nie wymaga konwersji danych.
Do wyboru mamy kilka typów funkcji przynależności. Wykresy funkcji 

przynależności z punktami charakterystycznymi oraz nazwami pokazano na Rysunkach 14 

-18.

Rys. 14. Liniowa funkcja przynależności
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Rys. 15. Wykładnicza rosnąca funkcja przynależności

Rys. 16. Trójkątna funkcja przynależności

Rys. 17. Trapezoidalna funkcja przynależności

Funkcja przynależności

Rys. 18. Wykładnicza funkcja przynależności
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Ekran określający funkcję przynależności dla atrybutu „Data sprzedaży” i wartości 
rozmytej „Na początku roku” może wyglądać np. jak na Rysunku 19.

Edycja wartości rozmytefw H0 E3

Nazwa atrybutu:Data sprzedaży 

Nazwa wartości rozmytej:Na początku roku

Rys. 19. Ekran do określania funkcji przynależności

W przypadku funkcji trapezoidalnej wykorzystywane są wszystkie parametry a, b, c 
i d. W przypadku funkcji trójkątnej wykorzystywane są trzy parametry a, b i c. W 
pozostałych przykładach korzysta się tylko z dwóch parametrów. Wpisanie dowolnej 
wartości dla nieużywanych parametrów nie zmienia przy tym działania programu.

Rodzaj funkcji przynależności i funkcji transformującej wybiera się z listy 
rozwijanej. Każda funkcja ma swój numer, który jest ważny dla procedury obliczającej.

Określanie funkcji przynależności jest wspomagane możliwością testowania 
zachowania się zdefiniowanej funkcji na rzeczywistych danych. Naciśnięcie klawisza 
„Test” powoduje pojawienie się okna jak na Rysunku 20.
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T est wartości rozmytej HIsl E3

DATA CZAS NUMER NAZWA

233 PROG.MS DOS 0.22lł-ęi:95 09:01:55 
12-01-95 09:01:59* 202 HDD 270 MB Maxtor

12-01-95 09:01:55
12-01-95 5 09:01:55

1081 Kaseta Star LC10/20 

59 i Przykrywka na klawiaturę ■»

.< 1 J ?T:■'& \ : > -

W ► w C

Wartość funkcji p'zynależności: 

Wartość numeryczna pola:

0,983

9,01666666

Zamknij

Rys.20. Ekran określający funkcję przynależności

Poruszanie się po liście zmienia wartości pól:

• wartość numeryczna pola

• wartość funkcji przynależności.

Na Rysunku. 21 wartość funkcji przynależności wynosi 0.983 i oznacza to, że godzina 
09:01:55 to jest „w zasadzie rano” (testowano wartość rozmytą „sprzedaż w godzinach 
rannych”).

3.5. Zapytanie do bazy danych

Uzyskiwanie informacji z danych może być przeprowadzone na dwa sposoby. Po 
pierwsze, możemy zadać pytanie do bazy danych np. „o sprzedaż w okresie wakacji dla 
dużych klientów” i oczekiwać odpowiedzi w formie pełnego zdania typu „około połowy 
sprzedaży w czasie wakacji jest dla dużych klientów” (ew. wraz z paroma wskaźnikami 
dot. jakości, tzn. prawdziwości takiej odpowiedzi). Po drugie, możemy polecić 

komputerowi samemu wygenerować zdania przy narzuconych atrybutach. Pierwszą 

funkcję realizujemy w opcji „Analiza - Zapytanie” co powoduje pojawienie się okna jak 

na Rysunku 21.
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Rys.21. Okno zapytań do bazy danych

Zadanie zapytania polega na wskazaniu określeń w oknie „Pytanie o” oraz 
wskazaniu podmiotu w oknie „Podmiot”. Podczas wypełniania tych pól korzystamy z list 
wyboru. Po wybraniu i wypełnieniu pól uruchamiamy klawisz „Wykonaj”. Powoduje to 
przesuwanie się wskaźnika obliczeń „Odpowiedź”, aż do 100 %. Otrzymujemy wyniki w 
postaci zdania oraz wskaźników jakości. Wypisywane są wartości w układzie 

procentowym wskaźników:

• jakości,

• liczności,

• liczności oczekiwanej.

Aby wskazać określenie należy użyć klawisza „Dodaj”. Powoduje to pojawienie się 

okna wyboru cechy pokazanego na Rysunku 22.
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lig-|D|x|Wm'laWn —H

NUMER NAZWA POLE 4b.

r 1 Data sprzedaży ^data
2 Czas czas
3 Cena sprzedaży • cena_netto

4 x?z' ,. --' ■■ '■ \ 7:' 7:777

’ . ‘ .. ' -- - * ; m e

NUMER WARTOŚĆ ZDANIE
► 1 i Na początku roku sprzedaż na początku roku r-

1 W okresie wiosennym sprzedaż w okresie wiosennyn
....................1 Latem sprzedaż w okresie letnim

1 j W czasie wakacji sprzedaż w okresie wakacji
11 Jesienią sprzedaż w okresie jesiennym
1J

i ~~ ~ '

Pod koniec roku sprzedaż w końcu roku

f Zatwierdź i s' w e

Rys.22. Okno zapytań do bazy danych

W tym oknie należy wybrać atrybut, a następnie wartość rozmytą. Pojawia się 
wtedy ona w oknie „Zapytanie”. Aby zrezygnować z jednej z cechy, o którą pytamy, 

należy nacisnąć klawisz „Usuń”.
Domyślnym podmiotem w zapytaniu jest podmiot ogólny. Aby wskazać podmiot 

będący wybraną wartością rozmytą należy:

• dodać określenie (wartość rozmyta) do okna „Pytanie o”,

• nacisnąć klawisz „Jako podmiot”.

Powoduje to, że wybrane określenie znika z pierwszej listy i staje się podmiotem. 
Aby wrócić do podmiotu ogólnego należy nacisnąć klawisz „Podmiot ogólny”.

3.6. Wykonywanie podsumowania

Po zdefiniowaniu atrybutów i wartości rozmytych, wskazaniu bazy danych i 

przetestowaniu zapytań można przejść do najważniejszej części programu, czyli modułu 

generowania podsumowań. Moduł ten umożliwia stworzenie zbioru podsumowań (zdań)
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najlepiej odzwierciedlających zawartość bazy danych. Jego działanie jest bardzo różne w 
zależności od określonych parametrów.

Po uruchomieniu opcji „Analiza - Wykonanie podsumowania” pojawia się okno z 

stronicowaną konfiguracją oraz dwoma przyciskami, pokazane na Rysunku 23.

Rys.23. Okno wykonania podsumowania

Pierwszym krokiem jest określenie parametrów podsumowania, następnie 
uruchamia się procedurę liczącą, a ostatecznie na ekranie pojawia się okno wyników, które 

możemy przeglądać na różne sposoby.
Parametry generowania podsumowań są podzielone na trzy grupy:

• „Zapytanie” - określenie atrybutów, podmiotu,

• „Rodzaj raportu” - określenie sposobu przedstawienia wyników,

• ,,Metoda” - ustalenie parametrów metody.

Grupa parametrów „Zapytanie” pozwala ustalić, jakie atrybuty mają występować w 

zdaniach oraz jaki ma być podmiot. Naciśnięcie klawisza „Uzupełnij” powoduje przejście 

do strony z dostępnymi atrybutami. Pojawia się lista atrybutów, które zaznaczamy i 

wybieramy klawiszem „Dodaj zaznaczone..”.
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IW" -l-

Zapytanie Rodzaj raportu " Metoda f

Dostępne atrybuty:
Data sprzedaży
Marża
Dzień sprzedaży
Wartość transakcji
Wielkość klienta
Systematyczność klienta
Grupa

Dodaj zaznaczone atrybuty do listy atrybuty do listy atrybutów aktywnych

- ^Wykonanie raportu Rezygnacja

Rys.24. Okno wyboru atrybutów aktywnych

Wybranie atrybutów jest równoważne z zadaniem zapytania typu:

„co można powiedzieć o zależnościach między atrybutami... ”.

Na przykład, jeśli wybierzemy atrybuty „marża” i „wielkość klienta”, to 
otrzymamy informacje typu, jakie marże otrzymuje mały, średni i duży klient. Ponadto, 
jaka była sprzedaż dla dużych klientów, lub jaka część sprzedaży jest z niską marżą. O 
czasie obliczeń decyduje przede wszystkim liczba aktywnych (wybranych) atrybutów. 
Rozsądne jest analizowanie równocześnie najwyżej 8 atrybutów, z tym, że szybko 
otrzymamy wyniki tylko dla ok. trzech.

Na oknie przedstawionym na Rysunku 24 możemy jeszcze określić podmiot, jaki 
dopuszczamy w podsumowaniach. Domyślnym podmiotem jest podmiot ogólny, jak np. 

sprzedaż. Ale możemy narzucić podmiot bardziej specyficzny i stwierdzić np. że interesują 

nas zależności dotyczące tylko sprzedaży towarów drogich.
W ten sposób bardzo łatwo możemy oczekiwać odpowiedzi, które np. odpowiadają 

na pytania:

• jakiego typu towary kupowali systematyczni klienci,

• jakie grupy towarów występowały na dużych fakturach.,
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• kto kupuje po godzinie 16,

• jakie są zależności między marżą, a grupą towarową,

• jakie godziny sprzedaży charakteryzują kolejne pory roku.

Kolejną grupą parametrów jest „Rodzaj raportu” (por. Rysunki 25 - 26). Tutaj 
ustalamy, jak długie ma być podsumowanie, jakie wskaźniki mają być wypisane oraz 

rodzaj podmiotu.

Określenie paramehów raporli»
Zapytanie [Rodzafrapóirtuj Metoda f Atrybuty dostępne

Czy wypisywać: -------- ————

R Współczynnik liczności 

R Współczynnik jakości 

R Współczynnik trafności 

R Współczynnik długości 

R Współczynnik rozmytości 

R Współczynnik sumaryczny
JT tylko podmiot ogólny

Podsumowanie ma się składać z maksymalnie: 15 zdań.

^Wykonanie raportu Rezygnacja |

Rys.25. Okno określające wygląd raportu

Długość podsumowania (czyli z ilu zdań się składa) wpływa na przejrzystość 
wyniku, ale także na czas obliczeń. Czym dłuższego podsumowania szukamy, tym dłuższy 

będzie oczywiście czas oczekiwania na wynik.
Bardzo duży jest natomiast wpływ rodzaju podmiotu na czas obliczeń. Wybranie 

podmiotu ogólnego powoduje, że komputer podczas sprawdzania wszystkich 
dopuszczalnych zdań ustala podmiot na stałe, co radykalnie zmniejsza liczbę 

sprawdzanych przykładów (zwykle 7-8 razy).

Ostatnią grupą parametrów jest „Metoda”. Tutaj ustalamy najciekawsze parametry 

generowania podsumowań. Wpływają one na sens, wygląd, kolejność generowanych zdań.
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O kreśfema parametrów fapoitiM**___________________ _______________________
- Zapytanie f Rodzaj raportu f (Metoda] Y Atrybuty dostępne"

Oćena podsumowania na podstawie: Waga: 7:

F Współczynnik jakości 10 T- ?<• •• .7

F Współczynnik liczebności: 10

F Współczynnik trafności: 10 Minimum: 0,01
■ F Współczynnik dł. zdania: 10

F Współczynnik rozmytości: Zakres od: 0
1111111!^ i 1 \ / •

'?■” - - = ■/' ' : %?>,- :
-Stosowany aigotym: --------—— ------- ■. luf 5* * U <* wm 1 n 5 mist*

Algorytm pełnego przeglądu
[YluKby IlIcllIHiłi fuy u ł>ir & u«

r Algorytm genetyczny 3

^Wykonanie raportu Rezygnacja

Rys.26. Okno określające parametry generowania podsumowania

Ostateczna ocena jakości danego zdania jest średnią ważoną wybranych 
wskaźników, z możliwością odrzucenia zdań po niespełnieniu warunków związanych z 
przekroczeniem dopuszczalnego zakresem ich wartości.

Możemy wybrać algorytm pełnego przeglądu lub algorytm genetyczny. Pierwszy 
znajdzie rozwiązania optymalne, ale będzie oczywiście działał dłużej. Na czas obliczeń 
duży wpływ ma maksymalna długość zdania. Wskazuje ona na liczbę określeń i powinna 
być ograniczona z dwóch względów. Czym więcej bowiem określeń, tym dłuższy czas 
obliczeń oraz mniejsza czytelność zdań.

Jeżeli stosujemy algorytm genetyczny do generowania najlepszego podsumowania, 

to musimy jeszcze ustalić pewne parametry, a przede wszystkim:

• liczbę chromosomów,

• prawdopodobieństwo mutacji,

• prawdopodobieństwo krzyżowania,

• maksymalną liczbę cykli (kroków) obliczeniowych.

Można te parametry wybrać w specjalnym oknie pokazanym na Rysunku 27. 

Zauważmy, że np. liczba cykli jest mała, ale przecież każdy cykl to przeszukanie całej 

bazy danych.
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Rys. 27. Przykładowe wartość parametrów algorytmu genetycznego

Po ustaleniu wszystkich parametrów należy nacisnąć klawisz „Wykonanie raportu”. 
Powoduje to otwarcie okna obliczeń pokazanego na Rysunku 28.

Trwają obliczenia... IWl

Okno stanu obliczeń, proszę

Przygotowanie danych...

Stan obliczeń: Czas:13 sek.

Ilość iteracji:! 26 Ilość zapytań:?

1 3%

Aktualne zapytanie:

1%

Rys.28. Okno stanu obliczeń

Górny linia wskazuje na postęp w przeglądzie zapytań, dolna na postęp w 

zapytaniu aktualnym. Dodatkowo wyświetlone są informacje o liczbie zdań do 

sprawdzenia oraz czasie obliczeń.
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■ Podgląd wjiników^ □al*l
Zamknij Sortuj według:,

ZDANIE WYNIK JAKOŚĆ LICZLL
Wiele sprzedaży po godzinie 16 jest dla dużych l 0.3582 0,4889
Wiele sprzedaży około godziny 14 jest dla duzyc 0.3475 0,4673}
Wiele sprzedaży po godzinie 15 jest dla dużych 1 0.3448 [ 0,4566}

► Około jednej trzeciej sprzedaży dla średnich kliei[ 0,2122 .......... 0,2053 .........

Około jednej trzeciej sprzedaży dla małych klienl| 0.2102 0,239 ji : .

Około jednej trzeciej sprzedaży dla średnich kliei 0,1868 0,1974
V

Około jednej trzeciej sprzedaży dla średnich klientów jest około południa .

Rys.29. Okno przeglądu wyników

Po zakończeniu obliczeń przechodzimy do okna przeglądu wyników pokazanego 
na Rysunku 29. Mamy możliwość przeglądu wszystkich wygenerowanych zdań oraz 
przypisanych im wskaźników. Zdania możemy przeglądać według wartości wybranego 

wskaźnika lub według globalnej oceny (domyślnie).
Pokażemy teraz zastosowanie zaproponowanego systemu do generowania 

podsumowań lingwistycznych dla bazy danych sprzedaży firmy zajmującej się handlem 
sprzętem komputerowym.
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4.Wyniki badań dla bazy danych sprzedaży autoryzowanego 

dealera firmy Optimus S.A

4.1. Charakterystyka podmiotu gospodarczego i bazy danych

Badania zaproponowanego algorytmu i oprogramowania przeprowadzono na bazie 
danych sprzedaży firmy handlowej. Firma ta jest autoryzowanym dealerem producenta 

komputerów, firmy Optimus S.A.
Ta firma to:

Nazwa: Przedsiębiorstwo „ATC” Jacek Buchta
Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 38
NIP: 547-004-06-89

W sierpniu 1998 roku firma ta przekształciła się w spółkę akcyjną po połączeniu z 

firmą „Lemarpol” S.A.
Przedsiębiorstwo „ATC” zajmuje się przede wszystkim handlem sprzętem 

komputerowym, akcesoriami komputerowymi oraz oprogramowaniem. Jest ona jedną z 
pierwszych firm komputerowych w Polsce południowej, która nawiązała kontakty 
handlowe z wieloma dużymi przedsiębiorstwami. Ponadto, firma obsługuje tysiące 
drobnych klientów z Podbeskidzia. Właścicielem firmy jest p. mgr Jacek Buchta, który 
zatrudnia ok. 15 pracowników (obecnie więcej po połączeniu się z Lemarpolem). Firma 

podzielona jest na działy: handlowy, serwis i montownia, a także posiada kilka oddziałów.
Baza danych - którą firma ATC udostępniła dla potrzeb niniejszej pracy, za co autor 

składa gorące podziękowania - zawiera informacje o sprzedaży z 1997 roku 
uwzględniające informacje o:

• danych ogólnych o dokumencie typu data, numer itp.,

• kontrahencie,

• towarach zawartych w poszczególnych dokumentach.

Dane te pochodzą z popularnego oprogramowania Pro Hurt dot. gospodarki 

magazynowej zakupionego w firmie Pro Systems.
Informacje te zostały połączone i są zawarte w jednej tablicy według schematu 

opisanego w pkt. 2.1. Powstała baza danych o następującej charakterystyce:

• liczba rekordów: 8743
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liczba atrybutów: 14

liczba różnych dokumentów: 4000

liczba różnych kontrahentów: 3000

liczba różnych towarów: 3000

W bazie danych występują atrybuty podane w Tabeli 11.

Nazwa atrybutu Typ atrybutu Krotki opis

Data Data Data transakcji

Czas Czas Czas transakcji

Numer Liczba naturalna Numer towaru

Nazwa Napis Symbol lub nazwa towaru

Dość Liczba
rzeczywista

Liczba sprzedanych sztuk

Cena Liczba
rzeczywista

Cena towaru

Marża Liczba
rzeczywista

Marża

Wartość Liczba
rzeczywista

Wartość transakcji

Rabat Liczba
rzeczywista

Rabat od cen oficjalnych

Grupa Napis Grupa do której należy towar

Wartość dokumentu Liczba
rzeczywista

Wartość dokumentu

Obrót z klientem Liczba
rzeczywista

Obrót z klientem w roku
kalendarzowym

Liczba wizyt klienta Liczba naturalna Liczba wizyt klienta w roku

Miasto klienta Napis Miasto z którego pochodzi klient.

Tabela 11. Struktura bazy po sprowadzeniu do jednej tablicy

Dalsza część pracy zawiera wyniki wypisane w formie tabelarycznej. W tabeli 

znajdą się podsumowania lingwistyczne, dla których jakość, czyli średnia ważona
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wskaźników, jest najwyższa. Wagi poszczególnych wskaźników jakości podsumowania 
zastały określone bezpośrednio przez ekspertów oraz z użyciem metody Saaty’ego. Nie 
zawsze brano pod uwagę wszystkie 5 zaproponowanych wskaźników jakości podsumowań 
i dlatego podawać się będzie tylko te, które aktualnie wzięto pod uwagę.

Najogólniej biorąc, przyjmowano następujące wagi:

Wskaźnik Wagi:

Prawdziwości 5
Liczności 10
Trafności 100
Długości 10
Rozmytość 10

Przy czym oczywiście te wagi są w systemie normalizowane i zamieniane na liczby 

z przedziału [0,1].
W wyniku otrzymuje się najlepsze podsumowania. Zwróćmy przy tym uwagę, że w 

wyniku otrzymuje się z reguły cały zestaw równoważnych (w sensie wartości wskaźnika 
jakości) podsumowań, a nie jedno jedyne. Jest to, po pierwsze, zgodne z ogólną filozofią 
wspomagania decyzji, która mówi, że system jedynie wspomaga decyzje, a nie zastępuje 
decydenta. Należy więc podać decydentowi nie jedno, a kilka rozwiązań (podsumowań), a 
decydent wybierze sam jedno z nich, być może nie to o największej wartości wskaźnika 
jakości, bo przecież model matematyczny może nie uwzględniać wszystkich aspektów.

Ponadto, w naszym przypadku, decydent otrzymuje zestaw podsumowań 
obejmujących wiele aspektów (np. dot. wielkości klientów i zamówień, czasów transakcji 
itp.) i obraz sytuacji, jaki decydent sobie wyrabia, może być pewnym agregatem tych 
podsumowań cząstkowych.

Zwróćmy na koniec uwagę, że otrzymywane wskaźniki jakości będą się dość 
znacznie różnić dla różnych rozpatrywanych klas podsumowań. Jest to spowodowane 
przyczynami technicznymi, a wartości wskaźników należy traktować raczej jako 
porządkujące otrzymywane podsumowania, a niejako wartości bezwzględne.



Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych

do lingwistycznych podsumowań baz danych
67

4.2. Generowanie podsumowań zawierających wartości jednego 

atrybutu

Lista dostępnych atrybutów rozmytych (grup określeń) i ich wartości jest podstawa 
języka, w którym będą generowane podsumowania. Ta lista jest oparta na atrybutach 

zawartych w Tabeli 11.
Dla wartości rozmytych, których definicja została opisana w Tabeli 10 można 

obliczyć, jakiej części obiektów (czyli tu transakcji sprzedaży) ona dotyczy i jaką średnią 
wartością wskaźnika jakości przyjmuje, a przez to zbudować poszczególne podsumowania 
lingwistyczne według schematu ogólnego:

<Określenie ilości> transakcji sprzedaży jest <określenie warunku>

czyli z jednym określeniem warunku; w niniejszej części zajmiemy się właśnie tym 
najprostszym przypadkiem podsumowania.

Załóżmy, że wybieramy określenie warunku „data sprzedaży” i przyjmujemy 

następujące wskaźniki jakości podsumowania:

• wskaźnik prawdziwości,

• wskaźnik liczności,

• wskaźnik rozmytości,

ponieważ pozostałe dwa wskaźniki (długości i trafności) nie różnicują otrzymywanych 
podsumowań.

Wybieramy opcję „Wykonanie podsumowania”, określamy tylko jeden aktywny 
atrybut („data sprzedaży”) i zaznaczeniu opcji „tylko podmiot ogólny”.

Dla wartości rozmytej „data sprzedaży” otrzymujemy wyniki pokazane w Tabeli

12.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
liczności
Wskaźnik

jakości
(wynik)

Wskaźnik
Prawdziwości

Wskaźnik

Rozmytości

Mało transakcji sprzedaży jest ną 
początku roku.

0,2124

0,1888

0,1418 0,2124

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży 0,2525 0,1715 0,2525
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iest w okresie wiosennym . 0,2255

Mało transakcji sprzedaży jest w okresie
letnim.

0,2114
0,1863

0,1531 0,2114

Bardzo mało transakcji sprzedaży iest w
okresie wakacji.

0,1362
0,1362

0,1362 0,1362

Mało transakcji sprzedaży iest w okresie
jesiennym.

0,1956
0,1775

0,1413 0,1956

Mało transakcji sprzedaży iest w końcu
roku.

0,2010
0,1934

0,1784 0,2010

Tabela 12. Wybrane wskaźniki i podsumowania dla wartości rozmytych atrybutu „data sprzedaży”

Analiza wskaźników

Określenia ilości są przyjmowane ze zbioru określeń: bardzo mało, mało, około 
jednej trzeciej, około połowa, wiele, prawie wszystkie, 100 % itp. Przyjmowane jest to 
określenie, którego funkcja przynależności przyjmuje największą wartość dla wskaźnika 
liczności, czyli to, które pokrywa najwięcej elementów bazy danych.

Podane podsumowania (zdania) mają dokładnie taki sam schemat, który został 
przyjęty ze względu na prostotę i przejrzystość. Dla podanych przykładów wskaźnik 

liczności przyjmuje wartości z przedziału od 13% do 26% i takiej właśnie części obiektów 
dotyczą poszczególne określenia. Dla zdań z jednym określeniem wskaźniki liczności i 
rozmytości przyjmują tę samą wartość, co oczywiście wynika z ich definicji i sposobu 
liczenia. W dalszej analizie pojedynczych atrybutów wskaźnik rozmytości nie będzie 
wypisywany. Wskaźnik jakości przyjmuje wartość około 15 %. Zakładając jednak, że 
tylko dla ok. 20 % rekordów ma on minimalną wartość (około 1 %), można stwierdzić, że 
już dla tej grupy przyjmuje on dosyć wysokie wartości. Świadczy to o dobrym 

reprezentowaniu tych obiektów (transakcji sprzedaży) przez podsumowania. Dla 

określenia „w okresie wakacji” wskaźniki jakości i liczebności są takie same. Wynika to z 
definicji tego określenia, które jest ścisłe i obejmuje od 180 do 240 dnia w roku. Funkcja 
przynależności przyjmuje więc wartość 1 na ww. przedziale, a 0 poza nim.

Analiza wyników

Zdania rozpoczynają się od określeń „mało”, „bardzo mało” i „około jednej 

trzeciej”. Wynika to z dosyć równego podziału roku na okresy, co w wyniku daje grupy 

15% -25% i dlatego podczas analizy warto posłużyć się wskaźnikiem liczności.
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Definicja „na początku roku” obejmuje tylko 40 dni. Jest to więc ok. 11 % dni w 
roku. Natomiast w tym okresie zachodzi aż 21 % transakcji! Podobna sytuacji jest z 
określeniem „w końcu roku”, które obejmuje tylko 7.5 % dni w roku, ale aż 20.5 % 
transakcji. Wynika z tego, że okres początku roku i końca roku są dużo bardziej aktywne 
niż pozostała część roku. Największy zastój w handlu panuje w wakacje, które obejmują aż 
60 dni, czyli 16% roku, a w tym czasie zachodzi tylko 13 % transakcji. Ogólnie biorąc, 
podsumowania atrybutu rozmytego „data sprzedaży” można zebrać do następującego 

zdania:

„Najwięcej sprzedaje się w okresie początku i końca roku, natomiast spokojnym okresem 
są dni wakacyjne”

przy czym to zdanie, wynikające z powyższych analiz, jest utworzone przez ekspeiia na 

podstawie wyników z Tabeli 12.

Dla atrybutu rozmytego „czas - godzina sprzedaży” otrzymujemy wyniki pokazane 

w Tabeli 13.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Bardzo mało transakcji sprzedaży jest w godzinach rannych . 0.1214 0.0794

Około połowy transakcji sprzedaży jest około południa. 0.4708 0.2656
Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest około godziny
14.
Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest po godzinie 15

0.2355 0.1317

0.2559 0.1413

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest po godzinie 16 0.1750 0.1350

Tabela 13. Wybrane wskaźniki i podsumowania dla wartości rozmytych atrybutu „czas -godzina 
sprzedaży”

Analiza wyników

Pojęcie „godziny ranne” obejmuje czas między godziną 4°° i 10°°. Firma „ATC” 

oficjalnie rozpoczyna pracę o godzinie 8 i kończy o godzinie 16. Tak więc, „godziny 

ranne” powinny obejmować 25% czasu pracy rzeczywistej. Jednak w tym okresie zachodzi 

tylko 12% transakcji. To dwa razy mniej niż należałoby oczekiwać. Zupełnie inaczej
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wygląda aktywność w godzinach popołudniowych. Stworzone zostały dwa określenia „po 
godzinie 15” oraz „po godzinie 16”. Pierwszy objął aż 25 % transakcji (oczekiwana 
wartość to 12.5 %) drugi 17 % transakcji (oczekiwana wartość 0%!). I jest to jedne z 
najciekawszych faktów wynikających z analizy czasu pracy! Jak widać, część transakcji 
zostaje przesunięta poza godziny oficjalne. Jakie są okoliczności tych transakcji, jakich 
one wartości dotyczą oraz jakich klientów, wskaże nam dalsza analiza podsumowań. 
Dosyć szerokie okazało się określenie sprzedaży „około południa”, bo obejmuje ono 
prawie połowę oficjalnego czasu pracy i prawie połowę transakcji.

Ostateczny wniosek z analizy atrybutu „czas pracy” może wyglądać następująco:

„ Aktywność sprzedaży jest niska w godzinach rannych i wzrasta w godzinach 
popołudniowych. Zaskakująco dużo transakcji zachodzi po oficjalnych godzinach pracy”

Dla atrybutu rozmytego „cena sprzedaży” otrzymujemy wyniki pokazane w Tabeli 
14.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
liczności

Wskaźnik

Prawdziwości

Mało transakcji sprzedaży iest drobiazgów . 0.1705 0.0795

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest

towarów tanich.
0.3621 0.3426

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest 
towarów droższych.

0.4066 0.2324

Bardzo mało transakcji sprzedaży iest drogich
towarów.

0.0509 0.0243

Tabela 14. Wybrane wskaźniki i podsumowania dla wartości rozmytych atrybutu „cena sprzedaży”

Analiza wyników

Okazuje się, że towary do 10 zł (dyskietki, podkładki pod myszki, taśmy barwiące i 

niewiele innych) to aż 17 % transakcji. To dosyć dużo, zważywszy na fakt, że wiąże się to 

z długim czasem obsługi. Towary z grupy środkowej („tanie” i „droższe”) stanowią 
znaczną część sprzedaży, pozostawiając produktom przekraczającym 2000 zł (zestawom 

komputerowym i drogim drukarkom) tylko 5 % udziału. Tę sytuację przedstawiono 

schematycznie na Rysunku 30. Należy przy tym pamiętać, że te dane dotyczą liczby 

transakcji, a nie ich sumarycznej wartości.
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H Liczba transakcji

Rys.30. Udział transakcji z podziałem według asortymentu (czyli w praktyce ceny)

Dla atrybutu rozmytego „marża” otrzymujemy wyniki pokazane w Tabeli 15.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
Liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Bardzo mało transakcji sprzedaży iest ze strata. 0.0059 0.0059

Bardzo mało transakcii sprzedaży iest bez marży. 0.0548 0.0548

Wiele transakcii sprzedaży iest z niska marża. 0.5837 0.5237

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest z 

średnia marża.

0.3453 0.2773

Mało transakcii sprzedaży iest z wysoka marża. 0.1872 0.1478

Tabela 15. Wybrane wskaźniki i podsumowania dla wartości rozmytych atrybutu „marża”

Analiza wyników

Marżą jest wielkością bardzo charakterystyczną dla danej branży i rodzaju 
działalności. W przypadku handlu sprzętem komputerowym waha się ona od paru do 40 

%, w zależności od klienta, rodzaju towaru, grupy towarowej itp.
Okazuje się, że aż 0.59 % transakcji zachodzi ze stratą. Jakie towary i przy jakich 

okolicznościach sprzedaje się po cenie niższej niż cena zakupu, wykaże dalsza analiza. Bez 
marży sprzedawanych jest 5 % towarów (definicja „bez marży” obejmuje sprzedaż poniżej 

0.01 % marży). Wyraźnie dominuje zakres marży od 2-25 % i tylko 18 % transakcji 
przekracza wartość 20 %. Pokazano te udziały procentowe schematycznie na Rysunku 31.
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@ Marża

Rys.31. Udział transakcji z podziałem według marży

Dla atrybutu rozmytego „dzień sprzedaży” otrzymujemy wyniki pokazane w Tabeli

16.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest w
noczatku tygodnia.

0.3819 0.2642

Mało transakcji sprzedaży iest w środku tygodnia. 0.2004 0.2004

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest pod 
koniec tygodnia.

0.4118 0.3201

Bardzo mało transakcji sprzedaży jest 

w sobotę.

0.0101 0.0101

Tabela 16. Wybrane wskaźniki podsumowania dla wartości rozmytych atrybutu „dzień sprzedaży”

Analiza wyników

Z analizy wartości wskaźnika liczności nasuwają się następujące wnioski: 

„wyraźnie dużo więcej śprzedaje się na początku i na końcu niż w środku tygodnia” oraz 
„w sobotę dokonywanych jest tylko około 1 % transakcji”. Można to przedstawić jak na 

Rysunku 32.
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Część tygodnia

I Liczba transakcji

Rys.32. Udział transakcji z podziałem według części tygodnia

Dla atrybutu rozmytego „wartość transakcji” otrzymujemy wyniki pokazane w 

Tabeli 17.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
liczności

Wskaźnik
prawdziwości

Mało transakcii sprzedaży iest w bardzo małych
porciach.

0.1590 0.1119

Bardzo mało transakcii sprzedaży iest w małych
porciach.

0.0874 0.0540

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest w 
średnich porciach.

0.4152 0.2163

Około połowy transakcii sprzedaży iest dużych faktur 0.4609 0.2418

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest z 
bardzo dużych faktur.

0.3841 0.1801

Tabela 17. Wybrane wskaźniki i podsumowania dla wartości rozmytych atrybutu „wartość transakcji”

Analiza wyników

Słowne określenie wartości transakcji jest zdefiniowane w Tabeli 9. Określa się 

„sprzedaż w bardzo małych porcjach” jako transakcje nie przekraczające 100 zł. Z 

wcześniejszych analiz wynikało, że towary typu „drobiazgi” oraz „tanie” to ponad 50 %
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transakcji, tymczasem tej wielkości dokumentów (faktur i rachunków) jest tylko około 17 
%. Wynika z tego, że sprzedaż towarów o małej wartości towarzyszy zwykle sprzedaży 
produktów o dużej wartości. Aż 38 % transakcji pochodzi z dużych dokumentów, tj. 
takich, których wartość przekracza 5000 zł. Te dokumenty w dużej większości zawierają 
zestawy komputerowe i to dobrze wyposażone.

Dokumenty z przedziału cenowego 50-150 zł („małe porcje”) stanowią tylko 
niecałe 9 %. Wynikać z tego może, że stosunkowo niewiele produktów znajduje się w tym 

pułapie cenowym lub są mało popularne.
Dla atrybutu rozmytego „wielkość klienta” otrzymujemy wyniki pokazane w Tabeli

18.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
liczności

Wskaźnik

Prawdziwości

Bardzo mało transakcii sprzedaży iest dla małych
klientów.

0.0809 0.0718

Bardzo mało transakcii sprzedaży iest dla średnich
klientów.

0.0647 0.0334

Wiele transakcii sprzedaży iest dla dużych klientów. 0.8656 0.7974

Tabela 18. Wybrane wskaźniki i podsumowania dla wartości rozmytych atrybutu „wielkość klienta”

Dla atrybutu rozmytego „Systematyczność klienta” otrzymujemy wyniki pokazane 

w Tabeli 19.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Bardzo mało transakcji sprzedaży jest dla klientów 
jednorazowych.

0.0641 0.0641

Bardzo mało transakcji sprzedaży jest dla klientów 
przypadkowych.

0.1458 0.0978

Bardzo mało transakcji sprzedaży jest dla klientów 

częstych.

0.0849 0.0567

Wiele transakcji sprzedaży jest dla klientów stałych . 0.7520 0.7505

Tabela 19. Wybrane wskaźniki i podsumowania dla wartości rozmytych atrybutu „systematyczność 

klienta”

Analiza wyników
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Zaskakująco mało transakcji dotyczy klientów drobnych i jednorazowych. Można 
nawet stwierdzić, że sprzedaje się tylko dla klientów dużych i stałych, a pozostałe 
transakcje nie mają znaczącego wpływu na obrót. Tylko 7.5 % klientów odwiedza raz 

firmę, a aż 75 % ponad 8 razy.

Wniosek

Ostateczny wniosek z analizy atrybutów „wielkość klienta” (i w pewnym sensie 
„systematyczność klienta”) może wyglądać następująco:

„Ponad 85 % transakcji dotyczy sprzedaży dla klientów, z którymi obroty przekroczyły 
2000 zł. Może to być związane z dwoma faktami: większość klientów w końcu zakupuje 
zestaw komputerowy, a także klienci wiążą się z dostawcą systemów komputerowych ”

Dla atrybutu nierozmytego „grupa towarowa” otrzymujemy wyniki pokazane w 

Tabeli 20.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Około jednej trzeciej transakcji sprzedaży jest
akcesoriów.

0.4095 0.4095

Bardzo mało transakcii sprzedaży iest komputerów . 0.0528 0.0528

Bardzo mało transakcji sprzedaży jest 
oprogramowania.

0.0447 0.0447

Bardzo mało transakcii sprzedaży iest peryferii. 0.0709 0.0709

Tabela 20. Wybrane wskaźniki i podsumowania dla wartości (nierozmytych) atrybutu „grupa 
towarowa”.

Wyniki te pokazano schematycznie na Rysunku 33, a ich interpretacja jest dość

jasna.
Te powyższe podsumowania dla nierozmytego atrybutu pokazują, że 

podsumowania lingwistyczne mogą być z powodzeniem zastosowane w przypadku takich 

atrybutów, dając również bardzo ciekawe wyniki.
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Liczba transakcji

■Akcesoria
□ Komputery
□ Oprogramowanie
■ Peryferia
□ Drukarki
■ Podzespoły 
□Sieci

Rys. 33. Udział transakcji z podziałem według grupy towarowej

4.3. Generowanie podsumowań zawierających relację między 

wartościami par atrybutów

Podsumowanie dotyczące wartości pojedynczego atrybutu rozmytego nie przynosi 
informacji, które istotnie wyróżniałyby zaproponowaną metodę od zwykłych technik typu 
statystycznego. Dopiero rozwinięcie analizy do dwóch i więcej atrybutów pozwala na 

uzyskanie znacznie bogatszej i użytecznej informacji.
Dla dwu aktywnych (wybranych) atrybutów możemy uzyskać podsumowania w 

jednej z następujących form:

• Typ 1

<Określenie ilości> transakcji sprzedaży jest
<określenie warunku 1> i <okresienie warunku 2>

• Typ 2

<Określenie ilości> <określenie warunku 1> transakcji sprzedaży jest 
<określenie warunku 2>

Te dwa typy podsumowań różnią się rodzajem podmiotu. Podmiot może być stały 

(ogólny), czyli w naszym przypadku sprzedaż w ogóle, albo może nim być sprzedaż 

spełniająca jakiś warunek (np. drukarek z dodatkowo określoną ceną), który może być
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zmienny (np. tanie, drogie itd.). Wtedy właśnie wartość rozmyta tworząca pierwszy 
warunek stanowi podmiot. Określenie ilości jest związane oczywiście z rodzajem 
podmiotu. Jeśli podmiot jest ogólny, to określenie dotyczy transakcji, które spełniają 
warunek pierwszy i warunek drugi. Jest takich transakcji zwykle dosyć mało (jeśli 
oczywiście określimy te warunki dość dokładnie) i warto wtedy bezpośrednio skorzystać 
ze wskaźnika liczności. Jeśli podmiot jest tworzony przez warunek pierwszy, to określenie 
ilości wskazuje na ilość (część, udział) transakcji sprzedaży spełniających warunek drugi, 
ale tylko dla transakcji spełniających warunek pierwszy. Dla takich samych warunków, 
podsumowania pierwszego typu zawsze posiadają mniejszy (lub równy) wskaźnik 
liczności niż podsumowania drugiego typu. Podobnie zachowuje się wskaźnik jakości.

Dla otrzymanych podsumowań uwzględniamy teraz wskaźnik trafności, który miał 
wartość zero dla pojedynczych atrybutów. Określa on, jaką relację wyraża dane 
podsumowanie. W sytuacji, kiedy transakcji określone poprzez warunek pierwszy są 
związane z transakcjami określonym poprzez warunek drugi, wartość tego wskaźnika jest 
większa od zera. Wartość tego wskaźnika jest liczona jako wartość bezwzględna z 
oczekiwanej i otrzymanej wartości wskaźnika liczności dla danego podsumowania.

Poszczególne fazy analizy są uruchamiane w opcji „Wykonanie podsumowania” 

przy następujących warunkach:

• okno „aktywne atrybuty” zawiera dwa aktywne (wybrane) atrybuty,

• okno „interesuje mnie jako” jest puste lub zawiera wybrany podmiot,

• dopuszcza się nie tylko podmiot ogólny,

• maksymalna liczba wypisanych podsumowań wynosi 15,

• obliczane są wszystkie wskaźniki,

• maksymalna długość zdania wynosi 3,

• wagi poszczególnych wskaźników ustalane są w zależności od konkretnego przypadku.

Pokaźemy teraz wyniki, wygenerowane podsumowania lingwistyczne, dla różnych 

wartości elementów podsumowania.
Analizując atrybut rozmyty „systematyczność klienta” przy wybranym podmiocie 

„sprzedaż ze stratą” otrzymano wyniki podane w Tabeli 21.
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Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
Trafności

Wskaźnik
Liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Wskaźnik

Rozmytości
Wynik
(wskaźnik

jakości)

Około połowy sprzedaży ze strata jest 
dla klientów stałych.

0.2136
0.7520

0.5385

0.3851

0.2136

Około jednej trzeciej sprzedaży ze 
strata jest dla klientów 
przypadkowych.

0.2003
0.1458

0.3462
0.2544

0.2003

Mało sprzedaży ze strata jest dla 
klientów jednorazowych.

0.1090
0.0641

0.1731
0.1763

0.1090

Bardzo mało sprzedaży ze strata jest 
dla klientów częstych.

0.0305

0.0849

0.1154
0.1230

0.0305

100 % sprzedaży ze strata jest 

dowolnej.

0

1

1

0

1

Tabela 21. Wybrane wskaźniki i podsumowania dla wartości atrybutu „systematyczność kiienta” przy 
„ujemnej marży”

Analiza wyników zawartych w Tabeli 21 pozwoli zrozumieć znaczenie 
odpowiednich wskaźników oraz pozwoli ustalić wagi dla wskaźnika ogólnego przy 
bardziej złożonych analizach. Ostatnie podsumowania, tzn. „100 % sprzedaży ze strata jest 
dowolnej” przyjmuje wartości wskaźników liczności, jakości i rozmytości równe jeden. 
Ale wartość zerowa wskaźnika trafności powoduje, że sumaryczny wskaźnik też wynosi 
zero. Jest to uzasadnione, ponieważ podane podsumowanie nie niesie ze sobą żadnej 

cennej informacji, chociaż jest z pewnością prawdziwe. W naszych dalszych rozważaniach 
takie oczywiste podsumowania nie będą wypisywane.

Wskaźnik trafności jest wartością bezwzględną z różnicy wskaźników rozmytości i 
liczności. W przypadku powyższych zdań wskaźnik rozmytości odpowiada wskaźnikowi 
liczności w przypadku, gdyby podmiot był ogólny. Analiza różnicy pozwala stwierdzić, na 

ile dane określenie charakteryzuje podmiot „sprzedaż ze stratą”.
Poddajmy dokładniejszej analizie podsumowanie trzecie: „Mało sprzedaży ze stratą 

jest dla klientów jednorazowych ”. Słowne określenie ilości „Mało” może wprowadzić w 

błąd, bo dokładnie 17 % sprzedaży ze stratą należy do klientów jednorazowych. Jeśli 
jednak spojrzymy na wartość wskaźnika rozmytości, który wynosi 6.41 %, czyli mówi 

nam, że bardzo mało sprzedaje się w ogóle dla klientów jednorazowych (bo tylko około 

6%), to więcej informacji niosło by raczej stwierdzenie „Wyjątkowo dużo sprzedaży ze
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stratą jest dla klientów jednorazowych”, czyli inne podsumowanie. Wynika to jednak z 
faktu, że inna jest perspektywa w tych dwu podsumowaniach: w pierwszym niejako 

lokalna, a w drugim globalna.
Podobnie można by zmienić pierwsze podsumowanie „Około połowy sprzedaży ze 

strata jest dla klientów stałych.”, które zostało najwyżej ocenione we wszystkich 
wskaźnikach (poza zdaniem ostatnim, które jest jednak nieprzydatne). Ze względu na fakt, 
że sprzedaż dla klientów stałych stanowi około 75 %, to „około połowy” wynosi dużo 
mniej. Zmieniona wersja zdania może przyjąć postać: „Mało, bo tylko połowa sprzedaży 
ze stratą, jest dla klientów stałych”.

W wyniku analizy wartości rozmytej „sprzedaż ze stratą” można zaproponować 
następujący wniosek:

„Sprzedaż ze stratą dotyczy przede wszystkim klientów jednorazowych ”

który po zmianie podmiotu przyjmuje postać:

„ Wiele śprzedaje się ze stratą dla klientów jednorazowych ”

lub

„Bardzo mało sprzedaży dla klientów stałych jest ze stratą”

W wyniku analizy wartości rozmytej „stały klient” przy zmiennym atrybucie 
„marża” można otrzymać następujące wyniki:

• Podsumowanie 1

„ Około jednej trzeciej sprzedaży dla klientów stałych jest z średnia marzą ”

• Podsumowanie 2

„Bardzo mało sprzedaży dla klientów stałych jest ze stratą (!) ”

przy czym poszczególne wskaźniki przyjmują wartości podane w Tabeli 22.
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Podsumowanie Wskaźnik
trafności

Wskaźnik rozmytości Wskaźnik
Liczności

Podsumowanie 1 0.0665 0.3459 0.2788
Podsumowanie 2 0.0017 0.0059 0.0043

Tabela 22. Wybrane wskaźniki dla wartości atrybutu „marża” przy „stałym kliencie”

Dalsza analiza atrybutu „marża” w połączeniu z atrybutem „wartość transakcji” 
pozwala otrzymać podsumowania, z których najlepsze pokazano w Tabeli 23.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

trafności

Wskaźnik
Liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Wskaźnik
rozmytości

Wynik
(wskaźnik

jakości)

Około jednej trzeciej sprzedaży bez 
marży jest w bardzo małych porcjach.

0.2502
0.1590

0.4092

0.2839

0.2264

Około jednej trzeciej sprzedaży w 
bardzo małych porcjach jest z wysoka 
marżą.

0.2279
0.1872

0.4151
0.3085

0.3411

Około jednej trzeciej sprzedaży z 
wysoka marzą jest w bardzo małych 
porcjach.

0.1935
0.0159

0.3525
0.2632

0.2569

Wiele sprzedaży dużych faktur jest z
niska marża.

0.1459
0.5837

0.7295
0.4432

0.6476

Około połowy sprzedaży ze strata jest 
z bardzo dużych faktur.

0.0582
0.3841

0.4423
0.2758

0.3528

Około połowy sprzedaży z średnią 
marżą jest w średnich porcjach .

0.0651
0.4152

0.4803
0.2586

0.2389

Tabela 23. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależność pomiędzy „marżą”, a 
„wartością transakcji”

W analizie podanych w Tabeli 23 podsumowań należy zwrócić uwagę na 
wskaźniki liczności i rozmytości, bo różnica między nimi wskazuje na to, czy np. Jedna 

trzecia” to dużo czy mało.

Podane zdania umożliwiają stwierdzenie następujących wniosków: „Zwykle 

sprzedaż w małych porcjach zachodzi z większą marżą, niż w porcjach dużych” (zdania 2,
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3 i 4) - co jest dosyć logiczne, bo przy większych zakupach udziela się zwykle 

odpowiednio większego rabatu.
Zdanie piąte mówi, że sprzedawca pozwala sobie na sprzedaż poniżej marży przede 

wszystkim w fakturach o dużej wartości. Przykładem tego może być sprzedaż peryferiów 

po niskiej cenie, jeśli są tylko „towarzystwem” dla dużego zestawu komputerowego.
Analiza atrybutu „marża” w połączeniu z atrybutem „grupa” (towarowa) pozwala 

otrzymać dosyć przejrzyste i racjonalne wyniki pokazane w Tabeli 24.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

trafności

Wskaźnik

Liczności
Wskaźnik

Prawdziwości

Wskaźnik
Rozmytości

Wynik
(wskaźnik

jakości)

Około połowy sprzedaży elementów 
sieci jest z wysoka marzą.

0.2329
0.1872

0.4202
0.3165

0.3630

Około połowy sprzedaży komputerów 
jest z średnia marzą.

0.2045
0.3453

0.5498
0.3699

0.4753

Wiele sprzedaży z wysoka marzą jest
akcesoriów.

0.1684
0.4095

0.5779

0.3919

0.5713

Wiele sprzedaży podzespołów jest z
niska marża.

0.1376
0.5837

0.7212
0.4449

0.6707

Około połowy sprzedaży 
oprogramowania jest z niska marża.

0.1028
0.5837

0.4808
0.3162

0.4309

Około połowy sprzedaży komputerów 

jest z niska marża.
0.0225

0.5837

0.5594

0.3202
0.4473

Bardzo mało sprzedaży bez marży jest 

podzespołów.

0.0237
0.2745

0.0355
0.2346

0.0355

Bardzo mało sprzedaży komputerów 
jest z wysoka marzą.

0.1418
0.1872

0.0455
0.1881

0.0314

Bardzo mało sprzedaży drukarek jest z 

wysoka marzą.

0.1288
0.1872

0.0585
0.1820

0.0509

Tabela 24. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależność pomiędzy „marżą”, a „grupą 
towarową”

Dane zawarte w Tabeli 24 wskazują, że na takie towary jak: elementy sieci, 

akcesoria i peryferia narzuca się wysoką marże, natomiast produkty z grup: komputery,
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drukarki, oprogramowanie i podzespoły mają niską marżę. Analizy liczbowe wskazujące 
na średnią marżę dla danej grupy potwierdzają bardzo dobrze to stwierdzenie.

Podsumowania dla zależność między atrybutami „marża” i „cena towaru” 

pokazano w Tabeli 25.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

Trafności

Wskaźnik

liczności

Wskaźnik
prawdziwości

Wskaźnik
Rozmytości

Wynik
(wskaźnik

jakości)

Wiele sprzedaży drogich towarów jest 
ze średnią marzą.

(+) 0,2907

0.3453
0,6360
0.2844

0,5649

Około jednej trzeciej sprzedaży 
drobiazgów jest z wysoka marzą.

(+) 0,2266
0.1872

0,4138

0.2416
0,3071

Wiele sprzedaży ze strata jest towarów 
droższych.

(+) 0,2088
0.4066

0,6154
0.2377

0,4032

Około jednej trzeciej sprzedaży 
drobiazgów jest z niska marżą.

(-) 0,2041
0.5837

0,3796
0.2330

0,3526

Około jednej trzeciej sprzedaży z 
wysoka marzą jest drobiazgów .

(+) 0,2064

0.1705
0,3769
0.2251

0,1635

Około połowy sprzedaży bez marży 
jest towarów tanich.

(+) 0,1515

0.3621
0,5136
0.2150

0,4997

Około jednej trzeciej sprzedaży z 
wysoka marzą jest towarów droższych

(-) 0,1513
0.4066

0,2553
0.1978

0,1410

Bardzo mało sprzedaży bez marży jest 
drobiazgów.

(-) 0,1497
0.1705

0,0209
0.1908

0,0108

Bardzo mało sprzedaży drogich 
towarów jest z wysoka marzą.

(-) 0,1221
0.1872

0,0652
0.1796

0,0514

Bardzo mało sprzedaży ze strata jest 
drobiazgów.

(-) 0,0936

0.1705
0,0769
0.1664

0,0586

Wiele sprzedaży towarów droższych 

jest z niska marża.

(+) 0,0394

0.5837

0,6231
0.1615

0,4966

Bardzo mało sprzedaży towarów 
droższych jest z wysoka marzą.

(-) 0,0697 
0,1872

0,1176
0.1565

0,0896

Tabela 25. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależność pomiędzy „marżą”, a „ceną 
towaru”
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Ostatnia analiza dotycząca marży wyraźnie potwierdza dotychczasowe analizy. 
Ogólnie łatwo można sobie wyobrazić, że „towary droższe mają niższą marże, niż towary 

tańsze” i że „sprzedaż bez marży i ze stratą dotyczy towarów droższych”.
Oznaczenie „(+)” lub „(-)” oznacza znak (dodatni lub ujemny) wyniku z odejmowania 

wskaźnika liczności od wskaźnika rozmytości. Inaczej mówiąc, podsumowania, w 
zależności od znaku, mogłyby się rozpoczynać od określeń:

• dla znaku „(+)” - „wyjątkowo wiele” lub „więcej niż dla pozostałych grup”,

• dla znaku „(-)” - „wyjątkowo mało” lub „mniej niż dla pozostałych grup”.

Wyniki analizy dla atrybutów „godzina” i „dzień” sprzedaży dla transakcji z bardzo 
dużych faktur pokazano w Tabeli 26.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

Trafności

Wskaźnik

liczności

Wskaźnik

prawdziwości

Wskaźnik
Rozmytości

Wynik
(wskaźnik

jakości)

Około połowy sprzedaży z bardzo 
dużych faktur jest pod koniec tygodnia

0,0412

0,4118
0,4529
0,0828

0,3320

Około jednej trzeciej sprzedaży z 
bardzo dużych faktur jest po godzinie
15.

0,0166

0,2559

0,2725

0,0452
0,1266

Około jednej trzeciej sprzedaży z 
bardzo dużych faktur jest około 
godziny 14.

0,0167

0,2355
0,2522
0,0445

0,1168

Bardzo mało sprzedaży z bardzo 
dużych faktur jest po godzinie 15 pod 
koniec tygodnia.

0,0239
0,1054

0,1292
0,0354

0,0615

Bardzo mało sprzedaży z bardzo 
dużych faktur jest w godzinach 

rannych.

0,0076
0,1214

0,1138
0,0327

0,0664

Bardzo mało sprzedaży z bardzo 

dużych faktur jest po godzinie 15 w 
początku tygodnia.

0,0200
0,0992

0,0792

0,0297

0,0310

Tabela 26. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności pomiędzy „godziną” i „dniem 
sprzedaży” dla transakcji z „bardzo dużych faktur”
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Podane podsumowania i wskaźniki wskazują na następujące zależności dotyczące 
transakcji z faktur o dużej wartości:

• sprzedaż „z dużych faktur” raczej następuje na początku i przy końcu tygodnia,

• wiele „dużych” transakcji ma miejsce po godzinie 15, dużo mniej w godzinach 
rannych, a wyjątkiem od tej zasady jest początek tygodnia.

Podsumowania dla atrybutów „grupa” i „data sprzedaży” pokazano w Tabeli 27.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

Trafności

Wskaźnik

liczności

Wskaźnik

prawdziwości

Wskaźnik

Rozmytości

Wynik
(wskaźnik

jakości)

Około jednej trzeciej sprzedaży 
komputerów jest w końcu roku.

0,0999
0,2010

0,3009
0,1274

0,2801

Około połowy sprzedaży w okresie 
jesiennym jest akcesoriów.

0,0642

0,4095
0,4737
0,1143

0,4790

Około jednej trzeciej sprzedaży 
elementów sieci jest na początku roku

0,0733
0,2124

0,2857
0,0982

0,1957

Bardzo mało sprzedaży elementów 
sieci jest w końcu roku.

0,0833
0,2010

0,1176

0,0980

0,0929

Bardzo mało sprzedaży 

oprogramowania jest na początku roku

0,0768
0,2124

0,1355
0,0929

0,0958

Około połowy sprzedaży na początku 

roku jest akcesoriów.

0,0348

0,4095

0,4443
0,0860

0,4343

Około jednej trzeciej sprzedaży w 

okresie letnim jest podzespołów.

0,0464
0,2745

0,3209
0,0853

0,3092

Około jednej trzeciej sprzedaży 
peryferii w jest w okresie wiosennym.

0,0507
0,2525

0,3032
0,0809

0,2140

Około jednej trzeciej sprzedaży 

oprogramowania jest w końcu roku

0,0446

0,2010

0,2455

0,0768

0,2258

Około jednej trzeciej sprzedaży 
elementów sieci jest w okresie 

wiosennym.

0,0458
0,2525

0,2983

0,0763

0,2081

Około jednej trzeciej sprzedaży w 

okresie wakacji jest akcesoriów .

0,0283
0,4095

0,3812
0,0762

0,3812
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Około jednej trzeciej sprzedaży w 
okresie wakacji jest podzespołów.

0,0336
0,2745

0,3081
0,0745

0,3081

Bardzo mało sprzedaży elementów 
sieci jest w okresie jesiennym.

0,0485
0,1956

0,1471
0,0692

0,0955

Mało sprzedaży oprogramowania jest 

w okresie wakacji.

0,0402
0,1362

0,1765
0,0691

0,1765

Tabela 27. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności pomiędzy „grupą towarów-” i 
„datą sprzedaży”

Analiza atrybutów „data sprzedaży” oraz „grupa” wykazała występowanie dużych 
zależności między grupą towarów i dniem sprzedaży w roku. Najważniejsze zależności to:

• w końcu roku śprzedaje się dużo więcej oprogramowania i komputerów, niż na 

początku roku,

• sprzedaż elementów sieci dominuje w początkowym okresie roku,

• w okresie wakacji dominuje sprzedaż akcesoriów, podzespołów i peryferii.

Podsumowania obejmujące sprzedaż „po godzinie 15” przy zmiennym dniu i 

wielkości klienta pokazano w Tabeli 28.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
Trafności

Wskaźnik
liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Wskaźnik
Rozmytości

Wynik
(wskaźnik
jakości)

Około jednej trzeciej sprzedaży po 
godzinie 15 jest w okresie wiosennym 
dla dużych klientów.

0.0358

0.2186

0.2544

0.0528
0.1514

Bardzo mało sprzedaży po godzinie 15 
jest w końcu roku.

0.0512
0.2010

0.1498
0.0750

0.1382

Bardzo mało sprzedaży po godzinie 15 

jest w okresie wakacji.

0.0079

0.1362
0.1283
0.0377

0.1227

Wiele sprzedaży po godzinie 15 jest 

dla dużych klientów.

0.0074

0.8656

0.8730

0.0916

0.7749

Tabela 28. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności pomiędzy „wielkością 
klientów” i „datą sprzedaży”
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Podsumowania dotyczące sprzedaży „w sobotę” przy zmiennej grupie i wielkości 
klienta pokazano w Tabeli 29.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
trafności

Wskaźnik
liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Wskaźnik

Rozmytości

Wynik
(wskaźnik

jakości)

Wiele sprzedaży w sobotę jest dla 
dużych klientów.

0,0094
0,8656

0,8750
0,0980

0,8319

Około połowy sprzedaży w sobotę jest
akcesoriów.

0,0223
0,4095

0,4318
0,0754

0,4318

Bardzo mało sprzedaży w sobotę jest 

oprogramowania.

0,0348
0,0447

0,0795

0,0565

0,0795

Bardzo mało sprzedaży w sobotę jest 
dla małych klientów.

0,0328

0,0809

0,1136
0,0562

0,0961

Bardzo mało sprzedaży w sobotę jest 
peryferii.

0,0314
0,0709

0,1023
0,0555

0,1023

Bardzo mało sprzedaży w sobotę jest 
peryferii dla dużych klientów

0,0409
0,0614

0,1023
0,0525

0,0962

Bardzo mało sprzedaży w sobotę jest 
akcesoriów dla małych klientów.

0,0351
0,0331

0,0682
0,0439

0,0507

Bardzo mało sprzedaży w sobotę jest 
oprogramowania dla dużych klientów.

0,0295
0,0387

0,0682
0,0407

0,0682

Około jednej trzeciej sprzedaży w 
sobotę jest akcesoriów dla dużych
klientów.

0,0022

0,3544
0,3523
0,0404

0,3376

Bardzo mało sprzedaży w sobotę jest 

komputerów.

0,0188
0,0528

0,0341

0,0493

0,0341

Bardzo mało sprzedaży w sobotę jest 
dla średnich klientów.

0,0193
0,0647

0,0455
0,0384

0,0182

Bardzo mało sprzedaży w sobotę jest

elementów sieci.

0,0159
0,0272

0,0114

0,0350

0,0114

Tabela 29. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności między „grupą towarową” i 
„wielkością klienta” w „sprzedaży w sobotę”
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Podsumowania dotyczące atrybutów „cena sprzedaży” i „czas - godzina 
sprzedaży” pokazano w Tabeli 30.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

Trafności

Wskaźnik

liczności

Wskaźnik
prawdziwości

Wskaźnik
rozmytości

Wynik
(wskaźnik
jakości)

Mało sprzedaży drogich towarów jest 

po godzinie 15.

0,0649
0,2559

0,1910
0,0908

0,1111

Około jednej trzeciej sprzedaży po 
godzinie 16 jest towarów droższych.

0,0457
0,4066

0,3609
0,0890

0,2103

Około połowy sprzedaży drogich 
towarów jest około południa.

0,0303
0,4708

0,5011
0,0879

0,2864

Około połowy sprzedaży towarów 
droższych jest około południa.

0,0136
0,4708

0,4844

0,0725
0,2664

Około jednej trzeciej sprzedaży około 
południa jest towarów droższych.

0,0118
0,4066

0,4184
0,0655

0,2302

Około jednej trzeciej sprzedaży po 
godzinie 15 jest towarów droższych .

0,0128
0,4066

0,3938

0,0643

0,2118

Bardzo mało sprzedaży drogich 
towarów jest w godzinach rannych .

0,0225
0,1214

0,1438

0,0515

0,0912

Mało sprzedaży po godzinie 16 jest 
drobiazgów.

0,0122
0,1705

0,1583
0,0442

0,0813

Bardzo mało sprzedaży drogich 
towarów jest po godzinie 16 .

0,0218
0,0802

0,0584

0,0438
0,0559

Bardzo mało sprzedaży po godzinie 16 
jest drogich towarów.

0,0138
0,0509

0,0371
0,0354

0,0171

Tabela 30. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności między „ceną” i „godziną 
sprzedaży”

Jak wyraźnie widać, podsumowania w Tabeli 30 wskazują, że sprzedaż drogich 

towarów ma miejsce raczej w godzinach południowych.

Podsumowania dotyczące atrybutów „data sprzedaży” i „dzień” dla sprzedaży w 

godzinach rannych pokazano w Tabeli 31.
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Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

Trafności

Wskaźnik

liczności
Wskaźnik
Prawdziwości

Wskaźnik

Rozmytości
Wynik
(wskaźnik

jakości)

Około połowy sprzedaży w godzinach 
rannych jest pod koniec tygodnia.

0,0472

0,4118

0,4590

0,0985

0,3588

Około jednej trzeciej sprzedaży w 
godzinach rannych jest w okresie
letnim.

0,0516
0,2114

0,2630

0,0857
0,1845

Około jednej trzeciej sprzedaży w 
godzinach rannych jest w początku 
tygodnia.

0,0335
0,3879

0,3544
0,0783

0,2170

Bardzo mało sprzedaży w godzinach 
rannych jest w okresie jesiennym.

0,0523
0,1956

0,1433
0,0764

0,1052

Mało sprzedaży w godzinach rannych 
jest w okresie wiosennym pod koniec 
tygodnia.

0,0496
0,1040

0,1536
0,0646

0,0897

Mało sprzedaży w godzinach rannych 
jest w końcu roku.

0,0153
0,2010

0,1857
0,0490

0,1490

Mało sprzedaży w godzinach rannych 
jest w środku tygodnia.

0,0138
0,2004

0,1866

0,0479

0,1847

Bardzo mało sprzedaży w godzinach 
rannych jest w okresie letnim pod 
koniec tygodnia.

0,0308
0,0870

0,1178
0,0459

0,0644

Bardzo mało sprzedaży w godzinach 
rannych jest w okresie jesiennym w 
początku tygodnia.

0,0250
0,0759

0,0509
0,0355

0,0326

Tabela 31. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności pomiędzy „datą sprzedaży” i 
„dniem sprzedaży” w „godzinach porannych”

Podsumowania dotyczące atrybutów „czas” i „grupa” (towarowa)” dla sprzedaży 

dla klientów jednorazowych pokazano w Tabeli 32.
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Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

Trafności

Wskaźnik

liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Wskaźnik
Rozmytości

Wynik
(wskaźnik

jakości)

Około połowy sprzedaży dla klientów 
jednorazowych jest około południa.

0,0368
0,4708

0,4339
0,0877

0,2732

Około połowy sprzedaży dla klientów 
jednorazowych jest akcesoriów.

0,0280
0,4095

0,4375

0,0806

0,4375

Bardzo mało sprzedaży dla klientów 
jednorazowych jest komputerów.

0,0579
0,0528

0,1107

0,0783

0,1107

Mało sprzedaży dla klientów 
jednorazowych jest około godziny 14.

0,0426

0,2355
0,1929
0,0724

0,1030

Około jednej trzeciej sprzedaży dla 
klientów jednorazowych jest po 

godzinie 15 .

0,0227

0,2559

0,2786
0,0630

0,1743

Bardzo mało sprzedaży dla klientów 
jednorazowych jest po godzinie 16 .

0,0234
0,0802

0,1036

0,0490
0,1036

Bardzo mało sprzedaży dla klientów 
jednorazowych jest drukarek.

0,0256
0,0548

0,0804
0,0488

0,0804

Bardzo mało sprzedaży dla klientów 
jednorazowych jest oprogramowania.

0,0196

0,0447
0,0643

0,0425

0,0643

Bardzo mało sprzedaży dla klientów 
jednorazowych jest w godzinach 
rannych.

0,0124
0,1214

0,1089
0,0403

0,0687

Tabela 32. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności pomiędzy „grupą (towarową)” i 
„godziną sprzedaży” dla klientów jednorazowych

4.4. Generowanie podsumowań zawierających relację między 

wartościami więcej niż dwu atrybutów

Dotychczas generowaliśmy podsumowania zawierające jeden lub dwa wskazane 
atrybuty, dotyczące sprzedaży jako całość, ewentualnie z pewnym dodatkowym 

ograniczeniem. Takie podsumowania dostarczają dość konkretnej informacji, choć 

dotyczącej dość prostych zależności. Czas ich generowania jest natomiast przy tym 

względnie krótki.
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Jasne jest, że jeżeli wybierzemy więcej niż dwa atrybuty, to relacje między nimi 
mogą być jeszcze ciekawsze i dostarczające jeszcze więcej użytecznej informacji. Niestety, 
jak łatwo sobie wyobrazić, czas generacji znacznie się wtedy zwiększy. Analizę szybkości 
działania programu zamieścimy w Podrozdziale 5.4.

Teraz pokażemy przykłady generowania podsumowań dla różnych kombinacji 

więcej niż dwu atrybutów.
Rozpoczynamy od analizy sprzedaży dla atrybutów „cena sprzedaży”, „data 

sprzedaży”, „grupa (towarowa)” i „wartość transakcji”. Najlepsze otrzymane 
podsumowania pokazano w Tabeli 33.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik

Trafności

Wskaźnik
liczności

Wskaźnik
Prawdziwości

Wskaźnik
rozmytości

Wynik
(wskaźnik
jakości)

Wiele sprzedaży komputerów jest 
towarów droższych z bardzo dużych

faktur.

0,7529
0,1562

0,9091
0,6999

0,5358

Wiele sprzedaży drogich towarów jest 
komputerów.

0,7090
0,0528

0,7618
0,6816

0,7589

100 % sprzedaży komputerów jest 
towarów droższych.

0,5934
0,4066

1,0000
0,6290

0,9935

Wiele sprzedaży komputerów jest 
drogich towarów.

0,6829
0,0509

0,7338
0,6281

0,3526

Wiele sprzedaży drogich towarów jest 
komputerów z bardzo dużych faktur.

0,6786

0,0203
0,6989
0,6233

0,4936

Prawie całość sprzedaży drukarek jest 
towarów droższych.

0,5913
0,4066

0,9979

0,6103

0,7727

Wiele sprzedaży komputerów jest 
drogich towarów z bardzo dużych

faktur.

0,6536

0,0195
0,6732
0,5863

0,2878

Prawie całość sprzedaży peryferii jest 
towarów droższych.

0,5579
0,4066

0,9645
0,5665

0,5715

Wiele sprzedaży komputerów jest z 
bardzo dużych faktur.

0,5250
0,3841

0,9091
0,5344

0,5374

Wiele sprzedaży drogich towarów jest 

z bardzo dużych faktur.

0,5126

0,3841

0,8966
0,5322

0,6535
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Wiele sprzedaży drobiazgów jest
akcesoriów.

0,3578
0,4095

0,7673
0,4092

0,7244

Około połowy sprzedaży peryferii jest 
towarów droższych z bardzo dużych
faktur.

0,3971
0,1562

0,5532

0,3750

0,2266

Około jednej trzeciej sprzedaży 
drogich towarów jest komputerów 
dużych faktur.

0,3936
0,0244

0,4180

0,3616

0,2220

Około połowy sprzedaży peryferii jest 
towarów droższych dużych faktur.

0,3674
0,1874

0,5548

0,3518

0,2188

Wiele sprzedaży w małych porcjach 
jest akcesoriów.

0,2777

0,4095

0,6872

0,2293

0,6972

Brak sprzedaży drogich towarów jest 
w średnich porcjach.

0,4152
0,4152

0,0000
0,3386

0,0000

Tabela 33. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności pomiędzy atrybutami „cena 
sprzedaży”, „data sprzedaży”, „grupa” i „wartość transakcji”

Wyniki analizy dla wyraźnie związanych ze sobą atrybutów takich jak: „cena 
sprzedaży” i „wartość transakcji” dają podsumowania oczywiste. Mają one wysokie 
wskaźniki jakości, w szczególności wskaźnik trafności. Jest to podstawowy problem przy 
generowaniu podsumowań przy wielu aktywnych atrybutach. Większość podsumowań 
posiada bardzo wysokie wskaźniki, w tym wskaźnik trafności przekraczający 0.25. 
Podsumowanie pierwsze, tzn. „wiele sprzedaży komputerów jest towarów droższych z 
bardzo dużych faktur”, jest typowym przykładem, w którym program zauważa, że 
komputer jest towarem droższym, którego obecność w fakturze powoduje 
zakwalifikowanie dokumentu do „dużych faktur”.

W dalszych naszych analizach zależności między wieloma atrybutami zostaną więc 
wybrane atrybuty nie związane ze sobą aż tak bezpośrednio, jak powyżej.

Analizując sprzedaż dla atrybutów „wielkość klienta”, „marża”, „grupa 
(towarowa)” i „data sprzedaży” otrzymujemy podsumowania, z których najlepsze 

pokazano w Tabeli 34.
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Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
trafności

Wskaźnik
Liczności

Wskaźnik
prawdziwości

Wskaźnik
Rozmytości

Wynik
(wskaźnik

jakości)

Mało sprzedaży dla małych klientów 

jest z niska marżą.

0,3574
0,5837

0,2263

0,3263

0,1915

Około jednej trzeciej sprzedaży dla 
średnich klientów jest z niska marżą.

0,3186
0,5837

0,2650

0,3013

0,2158

Około połowy sprzedaży dla małych 
klientów jest z wysoka marżą.

0,2484
0,1872

0,4356
0,2716

0,3611

Wiele sprzedaży dla małych klientów 

jest akcesoriów.

0,2016
0,4095

0,6110
0,2692

0,6230

Około połowy sprzedaży komputerów 
jest dla dużych klientów z średnia

marzą.

0,2357
0,2989

0,5346
0,2581

0,3386

Około połowy sprzedaży komputerów 
jest z średnia marzą.

0,2045
0,3453

0,5498
0,2554

0,4753

Wiele sprzedaży bez marży jest dla 

dużych klientów.

0,1621
0,8656

0,7035 0,6053

Około jednej trzeciej sprzedaży dla 
małych klientów jest z wysoka marżą
akcesoriów .

0,2416
0,0767

0,3182

0,2406
0,2689

Mało sprzedaży bez marży jest
akcesoriów.

0,2571
0,4095

0,1524
0,2404

0,1524

Prawie całość sprzedaży komputerów 
jest dla dużych klientów.

0,1106

0,8656

0,9762

0,2404

0,7931

Wiele sprzedaży z wysoka marżą jest
akcesoriów.

0,1684
0,4095

0,5779
0,2372

0,5713

Wiele sprzedaży z wysoka marzą jest 

dla dużych klientów.

0,1509
0,8656

0,7147
0,2364

0,5997

Około połowy sprzedaży dla średnich 

klientów jest z średnia marżą.

0,1759

0,3453

0,5212

0,2256

0,4021

Wiele sprzedaży z niska marża jest dla 
dużych klientów.

0,0740
0,8656

0,9396

0,2196
0,9243

Mało sprzedaży ze strata jest 
akcesoriów .

0,2172

0,4095

0,1923
0,2159

0,1923
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Około jednej trzeciej sprzedaży ze 
strata jest drukarek.

0,1952
0,0548

0,2500
0,2079

0,2500

Bardzo mało sprzedaży bez marży jest 
dla dużych klientów akcesoriów.

0,2271
0,3544

0,1273
0,2030

0,1160

Około jednej trzeciej sprzedaży dla 
średnich klientów jest z wysoką 
marżą.

0,1626
0,1872

0,3498
0,1940

0,2965

Wiele sprzedaży peryferii jest dla 
dużych klientów.

0,0505

0,8656

0,9161
0,1923

0,8283

Mało sprzedaży ze strata jest dla 
dużych klientów akcesoriów.

0,2006
0,3544

0,1538
0,1859

0,1319

Tabela 34. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności pomiędzy atrybutami „wielkość 
klienta”, „marża”, „grupa” i „data sprzedaży”

Analizę sprzedaży dla atrybutów „wartość transakcji”, „systematyczność klienta”, 
„czas sprzedaży” i „data sprzedaży” pokazano, jako najlepsze otrzymane podsumowania, 

w Tabeli 35.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
Trafności

Wskaźnik

Liczności

Wskaźnik
prawdziwości

Wskaźnik
Rozmytości

Wynik
(wskaźnik

jakości)

Około połowy sprzedaży w bardzo 
małych porcjach jest dla klientów 
stałych.

0,2563
0,7520

0,4957

0,2911
0,4754

Około jednej trzeciej sprzedaży dla 

klientów stałych jest w bardzo małych 

porcjach.

0,2265
0,1590

0,3854

0,2448

0,2825

Mało sprzedaży dla klientów stałych 
jest dużych faktur.

0,2534

0,4609

0,2075
0,2369

0,0881

Wiele sprzedaży w małych porcjach 
jest dla klientów stałych.

0,1591
0,7520

0,5929
0,2310

0,5693

Wiele sprzedaży dużych faktur jest dla 
klientów stałych.

0,0954

0,7520
0,8474
0,2186

0,7904
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Mało sprzedaży dla klientów stałych 
jest z bardzo dużych faktur.

0,2250
0,3841

0,1590
0,2130

0,1101

Około jednej trzeciej sprzedaży po 
godzinie 16 jest na początku roku.

0,1656
0,2124

0,3780
0,2020

0,3420

Wiele sprzedaży z bardzo dużych 
faktur jest dla klientów stałych.

0,0764
0,7520

0,8285
0,1919

0,6519

Około połowy sprzedaży po godzinie
16 jest w średnich porcjach.

0,1212
0,4152

0,5364

0,1752

0,2858

Wiele sprzedaży w końcu roku jest dla 
klientów stałych.

0,0542
0,7520

0,6978
0,1676

0,6889

Wiele sprzedaży w okresie wiosennym 0,0301 0,7822 0,7817

jest dla klientów stałych. 0,7520 0,1672

Wiele sprzedaży w okresie wakacji 
jest dla klientów stałych.

0,0297
0,7520

0,7817
0,1621

0,7788

Wiele sprzedaży po godzinie 16 jest 
dla klientów stałych.

0,0359
0,7520

0,7161
0,1570

0,7161

Wiele sprzedaży w okresie letnim jest 
dla klientów stałych.

0,0239 0,7760
0,1563

0,7660

Około jednej trzeciej sprzedaży dla 
klientów jednorazowych jest dużych
faktur.

0,1245
0,4609

0,3365
0,1558

0,1937

Około jednej trzeciej sprzedaży dla 
klientów jednorazowych jest w bardzo 
małych porcjach.

0,1285

0,1590

0,2875

0,1544

0,1847

Wiele sprzedaży w średnich porcjach 
jest dla klientów stałych.

0,0215
0,7520

0,7736
0,1535

0,7573

Wiele sprzedaży po godzinie 15 jest 
dla klientów stałych.

0,0209

0,7520
0,7729
0,1514

0,7361

Wiele sprzedaży około godziny 14 jest 
dla klientów stałych.

0,0178
0,7520

0,7698

0,1490

0,7394

Około jednej trzeciej sprzedaży dla 
klientów jednorazowych jest w bardzo 

małych porcjach.

0,1202

0,1590
0,2792

0,1479

0,1913

Tabela 35. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności pomiędzy atrybutami „wartość 
transakcji” , „systematyczność klienta”, „czas” i „data sprzedaży”
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Najlepsze podsumowania dla analizy sprzedaży dla atrybutów „wielkość klienta”, 
„systematyczność klienta”, „data”, „czas”, „marża”, „grupa (towarowa)” i „dzień 

sprzedaży” pokazano w Tabeli 36.

Podsumowanie i wartość rozmyta Wskaźnik
Trafności

Wskaźnik
Liczności

Wskaźnik

Prawdziwości

Wskaźnik
Rozmytości

Wynik 
t (wskaźnik 
jakości)

Wiele sprzedaży w sobotę jest około 
południa z niską marżą.

0,3843
0,2748

0,6591
0,3863

0,3951

Wiele sprzedaży w sobotę jest około 
południa dla dużych klientów.

0,3425
0,4075

0,7500
0,3648

0,4430

Wiele sprzedaży w sobotę jest około 
południa.

0,3133
0,4708

0,7841
0,3564

0,4654

Wiele sprzedaży w sobotę jest około 
południa dla klientów stałych.

0,3391
0,3540

0,6932
0,3558

0,4153

Mało sprzedaży dla klientów stałych 
jest z niska marża.

0,3882
0,5837

i 0,1954

0,3451
0,1578

Mało sprzedaży dla małych klientów 
jest z niska marża.

0,3574
0,5837

0,2263
0,3263

0,1915

Mało sprzedaży dla klientów 
jednorazowych jest z niska marża.

0,3497
0,5837

0,2339
0,3195

0,1726

Wiele sprzedaży dla małych klientów 
jest dla klientów jednorazowych .

0,6250
0,1458

0,7709
0,5986

0,5105

Tabela 36. Wybrane wskaźniki i podsumowania określające zależności pomiędzy atrybutami „wielkość 
klienta”, „systematyczność klienta”, „data”, „czas”, „marża”, „grupa” i „dzień sprzedaży”
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5. Uwagi końcowe

Informatyzacja coraz większej liczby przedsiębiorstw, urzędów, instytucji i 
wszelkiego typu organizacji spowodowała lawinowy wzrost ilości danych 
przechowywanej w bazach danych. Niestety, ograniczone możliwości człowieka, któremu 
w końcu te informacje mają służyć, nie pozwalają w bezpośredni sposób skorzystać z tej 
wielkiej dostępności danych. Trzeba więc w jakiś sposób wspomóc człowieka w tym 
względzie. Oczywiście, to wspomaganie rozumiemy tu w sensie albo odpowiedniego 
przystosowania istniejących systemów komputerowych albo skonstruowania nowych.

Naturalnym podejściem w obu tych przypadkach jest tu oczywiście skonstruowanie 
systemu, który byłby możliwie zgodny ze sposobem percepcji i rozumowania człowieka. 
Niestety, tradycyjne techniki wspomagania człowieka w przeszukiwaniu i analizie tych 
coraz większych zbiorów danych tego nie zapewniają, ponieważ - ogólnie biorąc - są 
oparte na zbyt „sztywnych” narzędziach formalnych (np. tradycyjna teoria mnogości czy 

logika dwuwartościowa), a ponadto nie uwzględniają faktu, że dla człowieka jedynym w 
pełni naturalnym środkiem komunikacji jest język naturalny.

W niniejszej pracy zaproponowano nową metodę wspomagania analizy dużych 
zbiorów danych poprzez generowanie prostych podsumowań w języku naturalnym. 
Podsumowania te pozwalają człowiekowi szybko uchwycić nawet bardzo skomplikowane 
zależności między rozmaitymi wielkościami, których dysponowane dane dotyczą.

Przebieg analizy bazy danych pozwala na otrzymanie podsumowań dotyczących 
relacji między wybraną grupą atrybutów. Można dodatkowo ograniczyć przy tym poziom 
ogólności poszukiwanych podsumowań i czas oczekiwania na odpowiedź. W wyniku 
działania algorytmu pojawia się grupa podsumowań, będących zdaniami oznajmującymi w 

języku naturalnym, które są krótkie i przez to łatwo zrozumiałe.
W pracy użyto teorii zbiorów rozmytych, aby ująć formalnie nieprecyzyjność 

znaczeń języka naturalnego. Pozwala ona na określenie znaczeń, w postaci odpowiednich 
zbiorów rozmytych, określeń słownych typu „młody”, „duży” itp. Zbiory rozmyte 

umożliwiają ponadto wyrażenie w ich języku danych precyzyjnych, a więc jednolite 

uwzględnienie informacji precyzyjnych i nieprecyzyjnych.
Drugim narzędziem wprowadzonym do metody są algorytmy genetyczne. 

Pozwalają one na zastosowanie metody do poszukiwań na dużych bazach danych z 
wieloma aktywnymi atrybutami, ponieważ pozwalają na ograniczenie przeszukiwania do 
niepełnego przeglądu.

Zaproponowana metoda została sprawdzona na specjalnie opracowanym 

oprogramowaniu „GP” napisanego przez autora pracy. Oprogramowanie to zostało 

zastosowane do rzeczywistej bazy danych firmy usługowo - handlowej „ATC” z Bielska- 
Białej dotyczącej sprzedaży w roku podatkowym 1997.
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Program został opracowany w środowisku Windows jako system przeznaczony dla 
użytkownika nie będącego informatykiem. Umożliwia definiowanie języka, wykonywanie 
zapytań i otrzymywanie podsumowań lingwistycznych.

Wyniki analizy - czyli generowane podsumowania wraz z odpowiednimi 
wskaźnikami ich jakości - dla zależności związanych ze sprzedażą zostały zawarte w 
pracy. Wyniki te zostały wysoko ocenione przez właściciela przedsiębiorstwa, na którego 

bazie danych zastosowano zaproponowaną metodę.
Jeżeli chodzi o możliwe kierunki dalszych prac w tej dziedzinie, to można tu podać 

następujące uwagi. Podany algorytm można rozbudować o takie funkcje jak: tworzenie 
podsumowań złożonych ze zdań powiązanych ze sobą, tak aby tworzyły zwartą 
wypowiedź, tworzenie zdań złożonych łączonych innym spójnikiem niż „i”, weryfikacja 
podsumowań według dodatkowych, bardziej złożonych kryteriów itp.

Kierunki dalszego rozwoju opiogramowania mogą dotyczyć następujących 
zagadnień: opracowanie szybszych metod przeglądu bazy danych i udoskonalenie metody 
optymalizacyjnej, stworzenie bardziej przystępnego interfejsu użytkownika, opracowanie 
oprogramowania pracującego jako serwer internetowy itp.
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