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1. WPROWADZENIE

1.1. Rys historyczny

Człowiek od setek lat budował maszyny zastępujące lub

ułatwiające jego pracę fizyczną, ale również od dawna marzył

o urządzeniach, które rozwiązywałyby zagadnienia intelektualne.

W XVIII-wiecznej Europie przez wiele lat słynny był automat do

gry w szachy zbudowany przez Wolfganga von Kempelena. Niestety

była to mistyfikacja, bowiem we wnętrzu u~ządzenia ukryto mistrza

szachowego.

W okresie II Wojny Światowej powstały pierwsze komputery.

W 1950 r. Alan Turing (Turing, 1950, 1963) opublikował pracę pod

tytułem "Czy maszyna potrafi myśleć?", i pokazał iż pytanie to nie

jest pozbawione sensu. Jego rozważania były natury matematycznej,

logicznej i filozoficznej. Opisał w tej pracy tzw. test Turinga,

który miał sprawdzać, czy maszyna zachowuje się w sposób

inteligentny.

Pod koniec lat 50-tych powstały pierwsze programy grające

w szachy, warcaby, dowodzące twierdzenia z logiki i geometrii,

rozwiązujące całki, uczące się i korzystające ze swych

doświadczeń. Rozwiązywały więc zadania, które do tej pory mogły

być rozwiązywane tylko przez człowieka. Tak narodz iła się tzw.

sztuczna inteligencja.

Jednym z działów sztucznej inteligencji stały się programy do

rozwiązywania złożonych zadań. W 1957 r. powstał program GPS (ang.

General Problem Solver), który miał stać się uniwersalnym

programem rozwiązującym róźnorodne zadania. Zbudowali go Newell,

Shaw i Simon (Newell i Simon, 1963). GPS potrafił rozwiązywać

różnorodne zagadki i~łamigłówki jak np. znany problem "Misjonarzy

i kanibali", czy "Wieże Hanoi". Potrafił również dowodzić

twierdzenia rachunku predykatów. Pozostało jednak wiele zagadnień,

których nie potrafił rozwiązać. Przyczynę porażki GPS odkryto po

prawie 10 latach, początkując tworzenie tzw. systemów eksperckich.

Genetyk Joshua Lederberg z Uniwerytetu Standford zajmował się

identyfikacją cząsteczek chemicznych. W 1964 r. napisał program

DENDRAL (DENDRitic ALgorithm) , który obliczał wszystkie możliwe

konfiguracje danego zbioru atomów. Dalszą analizą otrzymanej listy
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cząsteczek zajmowali się ludzie. Rok później rozwinięto program

tak, aby mógł sam identyfikować cząsteczki na podstawie danych

dotyczących analizy widma. Do programu· dołączono bazę wiedzy

zawierającą prawa chemiczne i reguły będące wynikiem doświadczeń

ekspertów oraz algorytmy wnioskowania.

DENDRAL (Lindsay i in., 1980) z dodanymi elementami sztucznej

inteligencji, stał się bardzo cennym i efektywnym narzędziem.

Umożliwiał rozwiązywanie trudnych zadań, dla których nie było

sprawdzonej teorii analitycznej. Dla 8 atomów węgla, 16 atomów

wodoru i 1 atomu tlenu można określić 790 możliwych topologicznych

struktur cząsteczki. stosując odpowiednie reguły system potrafił

zredukować tę liczbę do 3 możliwych struktur. W 1983 r. liczba

użytkowników i chętnych była tak duża, że powstała specjalna firma

zajmuj ąca się dystrybucj ą i rozwoj em systemu. Wyniki otrzymane

przy jego pomocy publikowano w ponad 50 poważnych pracach

naukowych. DENDRAL stał się pierwowzorem systemów eksperckich.

Powracając do GPS, zrozumiano, że próba rozwiązywania zadań w

oderwaniu od ich specyfiki była błędem. Rozpoczęto budowę systemów

do ściśle określonych zagadnień i korzystających z rozbudowanych

baz wiedzy. .

W latach 70-tych powstały najbardziej znane systemy eksperckie

MYCIN i PROSPECTOR. Do dziś stanowią one wzorce dla systemów

eksperckich i są cytowane we wszystkich książkach o tej tematyce.

MYCIN powstał w pierwszej połowie lat 7o-tych jako system

wspomagający diagnozę chorób zakaźnych krwi (Shortliffe, 1976).

Liczba bakterii wywołujących zakażenia oraz antybiotyków jest tak

duża, że postawienie odpowiedniej diagnozy i terapii okazuje się
(

trudnym zadaniem. Do tego mogą dojść dodatkowe komplikacje

powodo~ane uczuleniem pacjenta na lekarstwa itp. System MYCIN

wspomaga 4 decyzje podejmowane przez lekarzy. Odpowiada na pytanie

czy w organiźmie występuje infekcja bakteryjna, podaje najbardziej

prawdopodobne rodzaj e bakterii, informuj e, które lekarstwa mogą

zostać zastosowane i w końcu zaleca dawkowanie. Odpowiedzi opiera

na danych dotyczących pacjenta oraz na wynikach testów

laboratoryjnych. Jeżeli możliwych jest kilka odpowiedzi wyświetla

je wraz z tzw. stopniami pewności. W razie potrzeby wyświetla całą

drogę wnioskowania; reguły, których użył; warianty, które

odrzucił; a nawet odsyłacze do publikacji lub ekspertów, dotyczące
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reguły. MYCIN testowali zarówno specjaliści jak i

ątkujący lekarze. Testy wykazały bardzo poprawne działanie

. Mimo tych sukcesów system nie jest stosowany w praktyce,

ze względu na czas trwania konsultacji, od 20 do 30 minut, oraz

zmudny sposób wprowadzania danych. Jest jednak używany do nauki

studentów.

PROSPECTOR wspomaga geologów w poszukiwaniach złóż mineralnych

oraz w określaniu potencjalnych wielkości tych złóż (Duda i in.,

1979). Jego budowa rozpoczęła się w 1978 r. w Stanford Research

Institute. Tak jak MYCIN jest systemem interakcyj nym opartym na

regułach otrzymanych od specjalistów. Zawiera kilka modeli

geologicznych, między innymi model geologiczny złóż rudy uranowej,

rudy miedzi, rudy molibdenu. Liczba parametrów, ich ważność oraz

wzajemne współwystępowanie określające możliwości wystąpienia złóż

jest tak duża, że nie można było stworzyć modelu matematycznego.

System jest używany w praktyce. Odkryto przy jego pomocy złoża

molibdenu warte 100 mln dolarów. Powstała firma wypożyczająca go

za opłatą.

Na początku lat 80-tych wszedł do użycia system R1, znany też

jako XCON lub XSEL (McDermott, 1982). Zbudowano go pod kierunkiem

Johna McDermotta z Carnegie-Mellon University na zlecenie Digital

Equipment Corporation, firmy sprzedającej komputery rodziny VAX.

System Rl tworzy konfigurację systemów VAX. Klienci zgłaszają

swoje zapotrzebowania. R1 określa szczegółowo np. liczbę i długość

kabli, liczbę i rodzaj stacj i dysków, i tp., tworząc zwartą i

dogodną całość. System R1 jest uważany za j eden z największych

sukcesów w zastosowaniach systemów eksperckich. Zastępuje pracę 80

ludzi, przynosi osczędności około 2.5 mln $ rocznie, zmniejszył

kilkakrotnie liczbę reklamacji.

W wielu szpitalach w USA używa się systemów do określania

diagnoz i terapii pewnych chorób. W Pacific General Hospital w San

Francisco pracuje system PUFF. Wspomaga wykrycie i leczenie chorób

płuc.

Dziesiątki firm ubezpieczeniowych w USA używają system

Underwriting Advisor zbudowany przez Sunnyvale California Company

Syntelligence Inc.

Oprócz wyżej wymienionych istnieje jeszcze wiele innych

systemów opisanych w literaturze, np.: Alem (1988), Bolc i Coombs
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88), Charpin (1986), Chatain (1987), Harmon i King (1985),

Gadomski i in. (1989), Kerr i Ebsary (1988), Kusiak i Chen (1988),

i in. (1989), Ogawa i in. (1985).

O zainteresowaniu systemami eksperckimi świadczą wielkie

ekty, finansowane przez rządy USA, Japonii i krajów Europy

Zachodniej, oraz wielkie firmy np . Boeing Company czy IBM. Na

przykład, wydatki na zakup i wdrożenie tych systemów w samej

Republice Federalnej Niemiec wzrosły w ciągu 3 lat (od 1985 do

1988) 4 krotnie, z 33 mln DM do 122 mI DM (CHIP, 1989).

Systemy eksperckie są jednym z naj intensywniej rozwij aj ących

się działów sztucznej inteligencji. Świadczy o tym mnogosc

publikacji, czasopism, książek i konferencji poświęconych tej

'tematyce jak również tempo powstawania nowych programów. W latach

70-tych zbudowano pierwsze systemy, a obecnie ich liczbę ocenia

się na kilka tysięcy. Jednak tylko około 10% tych systemów ma

zastosowania praktyczne. Wynika to przede wszystkim z trudności w

pozyskiwaniu wiedzy od ekspertów przy konstruowaniu tzw. baz

wiedzy tych systemów.

Do pozyskiwania wiedzy początkowo stosowano tzw. metody

tradycyjne oparte na wywiadzie z ekspertem. Wiązały się z nimi

znaczne koszty, wynikaj ące z zatrudniania specj alistów zwanych

inżynierami wiedzy oraz czasochłonności samego procesu.

ostatnie lata to okres badań nad automatyzacj ą metod

pozyskiwania wiedzy. Najpierw zwrócono uwagę na metody tzw.

automatyczne stosujące algorytmy uczenia maszynowego. Jedną z

pierwszych pr9b było zastosowanie algorytmu AQ11 (Michalski, 1983)

do zbudowania bazy wiedzy dla systemu eksperckiego diagnozującego

choroby soi. stosuj ąc zbiór reguł otrzymanych przy użyciu tego

algorytmu uzyskano 97.6% poprawnych ocen. Dla bazy wiedzy

zawierającej reguły zaproponowane przez ekspertów liczba

prawidłowo rozpoznanych chorób wyniosła 71.8%. Innym bardzo

popularnym algorytmem jest ID3 (Quinlan, 1983). Na bazie tego

algorytmu zbudowano szkieletowy system ekspercki Expert-Ease

(Dechter i Michie, 1984).

Metody automatyczne okazały się bardzo pożytecznym narzędziem.

Nie zastąpiły jednak bezpośredniego udziału ekspertów i inżynierów

wiedzy w budowaniu baz wiedzy.

Zaczęły powstawać systemy półautomatyczne prowadzące
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ukierunkowany dialog z ekspertem w celu pozyskania wiedzy.

Początkowo systemy te nie budowały baz wiedzy od początku, ale

uzupełniały je lub poprawiały. Przykładem może być system

TEIRESIAS (Davis i Lenat, 1982), który wykrywa i poprawia błędy w

istniejącej bazie wiedzy systemu MYCIN. TEIRESIAS wraz z ekspertem

śledzą działanie gotowego systemu eksperckiego. Gdy ekspert

zauważy błąd w działaniu programu, system pomaga mu zlokalizować

przyczynę błędu, przeglądając wstecz kolejne kroki wnioskowania aż

do miejsca, w którym ekspert znajdzie błędną regułę lub stwierdzi

brak jakiej ś reguły. System ułatwia ekspertowi poprawianie lub

budowanie nowej reguły znaj ąc postać typowych reguł używanych w

systemie MYCIN.

Następnie powstawały systemy buduj ące całe bazy wiedzy. MORE

(Kahn i in. , 1985) jest jednym z pierwszych systemów

komputerowych, który zastępuje pracę inżynierów wiedzy,

zmniejszając koszty i przyspieszając budowanie systemu

eksperckiego. Prowadzi on wywiad z ekspertem w celu pozyskania

wiedzy diagnostycznej, o awariach i ich symptomach. Podstawowe

fakty i relacje między nimi zapamiętuje najpierw w postaci

pośredniej ~wanej modelem zdarzeń (ang. event model). Po

zakończeniu pozyskiwania wiedzy na podstawie tego modelu generuje

reguły, które mogą być użyte w module wnioskowania. Jednocześnie

ma mechanizmy do wykrywania błędów i poprawy własności użytkowych

gotowego systemu.

Innym przykładem może być system SALT (Marcus, 1988) budujący

bazy wiedzy dla zagadnień projektowania. Moduł pozyskiwania wiedzy

systemu SALT pyta się eksperta o zdefiniowanie podstawowych części

konstrukcji (projektu) oraz o ograniczenia, które muszą spełniać

(długość, moc itp). Pyta się również o sposoby poprawiania

sytuacj i, gdy jakieś ograniczenia zostają przekroczone oraz jak

łączyć części, aby zminimalizować pewną funkcję kosztów.

1.2. Zadania i metody inżynierii wiedzy

w wielu publikacjach ~efiniuje się system ekspercki jako

program, który powinien naśladować zachowanie ekspertów, czyli

rozwiązywać zadania z wyspecjalizowanej dziedziny wiedzy na

podstawie nie zawsze pewnych danych ilościowych i jakościowych
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(Edmunds, 1988; Geines i Shaw, 1985; Goodball, 1987; Hayes-Roth i

in., 1983; Johnson i Keravnou, 1985; Martin i Oxman, 1988;

Michaelson i in., 1985; Savory, 1990; Sell, 1985; Waterman, 1986).

podstawowymi elementami każdego systemu eksperckiego są baza

wiedzy i moduł wnioskowania.

System Ekspercki

Baza
Wiedzy

Rys 1.1. Klasyczny system ekspercki

Moduł

Wnioskowania

Baza wiedzy zawiera pozyskane od ekspertów informacje opisujące

zadanie oraz sposoby j ego rozwiązania. Informacj e zapisane są w

sposób deklaratywny według specjalnych schematów zwanych

reprezentacj ą wiedzy. Modul wnioskowania zawiera algorytmy

heurystyczne, zwane algorytmami wnioskowania. System ekspercki

przy pomocy tych algorytmów i na podstawie posiadanej bazy wiedzy

potwierdza lub odrzuca pewne hipotezy 'potrafiąc jednocześnie

objaśnić swoje decyzje:

Na rys. 1.1 przedstawiono uproszczony schemat systemu

ekperckiego. Rzeczywiste systemy zawierają więcej elementów jak

np. moduł komunikacji z użytkownikiem, czy edytor do wprowadzania

informacji do bazy wiedzy.

Przed kilkunastu laty zauważono, że pewne elementy jak moduł

wnioskowania, czy sposoby reprezentacji wiedzy są takie same lub

bardzo podobne w wielu systemach eksperckich. Zaczęły powstawać

tak zwane szkieletowe systemy eksperckie (ang. expert system

shell). Szkieletowy system ekspercki jest programem, który ma

wszystkie elementy systemu eksperckiego, ale jego baza wiedzy nie

jest wypełniona. Pustą bazę wiedzy, nie wypełnioną informacją, ale

zawierającą oprogramowanie służące zapisowi i przechowywaniu tej

informacji nazwijmy modulem bazy wiedzy.

Wraz z powstaniem wielu systemów szkieletowych konstruowanie

systemu eksperckiego sprowadza się do wyboru odpowiedniego systemu

szkieletowego i wypełnienia modułu bazy wiedzy wiedzą od
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ekspertów. To ostatnie zadanie nazwane pozyskiwaniem wiedzy,

okazuje się bardzo trudnym zagadnieniem, stanowiącym wąskie gardło

b~dowy systemów eksperckich.

Szkieletowy System Ekspercki

Moduł

Bazy Wiedzy

Rys 1.2. Szkieletowy system ekspercki

Moduł

Wnioskowania

Proces ten jest ważny, gdyż od jakości bazy wiedzy zależy, czy

system ekspercki będzie prawidłowo działał. Jednocześnie,

zasadniczą rolę odgrywa tu czynnik ludzki: ekspertom trudno jest

zwerbalizować posiadaną wiedzę, która niej ednokrotnie wynika z

wielu lat doświadczeń i nigdy nie była udokumentowana, i

jednocześnie trudno jest pozyskaną JUz wiedzę przełożyć na język

zrozumiały dla systemu komputerowego.

Na początku lat 80-tych pojawiły się w literaturze dotyczącej

systemów eksperckich dwa nowe pojęcia: inżynieria wiedzy i

lnzynier wiedzy (ang. knowledge engineering i knowledge engineer,

Feigenbaum, 1980). Inżynieria wiedzy zajmuje się systematyzowaniem

i rozwijaniem metod pozyskiwania wiedzy od ekspertów, dla potrzeb

komputerowych systemów eksperckich. Inżynierem wiedzy nazwano

człowieka stosującego metody lnzynierll wiedzy do pozyskania

wiedzy od ekspertów. Jego zadanie można podzielić na 4 etapy:

1) pozyskanie wiedzy od ekspertów,

2) zapis w postaci akceptowanej przez system komputerowy,

3) wprowadzenie do bazy wiedzy,

4) testowanie, poprawianie i jeżeli trzeba powrót do etapu 1.

Realizacja etapu 1 wymaga od inżyniera wiedzy intensywnego

współdziałania ·z ekspertem. Ten sposób pozyskiwania wiedzy,

nazwijmy go tradycyjnym, z początku był bardzo chaotyczny. Z

biegiem czasu został usystematyzowany i w tej chwili można

wymienić wiele rodzajów technik, używanych przez inżynierów

wiedzy: wywiad, techniki strukturalizacji wiedzy, analizę

protokołów oraz inne.

:

•
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wywiad polega na zadawaniu pytań ekspertom od bardzo ogólnych w

celu otrzymania jak największej liczby informacji do bardzo

szczegółowych odnoszących się do specyficznych cech zagadnienia.

wywiad jest najczęściej stosowaną tradycjną techniką pozyskiwania

wiedzy i istnieją różne jego odmiany. Na przykład w wywiadzie z

uczeniem zwrotnym (ang. teachback interview), ekspert rozwiązuje

głośno wybrane zadanie, lnzynier wiedzy słucha i uczy się,

następnie inżynier wiedzy sam demonstruje rozwiązanie tego lub

podobnego zadania, zaś ekspert ocenia to rozwiązanie, wskazując na

błędy popełniane przez inżyniera wiedzy (Johnson i Johnson, 1987;

Welbank, 1987; Crandall, 1989; Waldro~, 1989).

----~) inżynierowie
eksperci ( wiedzy

Szkieletowy
System
Ekspercki

Rys. 1.3. Tradycyjny sposób pozyskiwania wiedzy

Techniki organizac] 1 wiedzy (ang. knowledge organization

techniques) zaadoptowano w większości z psychologii, która już od

dawna zajmowała się problemem pozyskiwania wiedzy od ludzi

(Bainbridge, 1979; Rogers, 1967). Stosuje się je do

usystematyzowania pozyskanej wiedzy. Zalicza się do nich

sortowanie kart (ang. card sorting, Gammack i Young, 1984),

skalowanie wielowymiarowe (ang. multidimensional scaling,

Schiffman i in., 1985), kraty repertuarowe (ang. repertory grid,

Boose, 1984).

Techniki analizy protokołów (ang. protocol analysis techniques)

polegają zwykle na zapisie i analizie głośnego myślenia eksperta

podczas rozwiązywania zadania. Analiza może składać się z kilku

etapów, np.: najpierw podkreśla się w tekście powtarzające się

pojęcia i tworzy ich słownik, następnie szuka się współzależności

między nimi (Belkin i in., 1987; Welbank, 1987).

Do innych technik możfia zaliczyć np . , generowanie wielkiej

liczby pomysłów (Rusk i Krone, 1984) zwane burzą mózgów (ang.

brainstorming lub crawford slip method), czy też technikę

symulowania zachowania przyszłego systemu (Sandberg i in., 1988).
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Coraz szersze stosowanie systemów eksperckich w zarządzaniu i

przemyśle zwróciło uwagę na znaczne koszty związane z tradycyjnymi

metodami pozyskiwania wiedzy. Druga połowa lat 80-tych i początek

lat 90-tych są okresem powstania nowych metod i technik

wspomagających lub zastępujących pracę inżynierów wiedzy. Można je

podzielić na dwie grupy: automatyczne i półautomatyczne. Do

automatycznych zalicza się metody tzw. uczenia maszynowego (ang.

machine learning). Do półautomatycznych, zwanych również

dialogowymi, należą specjalne systemy pozyskujące wiedzę w

bezpośrednim kontakcie z ekspertem.

Spośród różnych metod uczenia maszynowego najważniejszą rolę w

pozyskiwaniu wiedzy dla systemów eksperckich odgrywa uczenie na

podstawie przykładów zwane również uczeniem indukcyjnym (ang.

learning form examples lub inductive learning).

Zadanie uczenia na podstawie -przykładów można opisać w

następujący sposób. Dany jest zbiór obiektów, zwany próbką uczącą.

Obiekty w próbce opisane są wybranymi cechami i podzielone na

klasy. Należy znaleźć ogólne reguły klasyfikacji tych obiektów.

Reguły klasyfikacj i muszą spełniać dwie zasady: zupełności i

niesprzeczno~ci. Zasada zupełności mówi, że reguły muszą opisywać

wszystkie obiekty z odpowiedniej klasy. Zasada niesprzeczności

mówi, że reguły nie mogą opisywać obiektów spoza klasy.

l
automatyczne

(uczenie maszynowe)

metody pozyskiwania wiedzy

1--1
I l

tradycyjne wspomagane komputerowo

I ~
półautomatyczne

(dialogowe)

Rys. 1.4. Podział metod pozyskiwania wiedzy

Powstało wiele algorytmów heurystycznych rozwiązujących to

zadanie. Jednym z pierwszych był INDUCE (Mitchell, 1982)

przeszukujący pewną przestrzeń dopuszczalnych rozwiązań. Algorytm

AQ11 (Michalski, 1983) buduje iteracyjnie pokrycia obiektów.

Algorytm ID3 (Quinlan, 1983) do wyboru cechy użytej do budowania

reguł stosuje pewną funkcję wartościującą. Algorytm ILIP (Iwański

-
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i szkatuła, 1991) korzysta z technik używanych w programowaniu

całkowitoliczbowym. Algorytm GENCLA (Iwański, 1990) jest oparty na

pomyśle algorytmów genetycznych (Rolland, 1985; Goldberg, 1990).

Uczenie na podstawie przykładów ma bogatą literaturę , np.:

Booker i in. (1989), Buchanan i Mitchell (1978), Carbonell i in.

(1981, 1989), Dietterich i in. (1981), Lesmo i in. (1982),

McDonald i witten (1989), Michalski (1973, 1980, 1983, 1986), Mori

i saitta (1980), Quinlan (1979, 1983, 1986), Shaw i in. (1988).

Metody automatyczne są bardzo użytecznymi narzędziami

wspomagaj ącymi budowę baz wiedzy. Eksperci są jednak pozbawieni

bezpośredniego wpływu na tworzone reguły klasyfikacji (rys. 1.5),

co jest wadą tych metod.

W ostatnich latach, zintensyfikowano prace nad systemami

półautomatycznymi pozyskującymi wiedzę w bezpośrednim kontakcie z

ekspertem.

metody ~

półautomatyczne~

dane,
ekspertyzy,
eksperymenty

eksperci

l i

metody
automatyczne

------~) metody tradycyjne
inżynierowie wiedzy

SZK IELETOWY
SYSTEM
EKSPERCKI

i l
użytkownicy

Rys. 1.5. Rola ekspertów przy różnych metodach pozyskiwania wiedzy

Istniejące systemy półautomatyczne można podzielić na dwie

grupy: pozyskujące wiedzę od ekspertów i od razu zapisujące ją w

formie akceptowanej przez docelowy szkieletowy system ekspercki

oraz pozyskujące wiedzę bez wczesnlej ustalonego systemu

szkieletowego. W tym drugim przypadku potrzebna jest jeszcze

ingerencj a inżynierów wiedzy, którzy transformuj ą wiedzę z tzw.

reprezentacji pośredniej na reprezentację systemu komputerowego.

Zaletą systemów z pierwszej grupy jest ich większa efektywność,

wynikająca z pozyskiwania wiedzy pod kątem ustalonej reprezentacji

wiedzy i ustalonych heurystycznych algorytmów szukających
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ozwiązań. Ponieważ typy algorytmów heurystycznych odpowiadają

ewnym typom zadań, dla których są przeznaczone, dlatego systemy

ólautomatycznego pozyskiwania wiedzy z pierwszej grupy dzieli się

leszcze ze względu na typ zadania, dla którego pozyskują wiedzę.

yróżnia się dwa typy zadań: klasyfikacji i projektowania

Clancey, 1986).

W przypadku zadania klasyfikacji z góry dany jest zbiór

ożliwych rozwiazań. Na przykład lista chorób zakaźnych krwi, czy

rzyczyn awarii urządzenia technicznego. System ekspercki na

odstawie posiadanej bazy wiedzy oraz odpowiedzi użytkownika lub

danych z czujników wybiera najbardziej prawdopodobną przyczynę

zaistniałych symptomów. Zadaniami klasyfikacji są np.: diagnostyka

maszyn - określanie przyczyn awarii na podstawie obserwacji,

monitorowanie - określanie stanu urządzenia na podstawie danych z

czujników. Przykładami systemów, z pierwszej grupy, dla zadań

klasyfikacji są np.: MORE (Kahn i Ln . , 1988), MOLE (Eshelman,

1988), SIZZLE (Offut, 1988), STUDENT (Gale, 1987), TKAW/TDE (Kahn

i in., 1987), YAKA (McDermott, 1988).

Zagadnienie projektowania występuje, gdy zbiór możliwych

rozwiązań jest zbyt duży, aby go wymi en i ć a priori. Rozwiązanie

jest składane z różnych części całości. Zadaniami projektowania są

np.: konfiguracja - złożenie fragmentów pewnego urzadzenia lub

zestawu urządzeń w całość, planowanie - ustalenie kolejności

podejmowania pewnych akcji. Systemów eksperckich zajmujących się

zadaniami projektowania jest niewiele i niewiele jest też

półautomatycznych systemów pozyskiwania wiedzy dla tej klasy

zadań, np . , KNACK (Klinker i Ln . , 1_989), OPAL (Musen i in., 1987),

SALT (Marcus, 1988).

Systemy należące do drugiej grupy, charakteryzują się tym, że

pozyskana wiedza nie jest ostatecznie uformowana i może być użyta

w różnych systemach szkieletowych. Z jednej strony, wzmacnia to

siłę systemu jako bardziej uniwersalnego. Z drugiej osłabia, gdyż

potrzebna jest jeszcze ingerencja inżynierów wiedzy. Do tej grupy

systemów można zaliczyć systemy, np., AQUINAS (Boose i Bradshaw,

1987), CANARD (Shema i in., 1989), EAR (Plaza i Mantaras, 1989),

FLEXIGRID '(Tschudi, 1988), KITTEN (Shaw i Woodward, 1988), KRITON

(Diederich i in., 1987), PATHFINDER (Cooke i McDonald, 1987),

PLANET (Gaines i Shaw, 1986).



- 14 -

pewnych systemów nie można lub nie powinno się podciągnąć pod

~ższą klasyfikację ze względu na ich specyfikę. KADS (Breuker i

telinga, 1985) i ROGET (Bennet, 1985) są systemami, które zajmują

tę fazą wstępną tworzenia systemów eksperckich. KADS na podstawie

anych werbalnych i analizy protokołów budując bazę wiedzy tworzy

model przyszłego systemu dla danego zagadnienia.

typ zadania, klasyfikacja, czy projektowanie, oraz

metodę znalezienia rozwiązania. O ile KADS działa w

od gotowego szkieletowego systemu eksperckiego, to ROGET

analizuje pozyskaną wiedzę pod kątem gotowego systemu

zkieletowego EMYCIN. Na podstawie dialogu z użytkownikiem ocenia

czy dane zadanie można rozwiązać przy pomocy systemu eksperckiego,

w szczególności systemu EMYCIN.

Metody automatycznego pozyskiwania wiedzy wydają się być dobrym

uzupełnieniem metod półautomatycznych. Ekspert współpracuje z

modułem półautomatycznego pozyskiwania wiedzy, zaś informacje

otrzymane przy użyciu metod automatycznych mogą służyć poprawianiu

budowanej bazy wiedzy. Przykładem mogą być systemy AQUINAS I

KRITON. Przypuszczalnie w tym kierunku pójdzie w najbliższych

latach rozwój komputerowych metod inżynierii wiedzy (Gaines,

1989) •

1.3. Postawienie zadania

Niniejsza rozprawa leży w nurcie zagadnień związanych z

inżynierią wiedzy, a w szczególności dotyczy komputerowych metod

pozyskiwania wiedzy. Przedmiotem rozprawy jest opracowanie nowych

metod pozyskiwania wiedzy (półautomatycznej i automatycznej) oraz

zastosowanie ich do zbudowania z integrowanego systemu generacj i

systemów eksperckich, zwanego dalej generatorem systemów

eksperckich, którego schemat ogólny przedstawiono na rys. 1.6.

Wiele kierunków sztucznej inteligencji rozwijało się i rozwija

w następujący sposób. Najpierw powstają systemy komputerowe

rozwiązujące pewne zadania, a potem za nimi idą rozważania

teoretyczne, próby klasyfikacji i formalizacji zastosowanych

metod. Dobrym przykładem są tu systemy eksperckie. Najpierw

powstały pierwsze programy takie jak DENDRAL czy MYCIN, a dopiero

później pojawiły się prace opisujące w ogólny sposób istotne cechy
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podstawowe części systemów eksperckich oraz ich wzajemne

półdziałanie.

Generator Systemów Eksperckich

Podsystem Pozyskiwania Wiedzy

Moduł Moduł

Półautomatycznego Automatycznego
Pozyskiwania Pozyskiwania
Wiedzy WiedzyL..--__-=-- --'

Szkieletowy System Ekspercki

I
Moduł iModuł
Bazy Wiedzy Wnioskowania

Rys. 1.6. Ogólny schemat generatora systemów eksperckich

Podobnie jest. z systemami półautomatycznego (dialogowego)

pozyskiwan~a'·wiedzy. Kilka lat temu, w ośrodkach będących kolebką

sztucznej inteligencj i w USA, a systemów eksperckich w

szczególności~ takich, jak np. Stanford University, Carnegi-Melon

University, czy MIT, powstały pi~rwsze takie systemy. Obecnie

~ozpoczynają się próby ich klasyfikacji i określenia ogólnych

zasad ich budowy. Nie ma również ustalonych kryteriów poprawności

działania takich systemów jak np., w przypadku algorytmów

numerycznych. Jest to zadanie z pogranicza informatyki,

psychologii i filozofii. Jedynym testem jest sprawdzenie metody w

praktyce.

O ile próby klasyfikacji takich systemów już istnieją,

przedstawiono je w poprzednim podrozdziale, o tyle brak jest jasno

sformułowanych ogólnych zasad budowy takich systemów. Wydaje się,

że przy przedstawianiu metody półautomatycznego pozyskiwania

wiedzy, ze względu na dużą złożoność zadania, warto wyróżnić 3

zagadnienia:

1) algorytm pozyskiwania wied~y,

2) komunikację z użytkownikiem,

3) formalizację pozyskanej wiedzy.

Pierwsze zagadnienie, nazwane algorytmem pozyskiwania wiedzy,

dotyczy ogólnego przepisu mówiącego jak pozyskiwać wiedzę od
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ksperta. Należy tutaj odpowiedzieć: o jakie elementy wiedzy

ależy się pytać, j ak szukać powiązań pomiędzy tymi elementami,

akiego typu pytania i w jakiej kolejności zadawać, itd. Algorytm

ozyskiwania wiedzy powinien spełniać następujące wymagania:

- uwzględniać specyfikę wybranego sposobu reprezentacji wiedzy i

algorytmów wnioskowania,

- być ogólny dla wielu zadań klasyfikacji,

- zawierać fazę wstępną do poznania zadania stawianego przez

użytkownika i samego użytkownika,

- zawierać fazę właściwą do pozyskania wiedzy istotnej do

rozwiązania danego zadania klasyfikacji.

Drugie zagadnienie, nazwane komunikacją z użytkownikiem,

dotyczy styku człowieka z maszyną. Chodzi o to, żeby przyszły

moduł porozumiewał się w sposób zrozumiały dla użytkownika, aby

współpracujący ekspert nie mający doświadczenia z programami

komputerowymi mógł przełamać barierę psychologiczną w kontakcie z

maszyną. Komunikacja z użytkownikiem powinna spełniać następujące

'W}'lllagania:

- realizować poprzez dialog zadania określone algorytmem

pozyskiwania ·wiedzy,

- prowadzić dialog w języku polskim,

- uwzględniać różne typy użytkownika,

- dostarczać wyjaśnień w postaci tekstów pomocniczych i

przykładów używanych pojęć.

Trzecie zagadnienie dotyczy formalizacji pozyskanej wiedzy. Ma

wielki wpływ na szybkość uruchamiania i jakość budowanej bazy

wiedzy Q Odpowiednie procedury formalizacji wiedzy powinny spełniać

następujące wymagania:

- umożliwiać zapisanie pozyskanej wiedzy w postaci bazy wiedzy

wybranego systemu szkieletowego, tak aby mogła być natychmiast

uruchaminana i testowana przy pomocy algorytmów modułu

wnioskowania,

- w miarę możliwości na bieżąco, eliminować błędy formalne w

tworzonej bazie wiedzy,

- w razie znalezienia, podczas testów, błędów merytorycznych

umożliwiać ich poprawę.

Moduł półautomatycznego pozyskiwania wiedzy, będący realizacją

komputerową metody, powinien 'być łatwy w obsłudze oraz zapewniać w
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k największym stopniu realizację wymienionych powyżej wymagań.

Jeżeli chodzi o metody automatyczne, to tradycyjne algorytmy

zenia na podstawie przykładów są trudne do zastosowania w wielu

adnieniach praktycznych. Po pierwsze, tzw. ostra klasyfikacja

klasy jest często sztuczna, i bardziej odpowiednie wydaje się

rowadzenie pewnego stopnia przynależności, np. od O do 1, do

nej klasy. Po drugie, błędna klasyfikacja obiektów jest zawsze

żliwa i trudna do wykrycia i poprawienia.

Nowa metoda automatycznego pozyskiwania wiedzy powinna

zględniać niepewność i błędy w zbiorze obiektów oraz generować

eguły z określonymi stopniami pewności.

Moduł automatycznego pozyskiwania wiedzy powinien nie tylko

reguły klasyfikacji, jak to robią zwykłe algorytmy

zenia maszynowego, ale również pozostałe elementy bazy wiedzy

k, aby otrzymana baza była akceptowana przez moduł półauto

tycznego pozyskiwania wiedzy np. do poprawy przez eksperta oraz

rzez moduł wnios~owania, np. do klasyfikacji nowych obiektów.

Moduł bazy wiedzy powlnlen być implementacją wybranej

reprezentacji wiedzy, która z kolei powinna być czynnikiem

spajającym od wewnątrz cały system. Reprezentacja wiedzy powinna

być prosta i jednocześnie dająca duże możliwości kodowania

c>dpowiednich informacj i, w tym reprezentowania niepewności oraz

pasująca do zapisu wiedzy otrzymanej przy użyciu omówionych

wcześniej metod pozyskiwania wiedzy.

Moduł wnioskowania powlnlen posiadać podstawowe algorytmy

wnioskowania stosowane przy wybranej reprezentacj i wiedzy.

Pc>winien zawierać procedury obliczające niepewność oraz mechanizmy

'Unlożliwi.ające śledzenie wnioskowania i weryfikację baz wiedzy.

Przedstawiony schemat (rys. 1.6) za~iera najważniejsze elementy

projektowanego systemu. Ponadto istnieją: moduł komunikacji z

'Użytkownikiem zarządzający systemem menu, klawiszy funkcyjnych i

tekstów pomocniczych oraz edytor do pisania i modyfikowania baz

Wiedzy.

System powinien być funkcj onalny oraz otwarty na nowe

rozwiązania wymuszane zawsze zastosowaniami praktycznymi. Ułatwia

to struktura modułowa, przygotowana na wymianę pewnych algorytmów

oraz na rozbudowę wdrożonych metod.
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• Treść rozprawy

Rozdział 1 zawiera wprowadzanie, z przeglądem literatury, w

adnienia systemów eksperckich i Lnźyni.e.r Lf wiedzy oraz

edstawienie zadania, które w rozprawie zostalo rozwiązane.

W rozdzialach 2 i 3 rozprawy omówiono metody pozyskiwania

edzy zastosowane w generatorze systemów eksperckich. W

zdziałach 4 i 5 przedstawiono pozostałe najważniejsze elementy

stemu: modul bazy wiedzy i moduł wnioskowania.

Rozdział 2 zawiera podstawowe zalożenia metody

łautomatycznego pozyskiwania wiedzy. Przedstawiono w nim

gorytm według, którego wiedza jest pozyskiwana od eksperta.

ówiono sposoby dialogu z ekspertem w c~lu realizacji algorytmu

zagadnienia formalizacj i pozyskanej wiedzy, aby mogła być

pisana w baz ie wiedzy i natychmiast uruchamiana przy pomocy

gorytmów wnioskowania. Opisano oryginalną strukturę modułu z

odrębnioną bazą wiedzy sterowania dialogiem oraz omówiono

speryment badawczy przeprowadzony na grupie studentów.

W rozdziale 3 omówiono ogólne założenia dotyczące uczenia na

podstawie przykładów. Postawiono nowe zadanie uczenia w warunkach

niepewności i zaproponowano algorytm do jego rozwiązania. Na końcu

podano przykłady numeryczne.

W rozdziale 4 przedstawiono ogólne założenia reprezentacji

wiedzy i zalożenia przyjęte w generatorze systemów eksperckich.

~mówiono strukturę faktów i reguł. ~pisano metareguły zw~ększające

możliwości działania systemu.

W rozdziale 5 omówiono algorytmy wnioskowania w przód, wstecz

oraz mieszany. Zaproponowano zmodyfikowany algorytm wnioskowąnia w

przód. Omówiono przedstawienie i obliczanie niepewności w

systemie. Opisano sposoby testowania zbudowanej bazy wiedzy.

Rozdzial 6 zawiera uwagi końcowe.

Rozprawa zawiera wykaz literatury o 236 pozycjach

bibliograficznych.

Rozprawę uzupełnia dyskietka zawierająca:

GENERATOR SYSTEMÓW EKSPERCKICH SOKRATES wersja 1.0 (1992),

- 5 przykładów,

Podręcznik Użytkownika zapisany pod edytorem Chi-writer

ver. 3.11.
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POZYSKIWANIE WIEDZY

uwagi wstępne

rozprawie metodę półautomatycznegopozyskiwania

charakteryzują:

ścisłe powiązanie z wybraną reprezentacją wiedzy i wybra-

algorytmami wnioskowania,

pozyskiwanie wiedzy dla zadań klasyfikacji,

możliwość współdziałania z modułem automatycznego

wiedzy,

oryginalna deklaratywno - proceduralna struktura modułu

należy zatem do klasy metod związanych z docelowym

systemem eksperckim i pozyskuje wiedzę dla zadań

Moduł bazy wiedzy i moduł wnioskowania generatora

eksperckich opisano w rozdz. 4 i 5.

jak w powstających ostatnio systemach może ona współdziałać

atomatycznego pozyskiwania wiedzy. Jeden z opracowanych

uc~enia maszynowego przedstawiono w rozdz. 3.

cechą, nie licząc wielu oryginalnych szczegółowych

opisanych w następnych podrozdziałach, wyróżniającą

metodę półautomatycznego pozyskiwania wiedzy od innych

metod, jest wyodrębnienie części deklaratywnej w postaci

sterującej dialogiem. Zapisanie wiedzy jak sterować dialogiem

ekspertem w postaci dekLarat.ywnej , a nie proceduralnej, ma

ące zalety:

wiedzę tę można łatwo uzupełniać i poprawiać,

dialog z ekspertem jest bardziej elastyczny,

istnieje' możliwość stosowania wymienialnych baz,

na pozyskiwanie wiedzy z konkretnych dziedzin np.,

jeszcze precyzyjniej np., chorób zakaźnych krwi.

półautomatycznego pozyskiwania wiedzy składa się z dwóch

~-~~~~: deklaratywnej i proceduralnej.

skład części deklaratywnej, oprócz bazy sterowania

baza wiedzy dodatkowej. Baza wiedzy

specyficzne informacje dotyczące dane



2.2. Algorytm pozyskiwania wiedzy

a pochodzące od innego eksperta, czy z innego podsystemu np.

modułu automatycznego pozyskiwania wiedzy. Wreszcie taka baza może

zawierać pewną wiedzę zdroworozsądkową, która może być dodana do

noWO tworzonej bazy wiedzy.

Część proceduralna zawiera moduł wnioskowania i moduł procedur

pomocniczych. Przy pomocy modułu wnioskowania uruchamiana jest

baza sterowania dialogiem. Moduł procedur pomocniczych zawiera

procedury dotyczące formalizacji pozyskanej wiedzy oraz

komunikacji z użytkownikiem.

ekspert
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Moduł

Wnioskowania

Moduł

Procedur
Pomocniczych

Część proceduralna

Baza
Wiedzy
Dodatkowej

Nowa Baza Wiedzy

Część deklaratywna

Baza
sterowania
Dialogiem

Moduł PółautomatycznegoPozyskiwania Wiedzy

Rys. 2.1. P~dstawowe części modułu półautomatycznego
pozyskiwania wiedzy

Algorytm pozyskiwania wiedzy określa kolejne kroki systemu

komputerowego w celu pozyskania j ak największej liczby ważnych

informacji potrzebnych do rozwiązania postawionego zadania.

Algorytm pozyskiwania wiedzy w postaci diagramu przedstawiono na

rys. 2. 2 .

Pozyskiwanie wiedzy podzielono na fazę wstępną i fazę właściwą.

Ideę fazy wstępnej zapożyczono z systemamów KADS i ROGET, w

których znaczny nacisk położono na poznanie zadania użytkownika.
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Zadaniem fazy wstępnej jest pozyskanie informacji o

spercie-użytkowniku i o zadaniu, dla którego budowana jest nowa

za wiedzy, w celu zwiększenia .efektywności drugiej fazy

zyskiwania wiedzy.

Zadaniem fazy właściwej jest pozyskanie wiedzy dla konkretnego

adania klasyfikacji.

Faza wstępna składa się z trzech etapów.

W pierwszym etapie określa się poziom wiedzy eksperta

~ykownika jako zorientowanego lub słabo zorientowanego w

ziedzinie systemów eksperckich. Od tego poziomu zależy sposób

omunikowania się systemu komputerowego z ekspertem. Moduł zadaje

roste pytania i brak poprawnej odpowiedzi na kilka z nich, np.

kwalifikuje eksperta jako słabo zorientowanego. Ten etap

ełni również rolę edukacyjną, wyjaśnia i przedstawia poprawne

dpowiedzi na wszystkie pytania, na które ekspert nie znał

dpowiedzi.

W drugim etapie określa się zadanie. Przede wszystkim szuka się

odpowiedzi na dwa pytania: czy zadanie użytkownika można rozwiązać

pomocą systemu eksperckiego oraz, czy jest to zadanie

lasyfikacji. Sprawdzając, czy do rozwiązania zadania można

zastosować system ekspercki bada się, między innymi, czy nie

istnieją inne klasyczne podejścia do tego zadania, czy użytkownik

jest ekspertem z danej dziedziny lub czy ma chętnych do współpracy

ekspertów, itd. Sprawdzając, czy jest to zadanie klasyfikacji

próbuje się stwierdzić: czy zbiór możliwych hipotez jest skończony

i w miarę niewielki; czy można wyróżnić fakty, zdarzenia, obiekty

(symptomy), według których można oceniać szansę wystąpienia danej

hipotezy; czy związki p~między faktami i hipotezami można zapisać

w postaci ogólnej: JEŻELI przesłanki TO wniosek.

W trzecim etapie fazy wstępnej przedstawiana jest sama metoda.

Omawia się podstawowe kroki właściwej fazy pozyskiwania wiedzy

oraz wyjaśnia podstawowe pojęcia takie jak hipoteza, fakt, reguła.

Znajomość tych pojęć powinna wys·tarczyć do korzystania z

komputerowego systemu wyposażonego w procedury automatycznej

bUdowy reguł, liczne teksty pomocnicze oraz przykłady.

Faza właściwa, której celem jest zdobycie informacji

umożliwiających zbudowanie bazy wiedzy i tym samym systemu

eksperckiego rozwiązującego zadanie użytkownika, rozpoczyna się po



faza
wstępna

faza
właściwa

Określenie zbioru
hipotez ZH

lnie

Czy zbiór hipotez ZH
jest pusty ?

Pobranie hipotezy H
ze zbioru ZH

Uwarunkowanie faktu F ,

l

Pobranie faktu F
ze zbioru ZF

Przedstawienie metody I

l

Poznanie zadania

lnie

Poznanie użytkownika
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Dołączenle nowych faktow
utworzonych przy okreś

laniu uwarunkowań hipo
tezy H do zbioru ZF

Dołączenle nowych faktow
utworzonych przy okreś

laniu uwarunkowań faktu
F do zbioru faktów ZF

.IUwarunkowanie hipotezy Hl
l

tak

fazy wstępnej pozyskiwania wiedzy.

pierw określa się możliwie pełny zbiór hipotez, a więc

końcowych budowanego systemu eksperckiego.

~ t_a_k_ ICZY lista faktów ZF jestl~ ~
,pusta? ,

. 2.2. Algorytm półautomatycznegopozyskiwania wiedzy



Określanle uwarunkowań

potwierdzających H

. 2.3. Określanie uwarunkowań potwierdzających hipotezę H,
P(H) oznacza koniunkcję odpowiednich przesłanek

Dołączenle

reguły r do
listy reguł

R(H)

Konlec budowanla
reguł potwierdzających

hipotezę H

Okreslenle
parametrów
reguły

r=P(H) --7 H

nie
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l

l

rozpoczyna się cykliczne określanie uwarunkowań

Podczas tego procesu tworzone są nowe fakty, dla których

są określane uwarunkowania. Proces ten trwa tak długo

wszystkie hipotezy i fakty nie zostaną uwarunkowane.

lając uwarunkowania danej hipotezy szuka się zjawisk,

, obiektów, które ją potwierdzają lub wykluczają. Relacje

faktami powstałe podczas określania uwarunkowań są

w postaci reguł.

Czy reguła r=P(H) --7 H
jest poprawna ?

lnie

Określenle faktu F po
twierdzającego hipote- ~(------------

zę H, P(H) :=F

Określenle następnego

faktu uzupełniającego

przesłanki budowanej
reguły lub usunięcie

względnie poprawienie
jednej z przesłanek

określania uwarunkowań po'twi.e.rdaa j ących hipotezę H

na rys. 2.3. Podstawową częścią schematu jest

przesłanek poj edynczej reguły. Po uznaniu przez

że reguła jest pełna, tzn. że dana koniunkcja faktów

hipotezę, określa się podst.awowe parametry reguły. W

od przyjętego sposobu reprezentacji wiedzy i

reguł, część parametrów jest określana automatycznie,

częsc np. stopień pewności przez eksperta. Zbudowaną regułę

~----~a się do listy reguł potwierdzających hipotezę. Jeżeli lista

jest wyczerpująca przechodzi się do określenia kolejnej
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budowania reguł zaprzeczających.hipotezie jest podobny.

podobnie przebiega określanie uwarunkowań dla nowo powstałych

Z tym, że nie każdy fakt musi być potwierdzany lub

przez inne fakty. W takim przypadku zaklada się, że

fakt początkowy, nie występujący we wnioskach żadnej

wprowadzenie do bazy tego faktu będzie zależało od

zewnątrznych np., odpowiedzi użytkownika, danych z

itp.

Lewa strona tak tworzonych reguł jest koniunkcją faktów. Wynika

bezpośrednio z przyjętego algorytmu pozyskiwania wiedzy, ale

też standardem przyjętym w innych systemach. Takie zalożenie

a algorytm pozyskiwania wiedzy i jego oprogramowanie oraz

zmniej sza ogólności podej ścia, ponieważ lewą stronę reguly

zawsze przedstawić w formie normalnej dysjunkcyjnej (ang.

unctive normal form) i następnie zastąpić kilkoma regulami.

podejść zastosowanych w znanych systemach

pozyskiwania wiedzy najbardziej podobne można

w systemach MORE i MOLE. Pozyskiwanie wiedzy idzie tam

odwrotnym kierunku, od symptomów do hipotez. Przyjęto tam

t.zw ; pokrywania i rozróżniania (ang. cover - and -

) , polegającą na wyborze naJplerw symptomów,

znalezieniu hipotez wyjaśniających (pokrywających) te

a następnie szukaniu faktów rozróżniających hipotezy

ace te same zbiory symptomów.

Komunikacja z ekspertem

fazie wstępnej (rys. 2.2) dla określenia poziomu uż..ytkownika

zadaje pytania następującego typu:

- "Czy wiesz co to jest system ekspercki ?"

- "Czy znasz najslynniejsze systemy eksperckie takie jak DENDRAL,

, PROSPECTOR czy Rl ?"

- "Czy znasz podstawowe pojęcia dotyczące systemów eksperckich

jak baza wiedzy i algorytmy wnioskowania ?"

- "Czy znasz ogólne zasady działania systemów eksperckich ?".

W przypadku negatywnej odpowiedzi podaje się prawidłową, np.,

się najczęsclej spotykaną w literaturze definicję

eksperckich, charakteryzuje się najslynniejsze systemy
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omawia podstawowe ich części oraz zasady działania.

użytkownika wpływając na postać dalszego dialogu jest

z elementów zwiększających efektywność pozyskiwania wiedzy.

o sens budowy systemu eksperckiego są następującego

istnieją klasyczne podejścia do rozważanego zadania 7"

zadanie dotyczy wąskiej dziedziny wiedzy np. diagnozy

krwi czy diagnozy maszyn 7"

jesteś ekspertem z danej dziedziny lub znasz chętnych

do współpracy 7".

pytania o to, czy zadanie użytkownika jest zadaniem

i są następującego typu:

użytkownika słabo orientującego się w tematyce systemów

zbiór możliwych rozwiązań Twojego zadania, czyli tzw.

, np. zbiór chorób, awarii, jest skończony 7"

"Czy istnieje zbiór faktów np , , zdarzeń, obiektów, symptomów,

których można oceniać szansę wystąpienia danej hipotezy 7"

"Czy rozwiązanie zadania polega na wyborze najbardziej

hipotezy na podstawie pewnych danych wej ściowych

związki pomiędzy faktami można przedstawiać w ogólnej

JEŻELI przesłanki TO wnioski 7".

Dla użytkownika orientującego się w tematyce systemów

zadanie jest zadaniem klasyfikacji, np. diagnostyki,

7".

fazy właściwej pozyskiwania wiedzy

się jeszcze definicje podstawowych pojęć w niej

, wraz z odpowiednimi przykładami.

Faza właściwa jest bardziej złożona. Tutaj trzeba od eksperta

informację potrzebną do rozwiązania zadania. Zaś ekspert

mieć dostęp do informacji pomocniczych wyjaśniających używane

ęcia, najlepiej z przykładami. Musi on mieć możliwość podglądu

as zbudowanej bazy wiedzy oraz musi mieć możliwość

lub nawet całkowitej zmiany swoich odpowiedzi.

W systemie przyjęto wyświetla~ie całych ekranów

przedstawiających: pytania, możliwe odpowiedzi oraz klucze
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kcyjne dające na żądanie pomocnicze informacje. Na rysunkach od

do 2.8 zaprezentowano przykładowe ekrany dla kilku wybranych

adnień występujących we właściwej fazie pozyskiwania wiedzy.

z etapów fazy wstępnej jest określenie zbioru hipotez. W

kowyrn oknie ekranu z rys. 2.4 opisano wszystkie akcje, jakie

e podjąć ekspert na tym etapie, wybierając odpowiednią opcję z

okna ekranu.

2.5 przedstawia definiowanie nowej hipotezy. Podczas

ekspert może wyświetlić listę hipotez JUZ

finiowanych oraz pełną definicję hipotezy z przykładami i

jaśnieniami. Wprowadzany tekst komunikatu końcowego może

wierać do 400 znaków.

Rys. 2.6. przedstawia możliwe opcje przy określaniu uwarunkowań

ipotezy. Podobnie wygląda ekran przy określaniu uwarunkowań

któw, z tym, że dodatkowa opcja umożliwia zdefiniować fakt jako

czątkowy.

Rys. 2.7, przedstawia aktualnie budowaną regułę potwierdzającą

aną hipotezę oraz możliwe opcje przy budowie pojedynczej reguły.

kspert może budowaną regułę porównać z innymi regułami

otwierdzającymi lub wykluczającymi daną hipotezę.

Ekran przy określaniu hipotez - wybór możliwych

opcji
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2.5. Ekran przy określaniu hipotez - definicja nowej
hipotezy

Ekran przy określaniu uwarunkowań hipotezy 
wybór możliwych opcji
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Ekran przy budowaniu reguły potwierdzającej

hipotezę - dodanie nowej przesłanki

W końcu rys. 2.8, przedstawia definiowanie przesłanki reguły

potwierdzającej daną hipotezę. Ekspert może wyświetlić listę

faktów i reguł wcześniej określonych oraz definicje faktów i reguł

z przykładami i objaśnieniami.
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Formalizacja pozyskanej wiedzy

Przy formalizacji wiedzy można wyróżnić 3 zagadnienia:

1) zapis podstawowych obiektów i relacji między nimi zgodnie z

branym sposobem reprezentacji wiedzy,

2) zapis formalnie zapisanych obięktów i relacji w formie bazy

~~dzy docelowego szkieletowego systemu eksperckiego,

3) sprawdzanie formalnej poprawności budowanej bazy wiedzy.

poniżej, omówiono te zagadnienia.

1) Ekspert - użytkownik okreś la hipotezy i fakty w postaci

wierdzeń oraz relacje między nimi w postaci ogólnych reguł

~taci JE2ELI ... , TO ... nie wiedząc nic o ich strukturze

rmalnej i informatycznej. Zapis pozyskanej informacji w formie

formatycznej, czyli odpowiednich struktur wybranego języka

~ogramowania, na podstawie formalnego zapisu może być oczywiście

~tomatyczny. Problemem jest opis formalny faktów i reguł

agający wiele dodatkowych informacji potrzebnych dla modułu

riioskowania docelowego szkieletowego systemu eksperckiego (patrz

zdz. 4). Podstawową zasadą powinna być maksymalna automatyzacja

go kroku, ._aby nie zadawać użytko~nikowi pytań technicznych,

z punktu widzenia ogólnego zadania zbudowania bazy

Dlatego, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe informacje określa

automatycznie. Np. reguła powinna zawierać informację o źródle

pochodzenia. W przypadku modułu półautomatycznegopozyskiwania

jest to nazwisko eksperta, które podaje on na początku

z modułem; i które może zostać zapamiętane przez program.

jest z innymi" informacjami. W wielg. przypadkach można

pewne standardowe wartości parametrów faktów i reguł

. 4), które później w razie potrzeby można zmienić.

Pewne informacje musi określić jednak sam ekspert, np. jak

jest wniosek przy całkowicie spełnionych przesłankach, czyli

. stopień pewności reguły.

Jeżeli chodzi .0 komunikację z przyszłym użytkownikiem

systemu eksperckiego, to dla każdej hipotezy budowane

automatycznie pomocnicze fakty: tzw. tekstowe, zawierające

końcowe podane przez eksperta, oraz reguły typu:
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JEŻELI

hipoteza H jest prawdziwa
TO

wyświetl komunikat zawarty w odpowiednim fakcie
tekstowym zbudowanym dla hipotezy H

eli w trakcie działania przyszłego systemu eksperckiego,

hipoteza zostanie wywnioskowana, na ekranie pojawi się

komunikat.

podobnie, ekspert jest automatycznie proszony o teksty pytań o

określane jako początkowe.

Zagadnienie zapisu poszczególnych fragmentów pozyskanej

w postaci bazy wiedzy docelowego szkieletowego systemu

jest trudne z punktu widzenia informatycznego. Postać

docelowej bazy wiedzy jest ogólnie prosta, składa

z listy faktów i listy reguł, lecz postać kodowanej informacji

pozyskiwania wiedzy jest złożona i zapisana na kilkunastu

. pierwsza postać jest zrozumiała dla modułu wnioskowania,

druga dla modułu półautomatycznego pozyskiwania wiedzy.

Przykładem Lis't; tworzonych w czasie pozyskiwania wiedzę są:

gotowych faktów nowo tworzonej bazy wiedzy, lista hipotez,

faktów tekstowych, lista gotowych reguł, lista reguł

lista uwarunkowań (reguł) dla aktualnie rozważanej

lub faktu, lista przesłanek aktualnie budowanej reguły,

pomocnicze do sprawdzania poprawności budowanej bazy wiedzy,

Dodatkowo w pamięci roboczej znajdują się listy faktów i

bazy sterowania dialogiem, na których działa moduł

lub zakończenie budowania bazy wymaga zapisu

wiedzy w zwartej postaci docelowej bazy wiedzy. Z

kontynuacja przerwanego procesu lub poprawa bazy wiedzy

przekształcenia j ej do postaci akceptowanej przez moduł

pozyskiwania wiedzy. Dlatego opracowano zestaw

składających różnorodne listy w bazę wiedzy i

ących bazę wiedzy na postać akceptowaną przez moduł

pozyskiwania wiedzy. Procedury są zawarte w

procedur pomocniczych.

Poprawność bazy wiedzy określa się dwoma pojęciami zgodności

zupełności. Przy czym należy rozróżnić tu poprawność formalną i

znaczeniową. Jak pokazuje podany dalej przykład mogą to



W przypadku wykrycia sprzeczności tylko ostrzega o tym, gdyż

l.x
.2.9.Sprzeczność wynikająca z definicji reguły G )F

l
X
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G

~
...........................:

~
F

l

Natomiast, warunek acykliczności będzie spełniony, gdy fakt G

występi na liście wnioski(F).

W przypadku wykrycia błędu cykliczności system informuje o tym

i nie pozwala wprowadzić faktu G jako uzasadnienia

różne rzeczy.

regułowej bazie wiedzy mówi się, że jest zgodna jeżeli jest

acykliczna i nie zawiera reguł redundancyjnych i

ących.

niesprzeczność bazy wiedzy rozumie się to, że w bazie nie

faktu F, z którego może wynikać fakt i jego negacja np .

•x. Acykliczność bazy oznacza brak zapętleń typu

... ~ F. Dwie reguły nazywa się redundancyjnymi, jeżeli w

występują te same wnioski i te same przesłanki, zaś

,.~~~~~_.~~_ającymi, jeżeli mają te same wnioski i przesłanki jednej

przesłanek drugiej reguły.

półautomatycznego pozyskiwania wiedzy zawiera procedury

ące zgodność budowanej bazy wiedzy. Są one zawsze aktywne

pracy modułu.

przypadku niesprzeczności i acykliczności podstawową rolę

procedura tworząca listę wnioski (F) wszystkich wniosków,

ących bezpośrednio i pośrednio z danego faktu F.

Załóżmy, że określane są uwarunkowania faktu F i ekspert uważa,

fakt G potwierdza wystąpienie faktu F.

,warunek niesprzecznoscl będzie spełniony, gdy na

wnioski (F) i wnioski (G) nie będzie jednocześnie żadnego

jego zaprzeczenia (patrz rys.2.9).



. 2.10. Usunięcie faktu A z przsłanek reguły AnB~ H może

spowodować izolację pewnych faktów i reguł

M

I
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każdego faktu ścieżki do jakiejś hipotezy.

spełnienie jednego z warunków musi oznaczać istnienie

w bazie wiedzy, czyli brak pewnych reguł. Brak

istnienie tzw. faktów izolowanych. Faktem

się fakt, który nie jest hipotezą, występuje we

pewnej reguły i nie występuje w przesłankach żadnej

formalnego błędu nie oznacza błędu znaczeniowego, o czym

powyżej. Rozważmy przykład dwóch reguł:

pada deszcz i mam pieniądze TO pójdę do kina

pada deszcz i nie mam pieniędzy TO nie pójdę do kina

"pada deszcz" wynikaj ą dwa sprzeczne wnioski, chociaż w

z innymi przesłankami obie reguły są znaczeniowo

mogą być razem w bazie wiedzy.

znaczeniowej poprawności bazy wiedzy trzeba

ekspertowi i inżynierowi wiedzy, którzy na danych

i eksperymentalnych mogą stwierdzić, czy system

dochodzi do prawidłowych wniosków. Generator systemów

ułatwia to, umoż liwiaj ąc natychmiastowe uruchamianie

wiedzy zaraz po przerwaniu lub zakończeniu sesji

pozyskiwania wiedzy.

etapie budowania pojedynczej reguły sprawdza się jej

z przesłankami reguł już określonych w celu uniknięcia

i i pochłaniania reguł.

najważniejszych zagadnień związanych z zupelnością bazy

zalicza się:

istnienie do każdej hipotezy ścieżki od pewnych faktów
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. Struktura modułu pozyskiwania wiedzy

deklaratywnej jest baza

procesem półautomatycznego

izolowane mogą powstać w momencie poprawiania i usuwania

z bazy. Na przykład usunięcie jednego faktu może oznaczać,

gałąź drzewa decyzyjnego jest izolowana tzn., nie prowadzi

adnej hipotezy, i należy ją wtedy wyrzucić lub połączyć z

Znalez ienie takiego błędu jest zwykle trudne i

Rozważmy przykład z rys. 2.10. Usunięcie jednego

, np . , A z przesłanki reguły MB~ H powoduje, że fakty Q,

, K i L oraz reguły KnL~ A, S~ L i QnR~ K mogą okazać

niepotrzebne. Zatem mała lokalna zmiana w jednej regule

wielkie zmiany globalne w całej bazie.

półautomatycznego pozyskiwania wiedzy zastosowano

sprawdzające na bieżąco, czy usu~ane lub zmieniane fakty

tworzą faktów izolowanych. Jeżeli użytkownik chce usunąć fakt

stwierdzi, że może to spowodować zmiany globalne w

ie wiedzy, to jest on ostrzegany o tym i pytany, czy cofa swoją

też zgadza się na usunięcie powstałych faktów

i odpowiednich reguł. Jeżeli użytkownik chce zastąpić

A przez inny np. Z i fakt A występuje w innych regułach, to

kontrolująca ostrzega go i daje do wyboru dwie

liwości zmian: lokalną i globalną. W pierwszym przypadku fakt A

e się przez Z tylko w przesłance wybranej reguły. W drugim

fakt A zostaje zastąpiony globalnie, w całej bazie,

fakt z.

Moduł półautomatycznego pozyskiwania wiedzy składa się z dwóch

ci: deklaratywnej i proceduralnej..~

Podstawowym składnikiem CZęSC1

dialogiem kierująca

wiedzy.

sterowania dialogiem zawiera 310 faktów i 146 reguł. Jest

ielona na 7 subbaz. Podziału dokonano ze względów

onalnych, zwiększających jej przejrzystość i ułatwiających

podczas weryfikacji.

Poniżej przedstawiono przykłady reguł z bazy sterowania

dotyczących wybranych zagadnień: poznania poziomu

określania hipotez, określania uwarunkowań hipotez,
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przerwania i zakończenia pozyskiwania wiedzy.

sterujące innymi zagadnieniami, jak np. poznaniem

przedstawieniem metody, określaniem uwarunkowań faktów,

ą podobnie.

wykonaniu się pierwszych reguł, sterujących przywitaniem z

~nu~~~~_~u, wykonuje się reguła:

JEŻELI

etap pozyskiwania wiedzy poznanie_użytkownika
TO - -

zapytaj_o definicję_systemu_eksperckiego

eli użytkownik nie zna definicji wykona się następna reguła:

JEŻELI

definicja_systemu_eksperckiego jest nieznana
TO

wyświetl definicję systemu eksperckiego
zapytaj_o najsłynnlejsze_systemy_eksperckie

W zależności od odpowiedzi użytkownika. wyświetlane są kolejne

i ewentualnie wyjaśnienia nieznanych pojęć.

Załóżmy, że użytkownik przeszedł fazę wstępną i chce

hipotezę. Po jego decyzji do bazy wprowadzi się fakt

_opcja definiowanie_hipotz" i może wykonać się reguła:

JEŻELI

wybrana opcja definiowanie hipotez i
etap_pozyskiwania_wiedzy definiowanie_hipotez

TO
wywołaj procedurę definiowanie hipotez
wywołaj=procedurę opcje_hipotez

Jak widać na przykładzie powyższej reguły, wiedza jak

wiedzę od ekspertów, jest zapisana w module

pozyskiwania wiedzy w postaci deklaratywno

Reguły są zapisane w bazie sterowania dialogiem,

procedury... w module procedur pomocniczych.

Na przykład, pierwsza procedura z wniosków powyższej reguły

e całokształt działań związanych' z poprawą hipotezy, a

wyświatla ekran z odpowiednim komentarzem, umożliwia

edstawienie informacji pomocniczych oraz listy już określonych

(rys. 2.5). Druga procedura wyświetla listę możliwych

jakie może podjąć ekspert po zdefiniowaniu hipotezy (rys.

Wśród reguł sterujących określaniem uwarunkowań hipotez można

grupę reguł odpowiadających za budowanie przesłanek

edynczej reguły oraz drugą grupę, odpowiedzialną za określenie
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wszystkich, istotnych regul dla danej hipotezy. Na

reguła

JEŻELI

cykl budowanie_pojedynczej_reguly i
wybrana_opcja dodanie_przeslanki

TO
wywołaj procedurę dodanie-przeslanek
wywołaj=proceduręopcje-przeslanek

wykonywana, gdy ekspert chce dodać jescze jedną przesłankę w

regule. Najpierw, wywołuje się procedura umożliwiająca

lenie nowego faktu w przesłankach (rys. 2. 8), a następnie,

przedstawiająca listę możliwych dalszych OPCJl

(rys. 2.7). Każdej nowej decyzji odpowiada

do bazy sterowania dialogiem pewnego faktu i

wykonanie odpowiedniej reguły.

Jeżeli użytkownik uzna, że budowana regula j.est gotowa, to do

sterowania dialogiem wprowadzony zostanie fakt "wybrana_opcja

_1?udowanie_przesłanek" i wykona się następująca reguła:

JEŻELI .
cykl budowanie_pojedynczej_regułyi
wybrana opcja zakończenie budowania przesłanek i
lista_przesłanek jest niepusta -

TO
cykl budowanie listy reguł

nieprawda, że cykl budowanie pojedynczej reguły
wywołaj_procedurę zakończ_regułę -
wywolaj_procedurę opcje_reguł

pierwsze dwa wnioski uaktywniają grupę reguł odpowiedzialnych

zbudowanie pełnej listy reguł uwarunkowujących daną hipotezę i

ają" grupę regul sterujących budowaniem pojedynczej reguły.

pr-ocedur-a jest odpowiedzialna za zbudowanie reguły w

akceptowanej przez modul wnio~kowania szkieletowego systemu

Druga procedura przedstawia możliwe akcje, które

e podjąć użytkownik przy budowaniu listy reguł (rys. 2.6).

odpowiedniej akcji może spowodować wykonanie następującej

JEŻELI

cykl budowanie listy regul i
lista regul pełna i 
wybrana_opcja poprawianie_reguły

TO
nieprawda, że cykl budowanie listy regul
cykl budowanie pojedynczej reguly 
wywołaj_procedurę popraw_regułę
wywalaj_procedurę opcje-przeslanek
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uaktywnione zostają reguły obsługujące budowę

reguły. pierwsza procedura daje możliwość wyboru·

poprawienia, następna przedstawia menu dotyczące

przesłanek (rys. 2.7).

użytkownik stwierdzi, że dostatecznie dobrze określił

danej hipotezy, do bazy sterowania dialogiem

zostaje fakt "wybrana_opcja zakończenie budowania

wykonuj e się reguła powoduj ąca dołączenie nowo

reguł do budowanej bazy wiedzy, pobranie nowego faktu

faktów i rozpoczęcie nowego cyklu pracy:

JEŻELI

cykl budowanie listy reguł i
wybrana opcja zakończenie budowania reguł i
lista_reguł jest niepusta- -

TO
wywołaj_procedurę dolącz_do_nowej_bazy

wywołaj procedurę nowy fakt do uwarunkowania
cykl budowanie_listy_reguł - -

Proces pozyskiwania może być w każdej chwili przerwany.

jest obsługiwane przez kilka reguł. Dla przykładu

dwie. Jeżeli użytkownik zdecyduje się przerwać pracę

system wyświetli ostrzeżenie i zapyta, czy zapisać

bazę na dysku:

JEŻELI

wybrana_opcja przerwanie_procesu_pozyskiwania_wiedzy
TO
wyświetl ostrzeżenie o stracie danych
zapytaj_o zapis_bazy=na_dysku -

Jeżeli ekspert będzie chciał w przyszłości kontynuować pracę

wykonana się reguła:

JEŻELI

wybrana opcja przerwanie procesu pozyskiwania wiedzy i
zapis_stanu_bazy_wiedzy_na_dysku-= tak - ....

TO
wywołaj_procedurę zapis_nowej_bazy
wywołaj_procedurę czyszczenie-pamięci_roboczej

wyświetl komunikat_końcowy_po_przerwaniu

wyniku czego zostaną podjęte trzy akcje: zapisanie aktualnego

bazy na dysku, oczyszczenie pamięci roboczej i wyświetlenie

komunikatu kończącego pracę.

Proces pozyskiwania wiedzy kończy się w sposób naturalny, gdy

lone zostaną uwarunkowania dla wszystkich hipotez i faktów.

kończąca wygląda następująco:
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JEŻELI

koniec_pozyskiwania_wiedzy = tak
TO
wywołaj_procedurę zapis_nowej_bazy
wywołaj_procedurę czyszczenie-pamięci_roboczej

wyświetl komunikat_końcowy_po_zakończeniu_pracy

Moduł zapamiętuje na dysku nową bazę wiedzy, czyści pamięć i

swietla końcowy komunikat.

Baza wiedzy dodatkowej może zawierać informacje pochodzące od

neqo eksperta, z innej metody pozyskiwania wiedzy np. modułu

~omatycznego pozyskiwania wiedzy lub może zawierać wiedzę tzw.

roworozsądkową. Ekspert może te informacje zastosować

budowanej bazy wiedzy.

W skład CZęSC1 proceduralnej modułu półautomatycznego

zyskiwania wiedzy wchodzi moduł wnioskowania oraz moduł procedur

mocniczych . Modul wnioskowania, opisany w rozdz. 5, uruchamia

zę sterowania dialogiem.

Modul procedur pomocniczych zawiera kilkadziesiąt procedur, z

~órych kilka wymieniono powyżej. Można je podzielić na dwie

~upy: komunikacyjne i działające na listach.

Procedury komunikacyjne wyświetlają pytania, zestawy możliwych

cipowiedzi i'" dopuszczalnych akc j Lv W razie potrzeby podają

~formacje pomocnicze.

Procedury działające na listach zajmują się: budowaniem

~jedynczych faktów i reguł, łączeniem ich w strukturę bazy

iedzy, sprawdzaniem poprawności budowanej bazy wiedzy .

• 6. Przykład

Przedstawioną metodę półautomatycznego pozyskiwania wiedzy

~drożono i testowano w praktyce. W eksperymencie wzięło udział 42

~tudentów z Akademii Obrony Narodowej i Szkoły Głównej

ospodarstwa Wiejskiego. Studenci nie wiedzieli nic lub prawie nic

systemach eksperckich i innych zagadnieniach sztucznej

~nteligencji.

Najpierw przeprowadzono wykład (45 min.), a następnie ćwiczenia

(45 min.). Wykład dotyczył podstaw systemów eksperckich.

Przedstawiono rys historyczny i kilka najważniejszych systemów.

Omówiono zastosowania systemów eksperckich oraz ogólne zasady ich



6 faktów przy określaniu uwarunkowań hipotez:

Relacje pomiędzy faktami i hipotezami zostały wyrażone poprzez

następujących reguł (rys. 2.9):

D="pieniędzy nie ma",

E="sprzęt deska surfingowa",

F="sprzęt narty".

H ="jedź nad morz-e",
3

H4="jedź w góry",
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A="pogoda słoneczna",

B="pogoda deszczowa",

C="pieniądze są",

H ="idź do kina"
1 '

H ="przeczytaj książkę",
2

wykład miał na celu przekazanie minimum wiadomości, bez których

w ogóle zacząć pracy nad systemem eksperckim oraz

przejścia, w miarę szybko, przez fazę wstępną

wiedzy.

ćwiczeniach, będących właściwą CZęSClą eksperymentu,

otrzymali zadanie, które brzmiało:

"Zbuduj przy pomocy Modułu Dialogowego Pozyskiwania Wiedzy

system ekspercki, który doradzałby j ak wykorzystać wolny

weekend.

masz inną ideę lub czujesz się ekspertem w pewnej

iedzinie możesz spróbować zrealizować własny pomysł."

eksperymentu było zbadanie użyteczności modułu

pozyskiwania wiedzy. Innymi słowy, sprawdzenie,

użytkownicy nie wiedzący prawie nic o systemach z bazą wiedzy

nie znający systemu, z którym mają współpracować są w stanie,

pomocy zaproponowanej metody, zbudować prostą bazę wiedzy.

Po zakończeniu ćwiczeń okazało się, że ponad 70% baz wiedzy

zbudowanych poprawnie i odpowiadające im systemy eksperckie

iałały pr-awi.dŁowo , Należy to uznać za dobry wynik biorąc pod

czas trwania ćwiczeń i to, że niektórzy studenci mieli

raz kontakt z tak wielkim programem i nie potrafili

korzystać z tekstów pomocniczych (helpów) i innych

zy funkcyjnych ułatwiających pracę.

Były to proste bazy wiedzy złożone z kilkunastu faktów i kilku

Przykładowa baza wiedzy zbudowana podczas ćwiczeń wygląda

ąco. Użytkownik zdefiniował 4 hipotezy:



FE

JEŻELI

pogoda jest deszczowa
TO

nie jedź w góry

r 4 : JEŻELI

pogoda jest słoneczna

TO
nie czytaj książki

r 2 : JEŻELI

pogoda jest słoneczna

TO
nie idź do kina

r 6 : JEŻELI

pogoda jest deszczowa
TO

nie jedź nad morze

A
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BDc

trakcie eksperymentu zauważono również pewne braki modułu.

bazy wiedzy nie wyszły poza etap definiowania hipotez lub

reguły nie miały znaczeniowego sensu, ponieważ w

zości przypadków użytkownicy nie rozumieli zapisu hipotez i

w postaci skróconej, gdzie wyróżnia się nazwę i wartość

hipotezy lub faktu (patrz rys. 2 .5, 2 .8). Skłoniło to do

tekstów pomocniczych, w szczególności do dodania

przykładów.

JEŻELI

pogoda jest deszczowa i
pieniądze są

TO
idź do kina

JEŻELI

pogoda jest deszczowa i
pieniędzy nie ma

TO
przeczytaj książkę

JEŻELI

pogoda jest słoneczna i
sprzęt deska surfingowa

TO
jedź nad morze

JEŻELI

pogoda jest słoneczna i
sprzęt narty

TO
jedź w góry

. 2.9. Relacje pomiędzy faktami, linia~ oznacza potwier-
dzenie, zaś linia ) zaprzeczenie hipotezy
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Naj lepszym rozwiązaniem na przyszłość wydaj e się zbudowanie

przetwarzającego tekst napisany w języku zbliżonym do

na zapis używany w module wnioskowania. Jednak,

a systemu analizującego język naturalny jest zadaniem

, wymagającym dużo czasu i może być kolejnym etapem rozwoju

generującego systemy eksperckie.

wynik eksperymentu uznać należy za udany. Okazalo się,

półautomatycznego pozyskiwania wiedzy umożliwia

baz wiedzy osobom z minimalną znajomością systemów

samego modułu pozyskiwan~a wiedzy.

Powyższe badania były też pośrednio testem modułu wnioskowania,

w ich trakcie sprawdzono wszystkie jego funkcje.
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AUTOMATYCZNE POZYSKIWANIE WIEDZY

1. uwagi wstępne

W sytuacji, gdy dysponuje się znaczną liczbą obiektów

bdzielonych na klasy i opisanych zbiorem cech można zastosować

igorytmy uczenia maszynowego na podstawie przykładów. Otrzymane

~guły klasyfikacji mogą być użyte jako baza wiedzy dodatkowej

module półautomatycznego pozyskiwania wi~dzy.

Zadanie uczenia maszynowego na podstawie przykładów można

w następuj ący sposób. Dany jest zbiór obiektów

odzielonych na klasy. Każdy obiekt opisany jest skończoną liczbą

}rch samych cech. Należy znaleźć reguły klasyfikacj i obiektów

wykorzystaniem wybranych cech i ich wartości.

Dotychczas przyjmowano, że reguły spełniają zasady zupelności

raz niesprzeczności. pierwsza jest spełniona, gdy reguła opisuje

szystkie obiekty z danej klasy, a druga, gdy nie opisuje obiektów

poza niej.

Ponadto, pewne dodatkowe warunki mogą być dodane, np., żeby

eguła była jak najkrótsza, gdyż jest wtedy bardziej czytelna dla

~~sperta, jak również szybciej sprawdzane są jej przesłanki przez

19orytm wnioskowania.

Powyższe zasady mogą być niespełnione w konkretnych

~agadnieniach. Ostry podział obiektów .na klasy jest często

pztuczny. Ponadto, błędy w oplSle i klasyfikacji obiektów są

zawsze moż liwe i trudne do wykrycia, co uniemożliwia spełnienie

zasad zupełności i niesprzecznoscl. W rozprawie wprowadzono

podz i a Ł rozmyty obiektów z użyciem tzw. funkcj i przynależności do

danej klasy, o wartościach od O do 1, oraz dopuszczono wartości

rozmyte cech.

Uwzględniając w ten sposób warunki niepewności sformułowano

postawienie zadania uczenia maszynowego na podstawie

przykładów oraz zmodyfikowano odpowiednio algorytm Michalskiego.

Na podobnej idei, zastosowania zbiorów rozmytych do znanych

algorytmów uczenia maszynowego (Iwański i Kacprzyk, 1990a, b, c),

oparli ostatnio swoj e prace inni autorzy, wprowadzaj ąc rozmytą

funkcję entropii w algorytmie Quinlana (Cios i Sztandera, ~992).

Innym kierunkiem uczenia maszynowego w warunkach błędów i nie-
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t JlB(x)

zbiorów

są sieci neuronowe (Rumelhart i in., 1986; Sejnowski i

1987). Wadą tego podejścia jest jednak trudność z

ą zdobytej wiedzy z postaci sieci na postać reguł,

najczęściej używanym sposobem reprezentacji wiedzy w

eksperckich.

postawienie zadania uczenia maszynowego

[0,1] x [0,1]~ [0,1] jest tzw. normą typu t

jako funkcja (Schweizer i Sklar, 1963, 1983):

1) łączna,

2) monotoniczna,

3) ciągła,

4) oraz spełniająca następujące warunki brzegowe:

O t O = O t 1 = 1 t O = O, 1 t 1 = 1;

normy typu t jest a t b = min(a,b),

zbiorów

s : [ O, 1] x [O, 1]~ [O, 1] jest tzw. normą typu s ,

jako funkcja o następujących własnościach:

1) - 3) identyczne jak dla normy typu t,

4) oraz spełniająca następujące warunki brzegowe:

1 s 1 = O s 1 = 1 s O = 1, O s O = O;

normy typu s jest: a s b = max(a,b) .

przedstawiono elementy rachunku kwantyfikatorów

zaproponowanego przez Zadeha (1983b).

Nowe podejście opiera się na teorii tzw. zbiorów rozmytych, w

lności na pojęciu kwantyfikatora lingwistycznego.

Przyjmuje się następującą definicję zbioru rozmytego. Zbiorem

A nad przestrzenią X={x}, nazywa się funkcję

.&..&._ ..... _-.&.~,__ci JlA: X~ [0,1], przy czym JlA(x)e[O,l] nazywa się

przynależności elementu xeX do zbioru A.

Na zbiorach rozmytych definiuje się 3 następujące operacje:

Różnicę zbiorów
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(3.2)

(3.3)

(3 .4)

dla x ::s 0.1

dla 0.1 < x < 0.2

dla x ~ 0.2

dla x ~ 0.9

dla 0.8 < x < 0.9

dla x ::s 0.8

Q F(x) (3.1)
xeX

Q (P (x) , F (x) )
xeX

(1983b)' określił kwantyfikator lingwistyczny Q jako zbiór

nad przedziałem [0,1]. Na przykład, Q = "prawie wszyscy"

3.l.a) można zdefiniować jako

stwierdzenie z kwantyfikatorem lingwistycznym np.

"większość chorych ma bóle głowy",

jest wyróżniającą cechą (przynależność do klasy chorych na

), również traktowaną jako pewien zbiór rozmyty P nad X, o

i przynależności J.lp(x)e[O,l].

Podstawowym zagadnieniem jest określenie tzw. prawdziwości

enia z kwantyfikatorem lingwistycznym, oznaczanym przez

(3.1) i T(Q (P(x),F(x))) w przypadku (3.2).
xeX

może to być zrobione przy użyciu rachunku klasycznej

Q jest kwantyfikatorem lingwistycznym (np., większość),

x={x} jest zbiorem obiektów (np., chorych),

F jest cechą (np., ból głowy), utożsamianą ze zbiorem rozmytym

nad X o funkcji przynależności IlF (x ) e [ O, l ] , przy czym J.lF(X)=l

że obiekt x ma tę cechę na pewno, zaś J.l
F

(x) =0, że na

jej nie ma.

Rozpatruje się również bardziej złożone stwierdzenia z

cechą wyróżniającą pewną klasę obiektów np.

"większość chorych na grypę ma bóle głowy",

zapisuje jako

1

/l."prawie wszyscy" (x) = lOx - 8

O

"prawie żaden" (rys. 3.l.b) jako

1

J.l"prawie (x) = -lOx + 2
żaden"

O
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(3 • 6)

1.0

1.0

z kwantyfikatorami

licznoścą L zbioru

gdzie X={X1 I • • • I Xn } I

0.9

"prawie wszyscy"

/i
0.8· 0.9

0.80.2

L(F) =

0.1

n n
= llQ( L (llp(X.) t llF(x.)) / L IIp(X.))

· 1 1. 1.. 1 1.1.= 1.=

"prawie żaden"

-.

1.0

0.5

1.0

0.5

obliczaniu prawdziwości stwierdzeń

używa się pojęcia zwanego

F. Dla zbioru rozmytego F nad X,

definiuje się jako

a)

b)

T(Q (P(x),F(x» = ~Q(L(PnF)/L(p» =
xeX

.3.1. Graficzna reprezentacja kwantyfikatorów lingwistycznych

W przypadku cechy wyróżniającej P postępuje się podobnie.

iwość stwierdzenia (3.2) oblicza się według wzoru:

n
L llF(x,).

i = 1 1.

Prawdziwość stwierdzenia (3.1) oblicza się jako wartość funkcji

kwantyfikatora Q dla stosunku liczności zbioru F do

całego zbioru X:
n

T(Q F(x)) = llQ(L(F)/L(X)) = llQ( L llF(x.)/n ) (3.5)
xeX i=l 1.

Szczegółowe informacje na temat rachunku stwierdzeń z

lingwistycznymi można znaleźć u Zadeha (1983b).

zaproponował Yager (1983).
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Przykład. Niech Q będzie kwantyfikatorem lingwistycznym "prawie

wszyscy", zdefiniowanym przez wzór (3.3), zaś normą typu t funkcja

minimum, niech X={Xl, ••• ,Xs} ' oraz określmy zbiory F i P:

F: IJ.F(Xl)=l.O
IJ.F(X2)=0.4
IJ.F(X3)=0.9
IJ.F(X4)=0.2
IJ.F(XS)=0.9

P: IJ.P(Xl)=0.9
IJ.P(X2)=0.7
IJ.P(X3)=0.8
IJ.p(X4)=0.0
J.1.p (XS) =0 . 9

Zbiory można interpretować w ten sposób, że z dużym stopniem

pewności 3 chorych xl' x3' Xs ma bóle głowy (zbiór rozmyty F) oraz

z dużym stopniem pewności 4 chorych xl' X2 ' x 3 i Xs ma grypę

(zbiór rozmyty P). Wówczas

Gdybyśmy dysponowali znaczną liczbą danych (chorych) powyższe

wyniki możnaby interpretować w ten spośob, że nieprawdą jest, że

prawie wszyscy chorzy mają bóle głowy, ale prawdą jest, że prawie

wszyscy chorzy na grypę mają bóle głowy.

(3 .7)

1.0.=

natomiast

=

Q-(M(X),FR(X»
xeX

T(Q F(x» = IJ.Q(3.S/S)= 0.0,
xeX

T(Q (P(x) ,F(x») = Il
Q(3.0/3.3)xeX

znajdź regułę klasyfikacji R taką, że

+
Q (P(x),FR(X» i

xeX

Załóżmy, że

- X={Xi } jest zbiorem obiektów,

- FR jest cechą spełnienia przez obiekt przesłanek reguły

klasyfikacji R, utożsamianą ze zbiorem rozmytym IJ.R(x) ,

- IJ.R(x) jest stopniem z jakim reguła R opisuje dany obiekt x,

- P jest cechą .należenia do wybranej klasy,

- M jest cechą należenia do dopełnienia tej klasy.

Wówczas nowe zadanie uczenia maszynowego na podstawie

przykładów w warunkach niepewności formułuje się następująco:

gdzie

- Q+ jest tzw. niemalejącym kwantyfikatorem lingwistycznym typu

"prawie wszystkie", "większość", itp.,

- Q jest tzw. nierosnącym kwantyfikatorem lingwistycznym typu

"prawie żaden", "(co najwyżej) kilka", itp.,
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- P oznacza cechę nieostrej przynależności do klasy (do pewnego

stopnia pomiędzy O i 1),

- M oznacza cechę nieostrej przynależności do dopełnienia klasy,

przy czym zakłada się, że gM(x)=1-gp(X) .

Na przykład zadanie (3.7) można sformułować jako:

znajdź regułę klasyfikacji R taką, że

"prawie_wszystkie x" (P(x),FR(X» i "prawie_żaden x" (M(x) ,FR(X»

czyli znajdź regułę klasyfikacji R taką, że prawie wszystkie

obiekty z klasy P są opisane przez R i prawie żaden obiekt z

dopełnienia tej klasy M jest opisany przez R.

Tradycyjne zadanie uczenia maszynowego na podstawie przykładów

można też sformułować przy pomocy kwantyfikatorów lingwistycznych

jako:
znajdź regułę klasyfikacji R taką, że

"Wszystkie x" (P(x),FR(X» i "Żaden x" (M(x),FR(X».

pierwsza częsc powyższej koniunkcj i zdań odpowiada zasadzie

zupełności, zaś druga zasadzie niesprzeczności. Zadanie to może

nie mieć rozwiązania lub rozwiązanie może być nieczytelne dla

ekspertów z ~owodu błędów w danych i trudności z ostrym podziałem

na klasy.

Podobnie do tradycyjnego zadania wymaga się, aby rozwiązanie

nowego zadania (3.7) spełniało dwie podstawowe zasady:

(zl) żeby reguła klasyfikacji opisywała w jak największym

stopniu Q+ (np., prawie wszystkie) obiektów z klasy oraz

(z2) żeby reguła klasyfikacji nie opisywała więcej niż Q (np.,

prawie żadnego) -obiektów spoza klasy.

Zauważmy dwie zalety powyższego sformułowania. Po pierwsze,

wprowadzenie nieostrego podziału obiektów na klasy P i M. Po

drugie, dopuszczenie pewnej liczby błędów w klasyfikacji Q+ i Q-.

Ponieważ ich liczba nie jest znana dokładnie, ale ekspert może ją

oszacować, wprowadzenie kwantyfikatorów lingwistycznych wydaje się

bardzo dogodne.

Przejdźmy do ilościowej oceny zasad z1 i z2.

Obiekty opisuj e się przy pomocy par [cecha = wartość], które

będziemy nazywać warunkami (ang. selector, Michalski, 1973, 1983),

np., [wzrost = 'wysoki'], [kolor = 'czerwony'], itp. Przyjmując

notację Michalskiego (1973) obiekt x jako koniunkcję warunków
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m
~R(x) = .v ~c~x) = max(~c(x), ... , ~c(x» (3.10)

J=l J 1 m

gdzie ~C. (x) jest stopniem pokrycia obiektu x przez pokrycie C.
J J

zdefiniowany przez (3.8) lub (3.9) lub bardziej ogólnie

(3.9)

-~) "obiekt należy do klasy",

jk

~c~x) = t ~ (x) =
J l=jl SI

gdzie t jest normą typu t.

~ (x) t ... t ~ (x)s. s.
J 1 J k

Oczywiście ~c~x)e[O,l].

J
Lewej strony reguły R, będącej opisem klasy, poszukuje się w

postaci dysjunkcji pokryć np.

R = C1 u ••• u Cm

w skrócie R = C1 u ••• u Cm.

stopień w jakim reguła R = C1 u ••• u Cin opisuj e obiekt x lub

inaczej mówiąc pokrywa x definiuje się jako:

zapisuje się w postaci:
ox = [wzrost = '190cm'] [kolor = 'rudy'] [temperatura = '40 C'] ...

tzn., że obiekt oznaczony przez x ma 190 cm wzrostu, jest rudy, ma

40·C, itd.

Z pojedynczych warunków buduje się również lewą stronę reguły

klasyfikacji R. Przez ~ (x)e[O,l] oznacza się stopień
s.

1

identyczności (podobieństwa) wartości cechy A. w warunku
1

s. = [A. = a.] i obiekcie x, od O dla całkowicie różnych do 1 dla
1 1 l.

całkowicie identycznych. W tradycyjnym ujęciu ~ (x)e{O,l}. W nowyms.
l.

podejściu dopuszcza się wartości rozmyte cech. Jeżeli np.

= [wzrost = 'wysoki'] i x =... [wzrost = '190 cm'] ... , to ~ (x)
S.

1
est interpretowane jako stopień przynależności 190 cm do zbioru

rozmytego "wysoki".

Pokryciem C. (ang. complex, Michalski, 1973, 1983) nazywa się
J

koniunkcję warunków s. , ... , s. , np. C. = s. ~ ... ~ s ..
J 1 Jk J J 1 Jk

stopień w jakim C. = s. (\ ... (\ s. opisuj e obiekt x lub
J J 1 Jk

inaczej mówiąc pokrywa x określa się jako:
jk

~c(.x) == /\ ii (x) = mi.n tu (x) , ••• , ~s.(x» (3.8)
l=J' SI s.J 1 J 1 J k

lub ogólniej



3.3. Algorytm uczenia maszynowego w warunkach niepewności

def + -Zl(R) A z2(R) === T( Q (P(x),FR(X»)) A T( Q (M(x),FR(X») =
xeX xeX

(3.12)

(3.13)

--~) max
R

--~) max
R
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+T( Q (P(x),FR(X»)
xeX

T( Q-(N(X),FR(X»)
xeX

i

= ~ +( L (~p(x) A ~R(x»/ L ~p(x» A
Q xeX xeX

A ~ _ ( L (~M(x) A ~R (x) / L ~M(x» --~) max
Q xeX > xeX R

m
gR(X) = ,s gc~X) = gc(X) s ... s gc(X) (3.11)

J=1 J 1 m

s jest normą typu s.

Zadanie (3 .7) znalezienia opisu klasy można zapisać w

sposób:

znajdź regułę R taką, że

ie operacja minimum A może być zastąpiona przez dowolną normę

t, gR(X) jest obliczane według wzoru (3.10) lub (3.11).

Wyrażenie zl (R) nazywa się stopniem spełnienia zasady zl, a

(R) stopniem spełnienia zasady z2 przez regułę R.

Zadaniem nowego algorytmu będzie znalezienie reguły R

ącej oba wskaźniki z1(R) i z2(R).

Proponowany algorytm jest oparty na idei budowania pokryć

zastosowanej w algorytmie AQ11 Michalskiego (1983). Algorytm AQ11

opisać w następujący sposób.

Załóżmy, że dysponujemy skończonym zbiorem p obiektów

do pewnej klasy, i zbiorem obiektów M nie należących do

Zakłada się, że zbiory p oraz M są rozłączne. Obiekty

opisane wybranymi cechami A . , j = 1, ... , t, o skończonych
J

zbiorach wartości, odpowiednio w1 , ... ,wt .

czyli znajdź regułę R, która spełnia obie zasady zl i z2 w

liwie jak najwyższym stopniu.

Zadanie (3. 12) można zapisać, stosuj ąc wzór (3. 6), w formie:

znajdź R takie, że



Każdy obiekt należący do klasy, zapisuje się w postaci:

k
[Al

k [A2
k kx = = Vl ] = v 2] • • • [At = Vt ]

ie k
E W., j l, ... ,t, k = 1, ... p.v. =

J J

Każdy obiekt nie należący do klasy, zapisuje się w postaci:

i = l, ... ,m.
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j = l, ... ,t,

dane zbiory P, M, i R=0

l
wybierz r P Krok 1x E

l

I zbuduj zbiór różnic D(xrjM) I Krok 2

l
na podstawie zbioru D(xrjM)
utwórz zbiór pokryć biorąc Krok 3z każdej różnicy po jednym
warunku

yi = [A
1

iw. E W.,
J J

ie

IWYbierz najlepsze pokrycie c*1
l

Krok 4

nie

usuń ze zbioru P obiekty

*opisywane przez C

*R := R u C

Czy P = 0 ?

Krok 5

Krok 6

Krok 7

l tak

przedstaw wyniki Krok 8

Rys. 3.2. Schemat blokowy algorytmu AQll
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Reguła klasyfikacji tworzona jest iteracyjnie, poprzez

dodawanie w każdej iteracji nowego pokrycia do lewej strony

reguły. Schemat blokowy algorytmu przedstawiono na rys.3.2.

Algorytm jest następujący:

r r r
Krok 1. Wybierz j eden obiekt x = [Al = v 1] · · · [At = v t] ze zbioru

P.

Krok~. Dla obiektu xr oraz każdego obiektu yi należącego do

b · M' 1 b d · drił· k ' rz 10ru , 1 = , ... ,m, z u uJ roznlcę z ozoną z warun ow x ,

które są różne od warunków yi. Symbolicznie można zapisać, że
r i r i . d k'·· dri.. b' kt r. ·d = x - y . Kaz y warune r-ozm.cy OP1SUJ e o ae x 1 n i e

opisuje obiektu yi. Na przykład, niech

xr = [A1=v11] [A2=v23] [A3=V3S]
yl = [A1=v11] [A2=v22] [A3=V3S],
y2 = [A1=v14] [A2=v23] [A3=v32], wówczas

dr 1 = [A2=v23] i

dr 2 = [A1=v11] [A3=V3S]·

Zbiór różnic oznacza się przez D(xrjM).

Krok ł. Zbuduj zbiór wszystkich możliwych pokryć CI'
l = 1, ... , lmax, wybierając po jednym warunku z każdej różnicy i

łącząc je każdy z każdym. Dla przykładu z kroku 2 mamy

C1 = [A1=v11] [A2=v2 3]
C2 = [A2=v2 3] [A3=v35]·

Każde tak utworzone pokrycie CI opisuje, co najmniej jeden

obiekt z P, xr, i nie opisuje żadnego obiektu ze zbioru M,

ponieważ dołącz~nie do pokrycia CI dowolnego warunku wziętego z

i-tej różnicy powoduje, że nie opisuje ono i-tego obiektu ze

zbioru M.

Do otrzymanych w ten sposób pokryć CI zastosuj operacje

uogólniania:

a) wyrzucanie powtarzających się warunków, np. z pokrycia

[A1=v11] [A2=v2 1] [A1=v11] otrzymuje się pokrycie [A1=v11]
[A2=v21]·

b) wyrzucanie powtarzających się pokryć.

Krok ~. Wybierz najlepsze pokrycie c* ze zbioru zbudowanych pokryć

CI według przyjętego kryterium, np. pokrycie opisujące największą

liczbę obiektów z klasy lub pokrycie zawierające najmniejszą
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liczbę warunków.

Krok 2. Ze zbioru p usuń wszystkie obiekty opisywane przez
. *pokrycJ.e C .

*Krok ~. Do lewej strony reguły R dołącz pokrycie C , symboliczny

*zapis R : = R u C •

Krok 2. Jeśli P jest zbiorem pustym, przejdź do kroku 8, w

przeciwnym przypadku skocz do kroku 1.

Krok ~. Przedstaw wyniki.

Zadanie uczenia maszynowego na podstawie przykładów, ze względu

na złożoność kombinatoryczną, nie jest rozwiązywalne w czasie

szacowanym wielomianem. W przypadku algorytmu AQ11, generowany w

kroku 3 zbiór pokryć może zawierać zbyt wiele elementów, aby

program mógł znaleźć rozwiązanie w rozsądnym czasie. Powstaje

pytanie, co robić w takim przypadku.

Michalski (1983) zaproponował wprowadzenie parametru,

ograniczającego liczbę pokryć budowanych w każdej iteracji.

W innym podejściu (Iwański i Szkatuła, 1991) najbardziej

czasochłonne zagadnienie budowania różnic i następnie pokryć

sprowadza się do prostego zadania programowania całkowito

liczbowego. 'Dzięki temu, nie potrzeba wprowadzać arbitralnych

ograniczeń na liczbę budowanych pokryć. Ponadto, do rozwiązania

zadania stosuje się dobrze znany i dający bardzo dobre wyniki

algorytm heurystyczny typu zachłannego.

Proponowany algorytm dla rozwiązania' zadania (3.12) jest

podobny do algorytmu AQ11. Budowanie reguły klasyfikacji R polega

na dodawaniu w każdej iteracji nowego pokrycia C. Istnieją jednak

pewne różnice. Nie można wykonać kroku 5, który ogranicza liczbę

obiektów do przeglądania, ponieważ obiekty s ą pokrywane tylko do

pewnego stopnia i przynależność do klasy jest wyrażona funkcją

przynależności IIp (x) , Ponadto, dochodzą czasochłonne obliczenia

stopni spełnienia zasad zl i z2 przez budowane pokrycia i regułę.

Dlatego proponuje się rozwiązanie wynikające z intuicji i

następnie poparte testami praktycznymi. Podstawowe, ale

czasochłonne, zadanie budowania zbioru różnic zastępuje się

* . . .wyborem dobrego punktu startowego x dla J.terac]J. algorytmu. Poza

tym wprowadza się dwa parametry ex i (3, ograniczaj ące przestrzeń

przeszukiwań.
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Krok 6

Krok 4

Krok 7

Krok 5

Krok 2

Krok 3

Krok 1

----+) max
v :e WI

J J

J, t.ek.

*R := R u C

przedstaw wyniki

Czy zl(R) ~ ex ?

I I *wyblerz pokrycle C *
maksymalizujące zl(Rue )

wybierz z klasy obiekt xr

*najbardziej podobny do x

z warunków obiektu xr

.utwórz zbiór pokryć -el
takich, ~e z2(Ruel)~{3

I I *zbuduJ sztuczny oblekt x o
wartościach najbardziej ty
powych dla obiektów z klasy

J,

I dane ~p(x), a, ~, R=0

nie

Przy zało~eniu, ~e dla ka~dego obiektu x określono jego stopień

"''''_ ..... __ '''''', __ ci do klasy Jlp (x) e [0,1], określono parametry ex i {3

ż e przesłanki reguły R są nieokreślone, co oznacza się

przez R = "0", algorytm wygląda następująco.

Rys. 3.5. Schemat blokowy nowego algorytmu.

I I *
Krok~. ZbuduJ sztuczny oblekt x

* * * * *x = sl ... St = [Al = V1 ] [At = Vt]
* * I ,taki, ~e SI = [Al = VJI] Jest okreslone przez
J J

L (~p(x) A (l-~R(X» A ~S.=[A.=v.] (x»
xeX J J J
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. *~p(x) A slm(x,x ) ----~) max
xeX

~ *(x)s.
J

t
L

j=l
(l/t). *slm(x,x ) =

sim: X x X -7 [0,1] jest pewną funkcją wyrażającą

pomiędzy x i x*, od O dla całkowitej odmienności, do

całkowitego podobieństwa, przez wszystkie pośrednie

. Funkcję podobieństwa definiuje się jako, np.

s. i w obiekcie x.
J

2. Znajdź obiekt xreX, który jest w jak największym stopniu z

jak i najbardziej podobny do x*. Innymi słowy, znajdź xreX

że

* · t.oś c i *. t kt.ćże w x wyst.ępuj ą war os c i, cech Vj' J = 1, ... " ore są

bardziej typowe dla obiektów pochodzących z danej klasy (gp(x))

nie pokrytych przez R (1 - ~R(x)). Jak zauważono wcześniej

x)e[O,l] jest stopniem identyczności wartości cechy A. w
J

* *Sj są warunkami z x .
rKrok d. Z warunków obiektu x utwórz zbiór pokryć CI'

spełniających relacj ę z 2 (RuCl) 2=(3 • W ten .sposób zabezpiecza się

osiągnięcie wysokiego stopnia spełnienia zasady z2 przez regułę R.

Zauważmy, że takie pokrycie można zawsze zbudować, ponieważ

dodaj ąc do pokrycia warunki ogranicza się liczbę obiektów przez

to pokrycie opisywanych.

Krok~. Z pokryć zbudowanych w kroku 3 wybierz najlepsze pokrycie
* . . *C , np. o naJwyższym stopnlu zl(RuC ).

Krok.2,. Dodaj do' lewej strony budowanej reguły R wybrane pokrycie
*.. *C , zapls symbollczny R := R u C .

Krok Q. Jeżeli zl(R)<a, to skocz do Kroku 1. W ten sposób

zabezpiecza się osiągnięcie wysokiego stopnia spełnienia zasady zl

przez regułę R. Spełnienie warunku końca algorytmu jest zawsze

możliwe poprzez dodawanie nowych pokryć do lewej strony reguły R.

Krok 2. Przedstaw wyniki.

Sposób budowania reguły R, tzn. iteracyjne dodawanie pokryć,

powoduje, że liczba obiektów pokrywanych przez R jest niemalejąca.

Dzięki temu niemaleje stopień spełnienia zasady zl' zl (R), ale

nierośnie stopień spełnienia zasady z2' z2(R). Podstawowym

zagadnieniem jest wyszukiwanie takich pokryć, żeby pierwszy
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naj szybciej (krok 4), zaś drugi wskaźnik malał

(krok 3) . Naturalną modyfikacją algorytmu,

efektywność, może być zwiększenie przestrzeni

np. , przez wybór kilku obiektów startowych

bardziej podobnych do x* (krok 2) i badaniu ich warunków.

Efektywność algorytmu zależy również w dużym stopniu od wyboru

ex i (3. Im wartości tych parametrów są wyższe tym

znajduje lepsze rozwiązanie, ale za to czas działania się

Im wartości parametrów są niższe tym rozwiązani są

czas działania znacznie się skraca. Ekspert

może uruchomić algorytm dla różnych wartości ex i (3 i

kwantyfikatorów lingwistycznych w celu zebrania większego

do analizy.

Przyspieszenie działania algorytmu os i ąqnLęt;o również dzięki

zabiegom technicznym. Zauważono, że liczba porównań

, będących wartościami cech obiektów, jest bardzo duża i

asochłonna. Dla~ego wartości cech w obiektach i regułach są

działania algorytmu kodowane w postaci liczb typu

całkowitego. Wartości poszczególnych cech znajdują się na listach

faktycznie uporządkowane. Zasada kodowania jest więc

ąca. Pierwszej wartości z listy odpowiada liczba 2,

liczba 4, trzeciej 8, itd. Zatem numer pozycji jaką

zajmuj e wartość cechy na liście jest numerem pozycj i, na której

występuje jedynka w reprezentacji binarnej liczby całkowitej. Na

przykład, piątej wartości z listy możliwych wartości pewnej cechy

odpowiada liczba (16)10=(000000000010000)2. Porównywanie kodów

binarnych, a nie łańcuchów znaków, przyspieszyło wielokrotnie

iałanie algorytmu.

Moduł automatycznego pozyskiwania wiedzy oprócz reguł buduj e

również odpowiednie fakty tworząc bazę wiedzy, która może być

natychmiast testowana, w module wnioskowania, daj ąc ekspertowi

materiał do analizy. Baza wiedzy może być też poprawiana i

rozbudowywana w module półautomatycznegopozyskiwania wiedzy.

Poniżej przedstawiono zastosowania algorytmu do 2 przykładów

medycznych.
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.4. Przykłady

przedstawionych

proporcjonalne,

2

tzw.

wDla lepszego zobrazowania wyników,

zastosowano kwantyfikatory,

jako ~Q+(u)=u i gQ-(U)=l-U.

przykładzie 1 użyto danych medycznych opublikowanych przez

i Asselaina (1983). Obejmują one pacjentów ze stwierdzonym

tarczycy i leczonych w szpitalu Ambroise Pare w Paryżu w

od 1960 do 1980. Każdego pacjenta opisano 10 cechami

poniżej, w nawiasach podano dziedzinę każdej

PŁEĆ { mężczyzna, kobieta}

A2: WIEK { <40, 40-60, 60-70, >70 }

A3: HISTOLOGIA { zróżnicowana, niezróżnicowana }

A4: PRZERZUT { nie, tak }

A5: ASPEKTY KLINICZNE { pojedyńczy_guzek, wiele_guzków,

znaczne_powiększenie }

A6: POWIĘKSZENIE { jeden_płat, jeden_płat + cieśnia,

cała_tarczyca }

A7: KLINICZ~E WĘZŁY CHŁONNE { nie, tak}

A8: PATOLOGICZNE WĘZŁY CHŁONNE { nie, tak}

A9: SYNDROMY UCISKOWE { nie, tak}

Ala: INWAZJA { nie_ma, mała, średnia, duża}

Wyróżniono dwie klasy pacj entów. Do klasy 1 zaliczono

entów, którzy przeżyli od momentu postawienia diagnozy co

7 lat, do klasy 2 pacjentów, którzy 7 lat nie przeżyli.

Przykładem pacjenta należącego do klasy 1 jest pacjent o

265:

[Al=kobieta] [A2=~40] [A3=dobrze_zróżnicowana] [A4=nie]

[A5=jeden_płat+cieśnia] [A6=nie] [A7=pojedyńczy_guzek] [A8=nie]

[A9=nie] [Alo=nie], czas przeżycia 123 miesiące.

Przykładem pacjenta należącego do klasy 2 jest pacjent o

numerze 233:

[Al=mężczyzna] [A2=>70] [A3=nisko_zróżnicowana] [A4=tak]

[A5=jeden_plat+cieśnia] [A6=nie] [A7=znaczne_powiększenie]

[A8=nie] [A9=tak] [Al0=duża], czas przeżycia 1 miesiąc.

Celem jest znalezienie reguł klasyfikacji dla klasy 1 oraz dla
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Poniżej przedstawiono otrzymane reguły dla różnych wartości

ex i {3. Widać, że obniżając wartość tych parametrów

e się coraz prostsze reguły. W regule R 1.3 występują już

dwie cechy najbardziej istotne dla danej klasy, PRZERZUT i

_UCIS, które pokrywają 83% obiektów z klasy i co najwyżej 5%

spoza klasy. Podobnie jest z regułami dla drugiej klasy.

1.1. a~O.90, ~=O.95; z (R)=~Q+(O.93)=O.93, z (R)=~Q-(O.03)=O.97

ELI
PRZERZUT=tak lub
KLIN WĘZŁY=nie i SYNDR UCIS=tak lub
PŁEĆ~mężczyzna i HISTOLOGIA=niezróżnicowana lub
SYNDR UCIS=tak i INWAZJA=duża lub
WIEK=40<w~60 i HISTOLOGIA=niezróżnicowana i PAT_WĘZŁY=tak

obiekt należy do klasy 1 «7 lat)

1.2. a=O.90, ~=O.90; z (R)=~Q+(O.93)=O.93, z (R)=~Q-(O.07)=O.93

ELI
PRZERZUT=tak lub
SYNDR UCIS=tak lub
PŁEĆ=mężczyzna i HISTOLOGIA=niezróżnicowana lub
WIEK=40<w~60 i PAT_WĘZŁY=tak

obiekt należy do klasy 1 «7 lat)

1.3. ex=O.80, {3=O.90i z (R)=~Q+(O.83)=O.83, z (R)=~Q-(O.05)=O.95

ELI
PRZERZUT=tak lub
SYNDR UCIS=tak

TO
obiekt należy do klasy 1 «7 lat)

R 2.1. ex=O.90, {3=O.95i z (R)=~Q+(O.95)=O.95, z (R)=~Q-(O.03)=O.97

JEZELI
PRZERZUT=nie i PAT WĘZŁY=nie i INWAZJA=nie ma lub
PŁEĆ=kobieta i. PRZERZUT=nie i ASP KLIN=guzek i INWAZJA=nie ma lub
HISTOLOGIA=zróżnicowanai PRZERZUT=nie i ASP_KLIN=guzek i 
SYNDR UCIS=nie

TO
obiekt należy do klasy 2 (>7 lat)

R 2.2. a=O.90, ~=O.90; z (R)=~Q+(O.91)=O.91, z (R)=~Q-(O.07)=O.93

JEZELI
PRZERZUT=nie i PAT WĘZŁY=nie i INWAZJA=nie ma lub
PRZERZUT=nie i ASP-KLIN=guzek i INWAZJA=nie ma

TO - -
obiekt należy do klasy 2 (>7 lat)

R 2.3. a=O.80, ~=O.90; z (R)=~Q+(O.91)=O.91, z (R)=~Q-(O.07)=O.93

Reguła taka jak reguła R 2.2.

Dla przykładu 1 otrzymano proste reguły klasyfikacji o wysokim

stopniu spełnienia zasad zl i z2. Również zdroworozsądkowa analiza
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i ocena ekspertów, potwierdziły ich wysoką poprawność.

otrzymana dla tych samych danych metodą Quinlana,

5 pokryć i 28 warunków, a metodą-Michalskiego, 11 pokryć

warunków. Większość pokryć opisywała zaledwie po kilka

Jeszcze dłuższe i skomplikowane reguły, mało czytelne

ekspertów, otrzymano dla klasy 2.

przykładzie 2 dane obejmują 331 chorych operowanych na

tkanek miękkich z zamiarem wykonania operacji radykalnych

intencją wyleczenia, w czasie od stycznia 1950 r. do grudnia

r., w Klinice Chirurgicznej Instytutu Onkologii w Warszawie.

uporządkowała i zapisała w bazie danych mgr Grażyna Szkatuła

1990). Pełny ich opis znajduje się w opracowaniu ZPZC 244-22/90

"BAZA DANYCH zawierająca wybrane czynniki

w mięsakach tkanek miękkich".

chorzy przebyli podobne, rutynowe badania przed

Wszystkie dane przedoperacyjne, dotyczące leczenia jak

historie pacjentów po operacji zostały opisane w sumie ponad stu

Pełny katalog cech znajduje się w wyżej wymienionym

Po .korrsuLt.ac j ach z lekarzami, dla potrzeb wstępnych badań,

ograniczono liczbę cech do 17:

DURAT_SIZE (względny przyrost guza w czasie) {>=1, <1}

TYPE (typ nowotworu: wtórny lub pierwotny) .

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. {recur, primary}

- A3: LOCATION (umiejscowienie) ... {head_neck, trunk, hand, foot}

- A4: SIZE (rozmiar w centymetrach) {<=5, >5}

- A5: MULTICENT '(wielocentryczny typ nowotworu) {f, t}

- A6: SKINTUM (występowa~~e nacieczenia) {yes, no}

- A7: STAGENNK (ocena zaawansowania wg skali Ennekinga) .

· {ia, ib, iia, iib, iii}

- A8: SRG1TYPE (rodzaj operacji: lokalne działanie lub amputacja)

· {l, a}

- A9: MARGIN (rodzaj marginesu: brzeżny, szeroki) .

· {strick, radical}

- A10: TUMDAMAGE (uszkodzenie guza w czasie operacji) {t,f}

- A11: COMPLIC (powikłania dotyczące gojenia się rany) .

............................................ {no, 3+4, 5+6}

- A12: DAYSFEVER (gorączka) {yes, no}
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A13: TYPSRCOM (typ mięsaka określany po operacji) .

............ {1+9, 2, 3, 4, 5+6, 10, 8+12+13+14, 16, 17+18}

A14: GRADE (stopnie zaawansowania nowotworu) {gl, g2, g3}

A15: STAGETNM (stopnie zaawansowania wg AJC) .

• . . . . . . . . . .. {ia, ib, iia, iib, iiia, iiib, iiic, iva, ivb}

A16: POCHEM (zastosowanie chemioterapii) {f, t}

A17: LOCALREC (lokalne nawroty obserwowane po pierwszym zabiegu)

.................................................... {f, t}

obiekt należy do klasy 1 (>5 lat)

~=0.80; z (R)=~Q+(0.83)=O.83, z (R)=~Q-(O.20)=O.80

SGR1TYPE=l i DAYSFEVER=no i LOCALREC=f lub
GRADE=gl lub
DURAT SIZE=~l i MULTICENT=f i COMPLIC=no i POCHEM=f i
LOCALREC=f lub
DURAT SIZE=~l i MULTICENT=f i MARGIN=radical i TUMDAMAGE=f i
STAGETNM=iia i POCHEM=f

4.1. a=O.80, ~=O.80; z (R)=~Q+(O.80)=O.80, z (R)=~Q-(O.20)=O.80

ELI
LOCALREC=t lub'
MARGIN=strick i DAYSFEVER=yes lub
DURAT SIZE=<l i DAYSFEVER=yes lub
TYPE=recur i SIZE=>5 i MARGIN=strick i GRADE=g2 lub
DURAT SIZE=<l i LOCATION=foot i STAGENNK=iib i GRADE=g2 lub
DURAT-SIZE=<l i TYPE=primary i SIZE=>5 i SGR1TYPE=a i
GRADE;;g2 lub
LOCATION=foot i [SGR1TYPE=a i DAYSFEVER=yes i GRADE=g2 lub
LOCATION=foot i [STAGENNK=iib i MARGIN=strick

obiekt należy do klasy 2 «2 lat)

Policzono reguły klasyfikacji dla różnych klas dokonując

ze względu na czas przeżycia. Poniżej przedstawiono

dla czasu przeżycia ponad 5 lat, klasa 1, oraz dla czasu

mniej niż 2 lata, klasa 2.

można określić jako trudne. Użycie tradycyjnych metod

liczące po kilkadziesiąt pokryć, co było

dla lekarzy. Ze względu na duże podobieństwa obiektów,

u __~ __ ących do różnych klas, wartości parametrów a i ~ ustalono na

iomie 0.80.

otrzymane reguły klasyfikacji zostały poddane weryfikacji przez

i zyskały dobre oceny. Wszystkie były zgodne z ich
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Niższy poziom spełnienia zasad zl i z2 niż w przypadku

1 należy wytłumaczyć tym, że obliczenia były robione na

trudnych danych rzeczywistych. Sami lekarze nie są w stanie

dlaczego pacj enci o niemal identycznych wartościach

miewają zupełnie różne przebiegi choroby. Liczba cech i

była też dwukrotnie większa niż w przykładzie 1.

Wyniki otrzymane dla danych medycznych potwierdzają przydatność

algorytmu. W szczególności,l nowy algorytm może być

praktycznych zagadnieniach, gdzie niepewnosc i

informacj i utrudnia lub wyklucza użycie tradycyjnych



BAZA WIEDZY

1. Uwagi wstępne

Rys. 4.1. Podstawowe elementy regułowej bazy wiedzy.

REGUŁY

IMETAREGUŁYI
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BAZA WIEDZY

FAKTY

Reprezentacja wiedzy w systemie komputerowym służy do zapisu

gromadzenia wiedzy. W literaturze rozróżnia się reprezentację

proceduralną i deklaratywną. W reprezentacji proceduralnej

ragmenty wiedzy zapisane są w postaci procedur. Praktycznie każdy

rogram komputerowy, np. pakiet programowania liniowego, zawiera

wiedzy o danym zadaniu. W reprezentacji deklaratywnej wiedza

pewnym zagadnieniu jest zapisana według specj alnych schematów

tzw. bazie wiedzy i jest oddzielona od programu komputerowego.

które korzystaj ą z reprezentacj i deklaratywnej nazywa

systemami z bazą wiedzy (ang. knowledge based system). Do

tych programów należą systemy eksperckie.

Sposobom deklaratywnej reprezentacji wiedzy pOswlęcono

literaturze wiele uwagi (Anderson, 1989; Bench-Capon, 1990;

i King, 1977; Delgrande i Mylopoulos, 1987; Dubois i Prade,

Hodgson, 1991; Minsky, 1975; Rescher, 1969; Sowa, 1984;

, 1984). Za najważniejsze sposoby reprezentacji wiedzy uważa

reprezentacj e regułowe , sieci semantyczne, ramy oraz

entacje logiczne.

Reprezentacje regu10we są najczęściej stosowanymi w praktyce.

ich skład wchodzą zwykle tzw. fakty i reguły. Fakty odpowiadają

typu "pada deszcz", "idź do kina" itp., które

opisują zjawiska, zdarzenia, obiekty dotyczące pewnej

rzeczywistości. 'Regu1y odzwierciedlają relacje zachodzące pomiędzy

faktami. Mają ogólną formę "JEŻELI przesłanki, TO wnioski", np.,

"JEŻELI pada deszcz, TO idź do kina".
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sieć semantyczna zbudowana jest z węzłów połączonych

skierowanymi krawędziami. Wierzchołki odpowiadają pewnym obiektom,

cechom, zjawiskom, itp., zaś krawędzie relacjom zachodzącym między

qbiektami. Najczęściej używanymi relacjami są: jest oraz ma.

Wprowadzają one hierarchię pojęć, dzięki czemu łatwiej opisuje się

zagadnienie. Patrząc na rys. 4 . 2 widać, że każdy nowy obiekt

będący ptakiem, który chce się wprowadzić do bazy wiedzy, np.

wróbel, wystarczy połączyć krawędzią z wierzchołkiem ptak, aby

Wśród reguł wyróżnia się czasami t.zw, metareguly. Mają one

postać reguł, ale spełniają inną rolę. W ich wnioskach zawarte są

informacje pozwalające sterować procesem wnioskowania i

komunikacją z użytkownikiem. Spełnienie przesłanek zwykłej reguły

powoduje zmiany w bazie wiedzy (wprowadzenie lub usunięcie faktu z

bazy). Spełnienie przesłanek metareguły powoduje podjęcie pewnej

akcji przez system komputerowy np., wywołanie proce~ury

obliczeniowej lub wyświetlenie komunikatu na ekranie.

Okazuje się, że w reprezentacji regułowej można zapisać wiedzę

i doświadczenie z wielu dziedzin. Zaletą takiego zapisu jest

również łatwość dokonywania zmian w bazie wiedzy poprzez usuwanie

starych i wprowadzanie nowych faktów i reguł.

Sieci semantyczne (ang. semantic network) były pierwotnie

stosowane w badaniach psychologicznych nad modelem ludzkiej

pamięci Quillian (1968), Norman i Rumelhart (1975). Były stosowane

między innymi w systemach do odczytywania' adresów na kopertach i

przy próbach rozumienia języka naturalnego. Obecnie są one uznanym

sposobem reprezentacji wiedzy w sztucznej inteligencji i systemach

eksperckich -.

l

------+) •••

maIptak I ----~)ISkrZYdłal

Tjest

jest) Idrozd I
ljest

ginący

gatunek

IŚpiewaczek I

Rys. 4.2. Fragment sieci semantycznej
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iedziczył takie cechy jak: posiadanie skrzydeł, plor, itp.

Ramy (ang. frame - rama, struktura, szkielet, wzorzec) do

i ~iedzy w zakresie wizji zap~oponowal Minsky (1975).

(1975) zastosował je do badań nad językiem naturalnym.

użyciu sformułowano model dialogu w języku naturalnym.

kilka języków reprezentacji, w których używa się pojęcia

jak KRL, FRL, (Bobrow i Winograd, 1977; Goldstein i

, 1977).

Oblekt . komputer.
Klatkl: Podklatkl:
wlaśclclel wartosć: Jan Kowalskl

standardowo:
if needed:- ·..

adres wartość:

standardowo:
if needed: weź z bazy danych- ·..

typ wartośc:

standardowo: IBM PC
if needed:- ·..

stały dysk wartość: 120 MB
standardowo: 40 MB
if needed:- ·..... ...... · ...

Rysunek 4.3. Przykład ramy opisującej obiekt komputer

Rama opisuje typowy obiekt, np. krzesło, stół, komputer, lub

typową sytuację, np. zakup biletu lotniczego. Składa się z tzw.

klatek (ang. .slot) odpowiadaj ących cechom reprezentowanych

obiektów np. nazwie, kolorowi, wielkości, cenie itp. Każda klatka

składa się z podklatek (ang. facet). Najczęściej spotykane

podklatki to: wartość aktualna, wartość standardowa (ang. default

value - wartość domyślna, względnie wartość zastępcza) i tzw.

demony. Demonami nazywa się procedury, które wywołuje się w

określonych sytuacjach. Procedur takich może być wiele, wymienimy

dla przykładu trzy: if-added wykonuje się, gdy nowa wartość

zostanie wprowadzona do podklatki wartość, if-removed wykonuj e

się, gdy informacja jest usuwana z podklatki wartość, if-needed

wykonuje się, gdy potrzebna jest informacja o wartości, zaś klatki

wartość i wartość standardowa są puste, np., gdy potrzebny jest
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(rys. 4.3) uruchamiana jest procedura, która sięga do bazy

i wyszukuje go. Ze względu na istnienie procedur, mówi się,

e ramy są połączeniem deklaratywnej i proceduralnej reprezentacji

Reprezentacje logiczne wydają się być naturalnym sposobem

i wiedzy. O ile jednak używane są powszechnie w

kierunkach sztucznej inteligencj i np., w automatycznym

eniu twierdzeń, o tyle w systemach eksperckich są rzadko

Logika zdań lub rachunek predykatów są bardzo silnymi

narzędziami formalnymi, ale nie pasują do zagadnień praktycznych,

gdzie wielką rolę odgrywa heurystyka i niepewność. W ostatnich

latach podjęto próby przewyciężenia tej słabości tworząc logiki

nieklasyczne: logikę dynamiki (ang. dynamie logic, Harel, 1979),

logikę temporalną (ang. temporal logic, Manna i Pnueli, 1979),

logikę intuicjonistyczną (ang. intuitionistic logic, Gabbay,

1982), logiki wielowartościowe (Łukasiewicz, 1967) i logikę

rozmytą (Zadeh, 1983a). Wśród logik nieklasycznych wyróżnia się

logiki tzw. niemonotoniczne: logikę autoepistemologiczną (ang.

autoepistemic logic, Moore, 1984), logikę domniemań (default

logic, Reiter, 1980) czy inne zaproponowane przez McDermotta i
"

Doyla (1982), McCarthy'ego (1980, ang. circumscription) oraz

Reitera (1978, ang. closed world assumption). Jednak znalazły one,

jak na razie, mało zastosowań praktycznych.

Do realizacji systemu będącego przedmiotem rozprawy, czyli

generatora systemów eksperckich, wybrano reprezentację regulową.

Na decyzję wpłynęły względy natury ogólnej jak:

1) uniwersalny charakter - wieloletnie doświadczenia pokazują,

że wiele zagadnień, a w szczególności zadania klasyfikacji, można

w ten sposób dobrze zapisać,

2) stosunkowa łatwość implementacj i co ma znaczenie przy

znacznym skomplikowaniu zadania i małej liczbie osób (j edna) do

jego realizacji,

3) stosunkowo mała zajętość pamięci komputerowej co ma

znaczenie, dla pierwszych wersji systemu przeznaczonych na

komputery typu IBM pc.
Ponadto, w wyniku pracy modułów półautomatycznego i automa

tycznego pozyskiwania wiedzy otrzymuje się informacje zakodowane w

postaci faktów i reguł.
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Fakty

.2.1. Zalożenia

Fakt będący formalnym zapisem stwierdzenia, np. "Łożysko

oprócz informacji zawartej w samym stwierdzeniu,

zawierać dodatkowe informacje potrzebne do wnioskowania oraz

e potrzebne do komunikacji z użytkownikiem. Najważniejsze

informacje wymieniono poniżej w 7 punktach.

cechą wiedzy zawartej w bazach wiedzy systemów

jest niepewność. Z każdym faktem powinna więc być

pewna liczba, określająca jak pewny jest według eksperta

fakt.

2) Fakt odpowiadający stwierdzeniu "lożysko pracuje cicho"

nazywać faktem nominalnym, ponieważ jego tzw. wartość,

cicho", jest typu nominalnego. Zwykle dopuszcza się jednak różne

faktów. Np. ~twierdzeniu "temperatura w kotle wynosi 120°C"

odpowiadać fakt numeryczny. Algorytm wnioskowania musi

typ danego faktu.

3) jest również określenie nazwijmy to statusu faktu.

wraz z regularni tworzą pewien graf skierowany. Jeżeli

na rys. 4.4, to widać, że można wyróżnić pewne fakty:

ątkowe, pośrednie oraz końcowe. Fakty początkowe można

zdefiniować jako fakty, które występują tylko w

regule Fakty pośrednie występują w przesłankach i

wnioskach reguł, zaś fakty końcowe występują tylko we wnioskach

regule Fakty początkowe są jakby danymi wejściowymi dla algorytmu

IFakt Al IFakt BJ IFakt ci fakty
początkowe

~ ~ ~ ~
I Fakt Dl IFakt El fakty

pośrednie

l l
IFakt FI IFakt Gl fakty

końcowe

Rys. 4.4. Rozróżnienie faktów występujących w bazie wiedzy
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nioskowania. Musi on wiedzieć, np., że fakt A jest już w bazie

iedzy, zaś o fakt B powinien zapytać się użytkownika. Różne są

sposoby zakończenia pracy algorytmu wnioskowania, często następuje

o po wprowadzeniu faktu końcowego do bazy wiedzy, co odpowiada

pewnej hipotezy. Musi, więc on wiedzieć, które fakty

Niektóre fakty końcowe mogą być w specj alny sposób

i np., jako wynik wnioskowania przenoszone do innej

wiedzy. oczywiście, niektóre informacje można uzyskać drogą

ale jest to nieopłacalne. Sprawdzanie, czy fakt jest

ą, wymagałoby przejrzenia przesłanek całego zbioru reguł i

wpływało na czas pracy algorytmu wnioskowania.

Fakty początkowe powinny zawierać informację, czy algorytm

się już o dany fakt.

5) W systemach eksperckich dopuszcza się niejednoznaczność,

przez którą rozumie się, że w bazie wiedzy może jednocześnie

występować wiele faktów o tej samej nazwie różniących się

wartością i stopniem pewności, np., (choroba, odra, 0.90) i

(choroba, czerwonka, 0.75). Z drugiej strony, czasami użytkownik

chce, aby w bazie mógł być tylko jeden fakt o tej samej nazwie,

np., (pogoda,~słońce, 1.0) i (pogoda, deszcz, 1.0). Zatem algorytm

powinien mieć możliwość rozróżnienia odpowiednich faktów.

6) Podobnie ma się sprawa z moż liwością negowania faktów. Z

praktycznych zastosowań systemów eksperckich wynika, że większość

faktów nie powinna być negowana. Załóżmy, że w bazie wiedzy mogą

występować fakty odpowiadające stwierdzeniom:

"Łożysko pracuje cicho"

"Łożysko pracuje głośnq"

które pokrywają wszystkie, przewidziane przez eksperta sytuacje.

Te sytuacj e maj ą odzwierciedlenie w grupie reguł maj ących dane

fakty np. w przesłankach. Dopuszczenie negacJl tych faktów

powoduj e automatyczne podwoj enie liczby reguł związanych z' tymi

faktami, gdyż system musi wiedzieć, co zrobić, gdy w bazie wiedzy

znajdzie się fakt, np. "Nieprawda, że łożysko pracuje cicho". Z

drugiej strony, może być korzystne, aby część faktów można było

negować.

7) Z faktem powinno być związanych szereg informacji, tzw.

tekstowych, potrzebnych do porozumiewania się z użytkownikiem,

takich jak: pytania, instrukcje, komunikaty.
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sąinformacje

parametrów.

Fakt definiuje się formalnie jako trójkę (n,w,sp), gdzie

jest nazwą faktu,

wartością faktu,

stopniem pewności.

faktu może być (praca_łoż., głośna, 0.95) odpowiadający

że "Łożysko pracuje głośno" ze stopniem pewności

Nazwa jest łańcuchem lO-znakowym. Wartość może być: łańcuchem

znakowym, liczbą lub czwórką liczb. Stopień pewności faktu jest

z przedziału [0,1] mówiącą jak pewny jest dany fakt. Liczba

oznacza całkowitą pewność, O całkowitą niepewność.

wszystkich faktów o tej samej nazwie n określa się

pomocniczą, zwaną zmienną, zawieraj ącą wszystkie

informacje potrzebne w czasie wnioskowania i do

z użytkownikiem. Zmienną definiuje się jako trójkę

,V,P), gdzie

n jest nazwą zmiennej

V listą dop~szczalnych wartości dla faktów o nazwie n

P listą parametrów.

Do zbioru p należą parametry:

typ.

status

stan

krotność

negacja

pełna_nazwa

wyraz_łączący

pytanie

instrukcja

- polecenie.

Dodatkowe informacje związane z danym faktem, wymienione w

podrozdziale, są kodowane w następujący sposób:

1) Niepewność jest modelowana przy pomocy stopnia pewności

faktu sp.

Pozostałe
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2) Wyróżnia się trzy typy faktów: nominalne, numeryczne i

rozmyte.

Wartością faktu nominalnego może być łańcuch, np. 'mały',

'średni', 'duży'.

Wartością faktu numerycznego może być liczba rzeczywista.

Wartością faktu rozmytego może być wartość rozmyta.

Przyjmuje się, że wartość rozmyta ma postać trapezu i jest

reprezentowana przez czwórkę liczb (a,b,c,d), którego wierzchołki

(a,O) i (d,O) wyznaczają podstawę dolną oraz (b,l) i (c,l)

wyznaczają podstawę górną trapezu.

W szczególności wartość rozmyta może być liczbą rozmytą, gdy

b=c, przedziałem, gdy a=b i c=d, lub zwykłą liczbą, gdy a=b=c=d.

Wszystkie dopuszczalne wartości faktu nominalnego o danej

nazwie są zapisane na liście V. W pozostałych przypadkach lista V

jest pusta.

3) Ze względu na status wyroznia się następujące grupy faktów:

aktywne, ustalone, końcowe, transferowe i pośrednie.

Fakty aktywne są faktami początkowymi, o które system może

zapytać się podczas wnioskowania.

Fakty ustaJone są faktami początkowymi, o które system nie może

pytać się podczas wnioskowania. Określa się j e wcześniej np.

podczas edycji.

Fakty końcowe, zwane też hipotezami, mają wpływ na zakończenie

procesu wnioskowania.

Czasami istnieje potrzeba przenoszenia informacji z jednej bazy

wiedzy do drugiej. Fakty transferowe są faktami końcowymi, które

przy pomocy specjalnych procedur są automatycznie przenoszone z

jednej bazy do drugiej.

Faktami pośrednimi nazywa się wszystkie pozostałe fakty, tzn.

takie, które nie są ani faktami aktywnymi, ani ustalonymi, ani

końcowymi, ani transferowymi.

4) Parametr stan zawiera informacje o tym, czy system pytał się

już o określenie faktu o danej nazwie.

5) Parametr krotność zawiera informację o tym, czy może istnieć

w bazie wiedzy jednocześnie wiele faktów o danej nazwie.

6) Parametr negacja pozwala lub nie na negowanie faktu przy

odpowiedziach użytkownika i na używanie negacj i danego faktu w

przesłankach regule
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7) Pozostałe parametry można nazwać tekstowymi, ponieważ służą

komunikacji z użytkownikiem.

Nazwa faktu zawiera maksymalnie 10 znaków i do komunikacj i z

użytkownikiem może być mało czytelna i nieelegancka. Dlatego

wprowadzono parametr pełna_nazwa. Pełna_nazwa jest łańcuchem

40-znakowym i może zawierać rozszerzoną nazwę obiektu, cechy

obiektu, zjawiska itp.

Wyraz_lączący spaja nazwę lub pełną nazwę faktu z jego

wartością. Dzięki odpowiedniemu wyrazowi łączącemu stwierdzenie

wyświetlane na ekranie jest bardziej czytelne i komunikatywne.

Najczęściej stsowanymi wyrazami łączącymi są: jest, są, ma, mają

oraz symbole = i spacja, czyli brak znaku.

Parametr pytanie może zawierać tekst (do 400 znaków), który

jest wyświetlany, gdy system pyta się o określenie faktu o danej

nazwie.

Parametry instr oraz polec mogą zawierać teksty (do 400

znaków), wyświetlane podczas wnioskowania jako komunikaty dla

użytkownika.

Rys. 4.5. Ekran z wyświetlonym faktem
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cechą baz wiedzy systemów eksperckich jest niepewność. W

faktów niepewność była wyrażana przy pomocy stopni

Również reguły, które są wynikiem doświadczeń i

ekspertów nie są całkowicie pewne. Zwykle ekspert dla

sytuacji podaje kilka reguł z różnymi wnioskami

Rys. 4.6. Ekran z wyświetlonym pytaniem o wartość zmiennej

4.3. Reguly

Reguły odzwierciedlają relacje zachodzące pomiędzy faktami.

Ogólnie reguła ma postać JEŻELI przesłanki, TO wniosek, np.,

JEŻELI

praca łożyska jest głośna

obudowa łożyska jest gorąca

poziom wibracji jest wysoki
TO .

awaria = łożysko (sp=O.90) ...

Regułę należy rozumieć w ten sposób, że jeżeli w bazie wiedzy

są fakty spełniające warunki określone w przesłankach, to należy

do bazy wiedzy dołączyć fakty odpowiadające wnioskom. Dzięki temu,

stosując odpowiednie algorytmy wnioskowania można uzasadniać pewne

hipotezy.

Typową

przypadku

pewności.

obserwacji

podobnych
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ąc w pewien sposób ich wiarygodność.

jak w przypadku faktów, reguła oprócz

formie informacji o rzeczywistości,

informacj e potrzebne do wnioskowania

się, że bardzo często zbiór reguł ma strukturę

i można go podzielić na podzbiory. Porządkuje to

bazy wiedzy i przyspiesza proces wnioskowania, gdyż nie

każdym razem przeglądać całego zbioru reguł.

Zwykle przy opisie działania algorytmów wnioskowania mówi

, że raz wykonana reguła nie uczestniczy dalej we wnioskowaniu.

zagadnieniach praktycznych czasami występuje potrzeba użycia

reguł, które mogą być używane wielokrotnie.

3) Każda reguła powinna zawierać takie informacje dla

użytkownika jak: źródło jej pochodzenia oraz czy uczestniczyła we

wnioskowaniu i jeżeli nie to dlaczego.

Regulę, w. generatorze systemów eksperckich, definiuje się

formalnie jako czwórkę (n,p,k,R), gdzie

- n jest nazwą reguły,

- p listą przesłanek,

- k listą wniosków i

- R zbiorem parametrów.
kaw

Nazwa reguły nie ma znaczenia merytorycznego, służy użybnikowi

do rozróżniania' reguł. Jest łańcuchem maksymalnie lO-znakowym.

Lista przeslanek jest dowolnej długości listą przesłanek.

Przeslankę definiuje się jako czwórkę (n,r,w,l), gdzie

- n jest nazwą faktu,

- r znakiem relacji,

- w wartością,

- l spójnikiem logicznym.

Lista wniosków jest dowolnej długości listą wniosków. Wniosek

definiuje się jako trójkę (n,w,sp), gdzie

- n jest nazwą faktu,

- w wartością faktu,

sp stopniem pewności wniosku.
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W przypadku faktów numerycznych i rozmytych w przesłankach

mogą występować znaki relacji <=, <, =, >, i >=, określające

jakie muszą spełniać wartości faktów. W przypadku rozmytym

to relacje rozmyte.

spójnik logiczny l łączy daną przesłankę z następną przesłanką.

są dwa spójniki logiczne: i oraz lub. Priorytet ma

Znaczy to, że podczas obliczania stopnia pewności

przesłanek reguły, naJplerw oblicza się stopień

spełnienia koniunkcji przesłanek, a następnie dysjunkcji.

pewnos c i, spełnienia koniunkcj i i dysjunkcj i przesłanek

są przy pomocy operatorów koniunkcji i dysjunkcji, tzw.

typu t i s, omówionych w rozdz. 5.5.

Dopuszcza się, aby reguła mogła mieć kilka wniosków. Umożliwia

zapis w zwartej formie kilku reguł o tych samych przesłankach.

Stopień pewności wniosku sp mówi jak pewny byłby fakt o nazwie

i wartości w, gdyby przesłanki reguły były spełnione ze stopniem

pewności 1. stopień pewności wniosku nazywa się też czasami, w

przypadku występowania tylko jednego wniosku, stopniem pewności

reguły.

Zbiór parametrów R zawiera 4 elementy: .

- poziom

- status

- stan

- źródło.

1) Poziom reguły jest liczbą całkowitą, większą równą 1. Przy

pomocy tego parametru w zbiorze reguł można wprowadzić hierarchię

wpływającą na przyspieszenie wnioskowania. Najpierw uczestniczą we

wnioskowaniu reguły o poziomie 1, potem o poziomie 2, itd.

2) Status reguły mówi o tym, czy reguła po wykonaniu, może

dalej uczestniczyć we wnioskowaniu, czy też powinna automatycznie

być z tego procesu wykluczona. Reguły mogące uczestniczyć

wielokrotnie we wnioskowaniu nazywa się wielokrotnymi.

3) Parametr stan określa stan reguły po wnioskowaniu. Z regułą

związane są dwie podstawowe czynnoscl podczas wnioskowania:

sprawdzanie przesłanek i wykonanie reguły. Sprawdzanie przeslanek

polega na sprawdzeniu, czy fakty z bazy wiedzy spełniają

odpowiednie warunki i obliczeniu stopnia pewnOSCl spełnienia

przesłanek (rozdz. 5.5). Wykonanie reguly polega na wprowadzniu
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nowego faktu - wniosku do bazy wiedzy.

Możliwe są 4 stany reguły:

- bląd danych - gdy dane w przesłankach reguły są niezgodne z

definicjami faktów,

- za maly stopień pewności - gdy stopień pewnOSCl spełnienia

przesłanek nie przekracza pewnego ustalonego progu. Taka reguła

nie może być wykonana,

- spelnione przeslanki - gdy stopień pewnOSCl spełnienia

przesłanek przekracza ustalony próg, ale reguła nie została

wykonana. Może się tak stać w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy

wnioskowanie zostało przerwane, np., po spełnieniu warunku końca

algorytmu wnioskowania. Po drugie, gdy iloczyn stopnia pewności

spełnienia przesłanek i stopnia pewności wniosku jest mniejszy od

ustalonego progu,

- regula wykonana - gdy iloczyn stopnia pewności spełnienia

przesłanek przez stopień pewności wniosku reguły jest niemniejszy

od ustalonego progu i reguła została wykonana.

ostatni parametr źródlo zawiera informację skąd pochodzi dana

reguła, np. nazwisko eksperta, tytuł publikacji, nazwę

eksperymentu lub nazwę komputerowego systemu pozyskiwania wiedzy.

Rys. 4.7. Ekran z wyświetloną regułą

-
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Hetareguly

.4.1. Zalożenia

Jak wykazała praktyka systemów eksperckich działanie gotowego

można usprawnlC zapisując w bazie wiedzy informacje

ące pewnymi procesami tego systemu. Tę dodatkową informację

się metawiedzą lub wiedzą sterującą. Najczęściej jest ona

w postaci reguł zwanych metaregulami . Wykonanie

, nie powoduj e wprowadzenia nowego faktu do bazy, ale

ęcie przez system pewnej akcj i. Można wyróżnić 5 rodzajów

podejmowanych przez system, a dotyczących sterowania

i komunikacji z użytkownikiem.

z typowych akcj i podejmowanych przez system podczas

jest wywołanie procedury. Może to być procedura

np. optymalizująca pewną wielkość, lub procedura

ściaJwyjścia przekazuj ąca do bazy informacj e z zewnętrznych

czujników lub przekaiująca informacje do zewnętrznych urządzeń.

2) Moduł wnioskowania systemu eksperckiego zawiera zwykle dwa

algorytmy wnioskowania: w przód i wstecz. Podczas

jednej sesj i wnioskowania dogodnie jest czasami zastosować tzw.

wnioskowanie mieszane. Na przykład, podczas wnioskowania w przód

zachodzi potrzeba sprawdzenia pewnej hipotezy, do czego dogodnie

jest użyć algorytmu wnioskowania wstecz. Odpowiednie metareguły

powinny umożliwiać automatyczne przełączanie się algorytmów.

3) Podział na subbazy może być wymuszony brakiem pamięci lub

wynikać ze względów funkcjonalnych, np. wyróżnienie wiedzy

diagnostycznej i wiedzy terapeutycznej. Podział bazy wiedzy

oszczędza pamięć i przyspiesza wnioskowanie, ponieważ w subbazach

jest mniej faktów i reguł do przeglądania. Wnioskowanie odbywa się

etapami, a potrzebne informacji są przenoszone z jednej subbazy do

drugiej. Występuje wówczas potrzeba procedur wczytujących w

odpowiednich chwilach kolejne subbazy i przenoszących istotne

informacje.

4) Kolejność wykonywania reguł o spełnionych przesłankach jest

ważnym zagadnieniem omowl0nym w rozdziale 5.2. Ustalana jest

zwykle przed wnioskowaniem, np. według stopnia spełnienia

przesłanek. W szczególnych przypadkach istniej e jednak potrzeba



- 74 -

zmiany tej kolejności podczas wnioskowania.

5) Bardzo ważną czynnością systemu podczas wnioskowania jest

wyświetlanie pytań i komunikatów po spelnieniu odpowiednich

warunków.

4.4.2. Realizacja

W celu zachowania jednolitej struktury bazy wiedzy generatora

systemów eksperckich, dla metaregul przyjęto identyczny wzorzec

jak dla regule We wnioskach metaregul występują fakty specjalne

określające rodzaj akcji jaką ma wykonać system.

1) Wywolanie procedury, w czasie wnioskowania, umożliwia fakt

specjalny o nazwie wywolaj, po którym musi wystąpić nazwa

procedury. Przykladem odpowiedniej metareguly jest:

JEŻELI

spelnione przeslanki
TO

wywo~aj proc5

Procedury numeryczne i komunikacyjne potrzebują pobrać pewne

dane z bazy wiedzy i po dokonaniu obliczeń wprowadzić nowe fakty

do bazy. W .tym celu zaproponowano dwie procedury systemowe.

Wprowadzeniu faktów do bazy służy procedura InsertFakt(n,w, sp) ,

gdzie n jest nazwą faktu, w jego wartością, a sp stopniem

pewności. Pobraniu faktu z bazy sluży procedura systemowa

TakeFact(n,w, sp) , gdzie znaczenie parametrów jest podobne do

opisanych powyżej.

Przy pomocy tych dwóch procedur system może również komunikować

się z zewnę t.r znymi. źródłami informacj i takimi jak: bazy danych,

czujniki, wyniki działania innych programów.

2) Fakt specjalny o nazwie sterowanie umożliwia uruchamianie

wnioskowania wstecz w czasie wnioskowania w przód. Po zakończeniu

wnioskowania wstecz system powraca do przerwanego wnioskowania.

Metareguła uruchamiająca wnioskowanie wstecz musi zawierać

sekwencję 3 wniosków. Pierwszy wniosek musi zawierać fakt

specj alny o nazwie sterowanie o wartości wstecz. Drugi wniosek

określa hipotezę, którą należy sprawdzić. Kolejny wniosek zawiera

informację o poziomie reguł, które wezmą udział we wnioskowaniu

wstecz:
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JEŻELI

przeslanki są spelnione
TO

sterowanie wstecz
przyczyną_awarii jest brak_smarowania
poziom = 1

Poziom jest również nazwą faktu specj alnego, wyznaczaj ącego

mogące uczestniczyć we wnioskowaniu wstecz. Pełni rolę

w stosunku do faktu specjalnego o nazwie sterowanie.

Metareguła zawierająca fakt specjalny sterowanie o wartości

dane lub dodaj_dane umożliwia, podczas wnioskowania,

nowego zbioru faktów, nowego zbioru reguł lub

obu zbiorów. W zależności od tego czy wczytuje się

czy· dwa metareguła może zawierać dwa lub trzy

chce się, tylko wczytać nową bazę wiedzy, pierwszy

musi mieć postać:

sterowanie nowe_dane,

się przekazać część wywnioskowanych faktów do wczytywanej

, postać pierwszego wniosku musi być następująca:

sterowanie dodaj_dane.

specjalna procedura systemowa przenosi automatycznie

fakty o statusie transferowe Z· poprzedniej subbazy do

wczytywanej.

Kolejne wnioski metareguły określają nazwy zbiorów, które

należy wczytać. Przykładowa metareguła wygląda następująco:

JEŻELI

przeslanki są spelnione
TO

sterowanie nowe dane
plik fakt. TERAPIA
plik=reguł TERAPIA

Fakt specjalny o nazwie plik_fakt. określa zbiór faktów, który

należy wczytać. Fakt specjalny o nazwie plik_regul określa zbiór

reguł, który należy wczytać. Oba pełnią rolę pomocniczą w stosunku

do faktu o nazwie sterowanie.

4) Przy pomocy metareguły zawierającej fakt specjalny o nazwie

wykonaj można wykonać regułę poza kolejnością, wynikającą z zasady

przyjętej w systemie przez użytkownika i opisanej w rozdz. 5.2.
\

Przykładem takiej metareguły jest:



JEŻELI

przeslanki są spelnione
TO

wyś instr nazwa faktu
wyś=polec nazwa=faktu
wyś sp
nazwa_faktu [wyraz łączący] wartość faktu

Spełnienie określonych warunków powoduje czasami potrzebę

zapytania się o pewne fakty. Temu celowi służą metareguly

zawierające fakt specjalny zapytaj. Przykłądem takiej metareguły

jest:
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JEŻELI

przeslanki są spelnione
TO

wykonaj nazwa_reguły

5) Komunikowanie się systemu z użytkownikiem podczas

realizuj e się przy pomocy metareguł zawieraj ących

fakty specjalne o nazwach: wyś_instr, wyś_polec i wyś_sp.

Przy pomocy faktu specjalnego o nazwie wyś_instr można

na ekranie tekst zawarty w parametrze instr zmiennej

związanej z danym faktem.

Fakt specjalny o nazwie wyśyolec działa podobnie jak fakt o

nazwie wyś_instr. Na ekranie wyświetla się tekst zawarty w

parametrze polec.

Do wyświetlania wyników pośrednich i końcowych użyteczny jest

fakt specjalny o nazwie wyś_sp umożliwiający wyświetlanie stopni

pewności faktów. Po wniosku zawierającym fakt specjalny o nazwie

wyś_sp musi wystąpić kolejny wniosek zawierający fakt, którego

stopień pewności ma być wyświetlony.

Przykładem metareguły wyświetlającej informacje dla użytkownika

jest:

JEŻELI

przeslanki są spelnione
TO

zapytaj nazwa faktu



- 77 -

wyświetloną metaregulą
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. WNIOSKOWANIE

Uwagi wstępne

Najważniejszym elementem modułu wnioskowania są algorytmy

na podstawie informacji zawartej w bazie wiedzy

odpowiedziach użytkownika. Z działaniem algorytmów wiążą się

ważne zagadnienia, które należy wyróżnić: obliczanie

i mechanizmy objaśniające pracę algorytmów.

Najczęściej w modułach wnioskowania stosuje się algorytmy

w przód (ang. forward chainer) i wstecz (ang.

chainer) .. Czasami stosuje się jeszcze tzw. wnioskowanie

(ang. mixed inference).

Algorytm wnioskowania w przód znajduje zazwyczaj zbiór

zystkich hipotez wynikających z bazy wiedzy i informacji

od użytkownika.

Algorytm wnioskowania wstecz poszukuje w bazie wiedzy

i odpowiedziach użytkownika uzasadnienia tylko dla wybranej

hipotezy.

Czasami stosuje się obie metody naraz. Na przykład, najpierw na

podstawie niepełnych danych, wyszukuje się w przód najbardziej

prawdopodobne hipotezy, a następnie sprawdza je szczegółowo

wstecz.

5.2. Wnioskowanie w przód

5.2.1. Zalożenia

Wnioskowanie w przód polega na cyklicznym sprawdzaniu

przesłanek reguł z faktami bazy wiedzy i wprowadzaniu nowych

faktów do bazy, aż do spełnienia warunków końca (Sauers, 1988;

Traczyk, 1989).

Cały proces, od wywołania algorytmu wnioskowania w przód aż do

jego zakończenia i przedstawienia wyników nazywa się sesją

wnioskowania. Sesję wnioskowania można podzielić na etapy.

Wielkie bazy wiedzy dogodnie jest dzielić na subbazy ze

względów funkcjonalnych, czasami trzeba to zrobić z braku pamięci

komputerowej. Liczba etapów wnioskowania zależy od liczby subbaz
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wiedzy. Część wywnioskowanych faktów z jednego etapu jest

enoszona do następnego. Jeżeli baza wiedzy nie jest podzielona

subbazy sesja wnioskowania składa się z jednego etapu.

Pojedynczy etap wnioskowania rozpoczyna się wczytaniem bazy

. Przez ZF oznaczono zbiór faktów i przez ZR zbiór reguł.

etap wnioskowania dzieli się na iteracje.

Każda iteracja rozpoczyna się selekcją wstępną. Ze zbioru

ZF i reguł ZR wybiera się podzbiory F i R, które będą

w danej iteracji wnioskowania. Na rys. 5.1 selekcję

symbolizują funkcje self i selr .. Wyboru dokonuje się na

informacj i steruj ącej 18 pochodzącej z bazy wiedzy i

przez sam algorytm. Każda iteracja dzieli się na cykle.

Cykl rozpoczyna się od sprawdzenia przesłanek reguł. Ze zbioru

wybiera się podzbiór R , którego reguły mają przesłanki zgodneu
zbiorem faktów F . Ponieważ zwykle jest takich reguł wiele

e tzw. konflikt reguł. Czy wykonywać wszystkie reguły, czy

jedną? Jeżeli jedną to którą, jeżeli wszystkie to w jakiej

ności? Rozwiązanie konfliktu polega na uporządkowaniu zbioru

R według pewnej zasady, a więc utworzeniu uporządkowaneju
reguł ~u. Reguły z listy są wykonywane. Wiąże się z tym

zbioru nowo wywnioskowanych faktów F oraz zbiorun
reguł Rw. Następnie według pewnych zasad,

symbolizywanych przez funkcje mOdf i modr, modyfikuje się zbiory

faktów i reguł. Sprawdza się warunek końca cykli.

Jeżeli warunek końca cykli jest spełniony, to sprawdza się

warunek końca iteracji. Jeżeli warunek jest spełniony algorytm

przedstawia wyniki i kończy działanie.

Konstruując algorytm wnioskowania w przód trzeba odpowiedzieć

na kilka pytań. Po pierwsze, jak dokonać wstępnej selekcji faktów

i reguł, które będą uczestniczyć w kolejnych iteracjach

wnioskowania? Jak rozwiązać konflikt, gdy więcej niż jedna reguła

ma spełnione przesłanki? Czy wykonywać tylko jedną regułę, czy

wszystkie i w jakiej kolejności? Czy dwa fakty o tej samej nazwie

i różnych wartościach mogą być w bazie wiedzy? Czy wykonana reguła

może dalej uczestniczyć we wnioskowaniu? Wreszcie należy określić

warunki zakończenia wnioskowania.
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Rys. 5.1. Schemat algorytmu wnioskowania w przód

reguł do

zastosowana

Wczytanl.e nowe]
subbazy wiedzy

l'

Przedstawl.enl.e
wyników

rozpoczęc~e nowego
etapu wnioskowania
np. po wykonaniu
metaregu1y

faktów i

Może być

spe1
nione

~.._...............................•.................................

Modyfl-kac]a
bazy roboczej

F:=modf(F,Fn)
R:=modr(R,Rw}

l spe1nione

Wykonanl-e reguł

F :=wykf(F,R )n u

R :=wyk (R )w r u

SelekcJa wstępna

F:=self(ZF,IS)
R:=selr(ZR,IS)

Wczytanl-e bazy
(subbazy) wiedzy

ZF i ZR

Rozwl-ązanl-e

konfliktu reguł

R :=upo(R )u u

Sprawdzenl-e przesła

nek Ru:=spr(F,R)

Sprawdzenl-e warunku
końca iteracji

Sprawdzenl.e warunku
końca cykli

wstępna ogranicza zbiór

co przyspiesza wnioskowanie.

nie

cykl

1 .niespe n~one

spełnione

l} Selekcja

przeglądania,

Powyższe pytania oraz inne grupuje się w zagadnienia: selekcji

wstępnej, rozwiązania konfliktu reguł, modyfikacj i bazy wiedzy

oraz warunków końca.
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wtedy, gdy fakty i reguły moża pogrupować ze względu na podzadania

danego etapu. wnioskowania. Selekcji wstępnej dokonuje się na

podstawie pewnych informacji sterujących zawartych w bazie wiedzy

i zależnych od aktualnego stanu algorytmu.

2) Konflikt regul występuje, gdy kilka reguł ma spełnione

przesłanki. Uporządkowania listy reguł dokonuje się zwykle według

pewnego priorytetu. W literaturze opisano kilkanaście możliwości.

Do naj częściej stosowanych należy wybór według: stopni pewności

spełnienia przesłanek, stopni pewnos c i. reguł, użyteczności

wniosków, szczegółowości przesłanek, zagrożenia wynikającego z nie

uwzględnienia wniosków, aktualności faktów występujących w

przesłankach, kosztów uzyskania wiedzy o przesłankach, itp.

3) Modyfikacja zbioru faktów i reguł jest czynnością

porządkującą roboczą bazę wiedzy, tzn. zbiory F i R, na zakoń

czenie cyklu wnioskowania.

4) Można wyróżnić dwa standardowe sposoby zakończenia

wnioskowania w przód: po znalezieniu wszystkich możliwych hipotez

i po znalezieniu pierwszej hipotezy. Przy czym pierwszy sposób

jest częściej stosowany, ponieważ algorytm wnioskowania w przód

jest doqodny, do znajdywania wszystkich możliwych hipotez na

podstawie danej bazy wiedzy.

5.2.2. Realizacja

Następujące założenia przyjęto w generatorze systemów

eksperckich.

Podział wnioskowania na etapy jest równoważny dzieleniu bazy

wi edzy na subbazy. Automatyczne wczytywania kolejnych subbaz

wiedzy i transfer informacji jest możliwy dzięki odpowiednim

metaregułom oraz procedurom przenoszenia faktów transferowych

(patrz rozdz. 4.4).

Podstawowe zagadnienia występujące podczas wnioskowania

rozwiązano w następujący sposób.

1) W proponowanym algorytmie wszystkie fakty z danego zbioru ZF

uczestniczą w danej iteracji wnioskowania. Można jednak uruchomić

zmodyfikowany algorytm wnioskowania w przód automatycznie dzielący

zbiór faktów. Algorytm opisano w podrozdziale 5.2.3.

Pewną naturalną strukturę hierarchiczną reguł odwzorowuje się w
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bazie poprzez parametr poziom, opisany w rozdz. 4.3. Funkcja

selekcji reguł sr wybiera reguły na p~dstawie wartości tego

parametru i numeru iteracj i wnioskowania. W pierwszej iteracj i

wybiera się reguły o poziomie 1. W następnej o poziomie 2, itd.

!teracji wnioskowania jest tyle, ile wyróżnionych poziomów reguł.

Wszczególności może być tylko jedna iteracja.

2) W zależności od decyzji użytkownika może być wykonana jedna

lub wszystkie reguły o spełnionych przesłankach. Dla pierwszego

przypadku istnieje możliwość wyboru priorytetu najbardziej

~dpowiedniego dla konkretnego zadania.

3) Każdy cykl wnioskowania kończy się modyfikacją bazy wiedzy.

Do bazy wiedzy wprowadza się wszystkie nowo wywnioskowane fakty

F , bez usuwania starych faktów, oraz usuwa wykonane reguły R .n w
wyjątek stanowią fakty tzw. jednowartościowe i reguły tzw.

wielokrotne. Algorytm rozpoznaje je po wartościach odpowiednich

parametrów. W bazie wiedzy nie może być jednocześnie kilku faktów

jednowartościowych o tej samej nazwie .i różnych wartościach.

Zatem, wprowadzanie nowego faktu powoduje ,usunięcie starego.

Reguły wielokrotne nie są usuwane z bazy wiedzy.

4) Wnioskowanie w przód stosuje się zwykle, aby znaleźć

wszystkie hipotezy, które da się uzasadnić na podstawie danej bazy

wiedzy. W takim przypadku cykle wnioskowania kończą się, gdy w

kolejnym cyklu nie da się już nic więcej wywnioskować, co jest

równoważne warunkowi, że zbiór nowo wywnioskowanych faktów jest

pusty F =0. ciąg i teracj i kończy się po wyczerpaniu wszystkich
n

reguł ze zbioru ZR czyli, gdy numer iteracji jest większy od

największej wartości parametru poziom reguł ze zbioru ZR.

Istnieje również możliwość przerwania wnioskowania w przód

(cykli i iteracji) po znalezieniu pierwszej hipotezy.

5.2.3. Zmodyfikowany algorytm wnioskowania w przód

Rozważmy następujący przykład. W bazie wiedzy (rys. 5.2) jest

jeden fakt A oraz cztery reguły:

r1: A ----7 B, r2: A~ C, r3: C~ D i r4: B ----7 C.

Załóżmy, że stopnie pewności reguł i faktu A są większe od O i

mniejsze od 1 oraz, że wszystkie reguły mają jednakowy priorytet.

--



df(w) = l{ri:weW(ri)}1

gdzie w jest danym wierzchołkiem, W(r.) jest zbiorem wniosków
l

reguły r., 1·1 jest licznością zbioru.
l

r3
---~) D
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A

rJ~
B r4) C

. 5.2. Przykład bazy wiedzy

Cykle wnioskowania przebiegaj ą wówczas w następuj ący sposób.

pełnione przesłanki mają reguły r1 i r2. Po wykonaniu tych reguł

o bazy wiedzy wprowadza się fakty B i C. Rozpoczyna się następny

wnioskowania. Spełnione przesłanki mają reguły r3 i r4.

eguła r3 występuje przed regułą r4 na liście reguł i przy

ednakowych priorytetach wykona się pierwsza. Do bazy wiedzy

rowadza się wówczas fakt D oraz z dużym prawdopodobieństwem

zmieni się stopień pewności faktu C. Zmiana stopnia pewności faktu

C wynika z przyjętego założenia o stopniach pewności faktu A i

reguł oraz ogólnych zasad przyjętych przy obliczaniu niepewności,

które mówią, że stopnie pewności faktu, pochodzące z różnych reguł

należy agregować. Będzie to dokładnie omówione w rozdz. 5.5.

W ten sposób, informacj a zawarta w fakcie B i regule r4 nie

zostanie uwzględniona przy określaniu faktu D. Dokładniej mówiąc,

stopnie pewności faktu B i reguły r4 nie wpłyną na stopień

pewności faktu D. To zagadnienie, nazwijmy je zagadnieniem

pominiętej informacji przy wielkiej liczbie faktów i reguł może

mieć istotny wpływ na wynik wnioskowania w warunkach niepewności.

Powyższe zagadnienie można próbować rozwiązać wprowadzając

hierarchię reguł i określając specjalne prirytety wykonywania

reguł. W przypadku wielkich baz wiedzy może to być jednak bardzo

trudne lub wręcz niewykonalne.

Do rozwiązania powyższego zagadnienia zastosowano w w module

wnioskowania generatora systemów eksperckich zmodyfikowany

algorytm wnioskowania w przód (Iwański, 1988).

Dla jasnoscl opisu wprowadzimy kilka nowych pOJęc. Liczbą

zależności faktu nazywa się liczbę reguł, które mają dany fakt we

wnioskach, formalnie można to zapisać:
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wczytanl.e bazy
(subbazy) wiedzy

ZF i ZR

SelekcJa wstępna 1
F:=ZF
R:=selr(ZR,IS)

SelekcJa wstępna 2
Obliczenie liczby
zależności faktów
Wyznaczenie zbiorów
Fo i Ro

Sprawdzenl.e przesła

nek Ru:=spr(Fo,Ro)

Rozwl.ązanl.e

konfliktu reguł

ił :=upo(R )u u

f--._ :

Wczytanl.e noweJ
subbazy wiedzy

f

Rys. 5.3. Schemat zmodyfikowanego algorytmu wnioskowania w przód

Jeżeli liczba" zależności faktu jest większa od zera, to mówimy,

że fakt jest 'zależny, w przeciwnym przypadku mówimy, że fakt jest

niezależny. Mówimy, że reguła jest zależna, jeżeli co najmniej
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eden fakt odpowiadaj ący przesłance tej reguły jest zależny, w

rzeciwnym przypadku mówimy, że reguła jest niezależna. Przez Fo
znaczarny zbiór faktów niezależnych, a przez RO zbiór reguł

iezależnych.

Zmodyfikowany algorytm wnioskowania w przód (rys. 5. 3) różni

istotnie w 3 miej scach w stosunku do algorytmu opisanego

1) Selekcja wstępna przebiega w dwóch krokach. Pierwszy krok

est taki sam jak w algorytmie tradycyjnym. W drugim kroku oblicza

liczbę zależności faktów. Następnie wyznacza się zbiory faktów

reguł niezależnych, Fo i Ro' usuwając w ten sposób gro~bę

ominięcia informacji.

2) Podczas wykonania reguły zmniejsza się o jeden liczbę

zależności faktu odpowiadającego wnioskowi reguły. Reguła wykonała

się, zatem wniosek jest już niezależny od jej przesłanek.

3) Inaczej przebiega modyfikacja bazy wiedzy na koniec cyklu.

Ze zbioru R usuwa się wszystkie reguły niezależne. Usuwa się

reguły również nie wykonane, ponieważ i tak żadnej nowej

informacji nie mogą wnieść ,do bazy wiedzy. Ze zbioru F i R wybiera

się nowe fakty i reguły niezależne, FO i Ro.
Algorytm można stosować, gdy w bazie nie ma reguł wielokrotnych

oraz, gdy w zbiorze reguł nie występują zapętlenia typu

A ----7 ... ----7A. Zwykle jednak w zagadnieniach praktycznych, np. w

zadaniach klasyfikacji, oba warunki są spełnione.

Powstają pytania o poprawność i efektywność powyższego

algorytmu.

Przez poprawność rozumie się to, czy algorytm rozwiązuje

zagadnienie pominiętej informacji. Zauważmy, że w kolejnych

cyklach uczestniczą tylko fakty niezależne, które nie występują we

wnioskach pozostałych reguł, zatem ich stopnie pewności nie mogą

być późn i.e j uaktualniane. Rozważmy ponownie przykład opisany na

początku podrozdziału (rys. 5.4). Początkwo tylko fakt A ma liczbę

wej ścia równą o. Po wykonaniu reguł r1 i r2 fakt B ma liczbę

wej ścia równą O, zaś fakt C równą 1. Reguła r3 nie zostanie

WYkonana, gdyż fakt C traktowany jest jako nieznany i nie

uczestniczy w tym cyklu. Wykona się natomiast reguła r4. W

następnym cyklu wykona się reguła r3 i wywnioskuje fakt D. W ten

sposób nie pominie się żadnej informacji zawartej w bazie wiedzy.

-



Wnioskowanie wstecz

. 5.4. Przykład działania zmodyfikowanego algorytmu

c O

D 1D l
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r4 ) C lB
O

D l

A O

~
r4 ) C 2

efektywność rozumie się to, czy algorytm jest

. Liczby zależności faktów oblicza się raz na początku

i do tego wystarczy przejrzeć tylko raz zbiór reguł R.

zmiany liczb zależności odbywają się na bieżąco przy

konywaniu reguł. Wpływa to tylko nieznacznie na czas obliczeń.

oza tym opisany sposób selekcji wstępnej i modyfikacji ogranicza

biór faktów i reguł do przeglądania, co z drugiej strony

rzyspiesza działanie algorytmu.

Wnioskowania wstecz używa się zwykle do sprawdzenia

rawdziwości pojedynczej hipotezy np., Bell (1988), Cholewa i

Czogała (1989).

Uproszczony schemat algorytmu zaproponowanego dla modułu

wnioskowania generatora systemów eksperckich przedstawiono na rys.

Algorytm wnioskowania wstecz działa następująco. Na stos

składane są reguły, które mają we wnioskach hipotezę. Następnie

algorytm pracuje w pętli. pierwsza reguła ze stosu jest

sprawdzana. Jeżeli fakty odpowiadające przesłankom rozważanej

reguły występują we wnioskach innych reguł, to na stos składane są

te reguły. Jeżeli fakty odpowiadające przesłankom rozważanej

reguły nie występują we wnioskach innych reguł, to jest ona

ściągana ze stosu. W zależności, czy przesłanki są spełnione, jest

WYkonywana lub nie i kolejna reguła ze stosu jest sprawdzana. Ten

proces jest powtarzany aż do wyczerpania wszystkich reguł ze

stosu.



.4. Wnioskowanie mieszane

Sprawdź przesłankl. r
i ewentualnie wykonaj

nie

do
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H

j,tak

~
Połóż na stos R wszystkl.e
reguły mające we wnioskach
fakty odpowiadające prze
łank9m reguły r

Czy choe Jedna przesłanka

reguły r należy do wnios
ków innych reguł ?

tak

I
POłÓ Ż regułę r z powrotem I

.na stos R .

I
weź pierwszą regułę r ze I

.stosu R .

Po oż na stos R wszystkl.e
reguły mające H we wnioskach

J,

II Dana J 7s t . fiJ.poteza
uzasadnl.enl.a

. 5.5. Schemat algorytmu wnioskowania wstecz

w niektórych przypadkach dogodnie jest zastosować tzw.

mieszane (ang. mixed inference). Na przykład,

uruchomić wnioskowanie w przód dla części danych,

zbiór możliwych hipotez, a potem sprawdzać

hipotezy stosując wnioskowanie wstecz przy

zbiorach faktów i reguł.

proponowanym module wnioskowania można uruchomić wnioskowanie

podczas wnioskowania w przód. Po zakończeniu wnioskowania

system wraca do wnioskowanie w przód.

Wnioskowanie wstecz rozpoczyna się z chwilą wykonania

metareguły, np.

----~I Czy stos R jest pusty?

~nie
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JEŻELI

spełnione przesłanki

TO
sterowanie wstecz
nazwa_hipotezy [wyraz łączący]'wartość_hipotezy

poziom = O

W pierwszym wniosku metareguły musi występować fakt specjalny o

nazwie sterowanie o wartości wstecz. Drugi wniosek zawiera

hipotezę, zaś trzeci określa poziom reguł, które będą uczestniczyć

we wnioskowaniu wstecz.

5.5. Wnioskowanie w warunkach niepewności

5.5.1. Zalożenia

Nieodłączną cechą wiedzy zapisanej w bazie systemu eksperckiego

jest niepewność. Jest to wynik, budowania systemów eksperckich dla

zagadnień nie mających ścisłych modeli matematycznych, np. dla

medycyny, bankowości, zarządzania, diagnostyki, itp. Również

relacje pomiędzy stwierdzeniami obowi.ązują jedynie w większości

przypadków lub są niejednoznaczne. Każdy system jest więc

wyposażony w sposoby przedstawiania i obliczania niepewności.

W ostatnich latach powstało wiele sposobów przedstawiania i

obliczania niepewności dla systemów eksperckich. Do najbardziej

znanych. należą: stopnie pewnosca (ang. certainty factors)

zaproponowane po raz pierwszy w systemie MYCIN (Buchanan i

Shortliffe, 1984), zmodyfikowana reguła Bayesa (ang. modified

Bayes Rule) zastosowana w systemie PROSPECTOR (Duda i in., 1976),

tzw. teoria zaufania (ang. belief theory) zaproponowana przez

Shafera (1976) będąca rozwinięciem prac Dempstera (1967) i znana

jako teoria Dempstera-Shafera, sposób oparty na zbiorach

przybliżonych zaproponowanych przez Pawlaka (1985) oraz sposoby

oparte na teorii zbiorów rozmytych (Zadeh, 1983a).

Do sposobów stosuj ących zbiory rozmyte zalicza się: teorię

możliwości (ang. possibility theory) zaproponowaną przez Zadeha

(1978) i rozwiniętą przez Duboisa i Prade (1988), granulację

niepewności (granualarity of uncertainty) , gdzie niepewność jest

wyrażana werbalnie (Bonissone i Decker, 1986), rozumowanie

przybliżone (ang. approximately reasoning), gdzie obiekty i
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relacje między nimi są typu rozmytego (Zadeh, 1983a), czy wreszcie

zbiory probabilistyczne (Czogała i Hirota, 1986).

W sumie ukazało się bardzo wiele prac i nowych sposobów,

których nie sposób tu wyrnienlc (Baldwin, 1981; Bibel, 1987;

Cordier, 1988; Di Nola, 1985; Dubois i Prade, 1984; Dutta i Basu,

1986; Fukami i in., 1980; Giles, 1981; Goguen, 1968/1969; Ivanek i

in., 1989; Lesmo i in., 1983; Mizumoto i Zimmermann, 1982;

pedrycz, 1985; Prade, 1988; Siler i Tucker, 1986; Wahlen i Schott,

1983; Yager, 1987; Zadeh, 1987; Zimmermann, 1987).

We wszystkich sposobach pewnosc lub niepewnosc wyraża się

pojedynczą liczbą, parą liczb, przedziałem, funkcją. W zależności

od podejścia nazywa się je: stopniem pewności, prawdopodobieństwem

subiektywnym, stopniem wiary, stopniem możliwości i konieczności,

zbiorem rozmytym, itd.

W systemach eksperckich, w czasie wnioskowania występuje wiele

zagadnień związanych z wykonywaniem operacJl na, mówiąc ogólnie,

stopniach pewności faktów i reguł. Całość tych zagadnień nazywa

się obliczaniem niepewności:

1) we wszystkich podejściach określa się współzależność

pomiędzy stopniami pewności faktu i jego negacJl,

2) określa. się sposób obliczania s t.opni.a pewności spełnienia

pojedynczej przesłanki reguły (ang. matching),

3) określa się sposób obliczania stopni pewności spełnienia

wszystkich przesłanek reguły (ang. antecedent evaluation).

Niepewność przypisana faktom i regułom przenosi się podczas

wnioskowania z przesłanek na wnioski kolejnych reguł, dlatego:

4) określa się sposób obliczania stopni pewności wniosków (ang.

propągation of uncertainty),

5) określa się sposób sumowanie niepewności pochodzących z

wielu reguł dla tego samego wniosku (ang. aggregation of

uncertainty) .

W większości zastosowań praktycznych, ważną rolę w obliczaniu

niepewności odgrywają tzw. normy trójkątne (ang. triangular norms)

nazywane wielowartościowymi operatorami logicznymi, a w

szczególności dwie z nich, normy typu t i s (ang. t-norm i

s-norm).

Przypomnijmy definicję podaną w rozdziale 3.
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Funkcje t i s : [O,l]x[O,l]~[O,l] nazywa się odpowiednio normą

typu t i typu s jeżeli są:

1) łączne,

2) monotoniczne,

3) ciągle,

4) oraz spełniają następujące warunki brzegowe:

O t O = O t 1 = 1 t O = O, 1 t 1 = li

1 s 1 = O s 1 = 1 s O = 1, O s O = O.

Ze względu na swoje własności, w szczególności warunki

brzegowe, normę typu t nazywa się operatorem koniunkcji, zaś normę

typu s operatorem dysjunkcji.

Wśród norm trójkątnych wyróżnia się klasę norm archimedesowych

spełniających warunki:

x t y < x, x s x > x, dla każdego xe(O,l).

Dla norm archimedesowych prawdziwe jest następujące twierdzenie

o reprezentacji (Ling, 1965, Aczel, 1966):

Dla każdej archimedesowej normy typu t i s istnieją ściśle

monotoniczne funkcje f 1 i f 2 spełniające warunki

f 1(l)=0 f1(O)=c1
f 2(O)=0 f 2(l)=C2

takie, że

x t Y = fi-l) (f1(x)+f1(y»

x s y = f~-l) (f2(x)+f2(y»
przy czym c 1 i c 2 mogą być równe +00 lub -00.

Funkcję f (-1). nazywa się psudoodwrotną i dla ściśle malejącej

funkcji f: [a,b]~[f(b),f(a)] definiuje następująco:

b gdy x :S f (b)
f(-l) (x)= f (-1) (x) gdy f(b) :S x :S f(a)

a gdy f(a) :S x

Podobnie definiuje się funkcję pseudoodwrotną dla funkcji ściśle

rosnącej.

W przypadku, gdy c 1 i c 2 są równe +00 lub -00 mówi się o ściśle

monotonicznym gen~ratorze norm f, zaś gdy -00<c1,c2<+oo mówi się o

monotonicznym generatorze norm.

W ostatnich latach powstało wiele prac dotyczących norm



Najbardziej popularne w zastosowaniach są normy:

a) tzw. rozmyte

x t Y = min(x,y)

x s y = max(x,y)

b) tzw. algebraiczne, zwane też probabilistycznymi

y>n (x)v

pozostałe

gdy

pozostałe

gdy y<n (x)v

s - norma

t - norma

jest operatorem negacji i ve[O,l].
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xy

x+Y+('1-2) xy
1+('1-1)xy

'1+(1-'1) (x+y-xy)

=

=

°

1

2 2v (l-x) (1-y)-v(2-3v)xy-v
2 2(1-2v )xy-v

2 2v (l-x) (l-y)-(l-v) xy
2 2(1-2v ) (l-x) (l-y)-(l-v)

=

x s y

x t Y

V2(1-X)
2 2v (l-x)+(l-v) x

x s y

x t Y =

n
v

(x) =-------------

w szczególności norm archimedesowych, np.: Dombi

Dubois i Prade (1982), Frank (1979), Hamacher

Sklar (1963, 1983), Trillas i Valverde (1985),

(1980) .

rodzin operatorów jedynych ze względu na pewne

. Na przykład Hamacher (1979) przedstawił jedyną klasę

postaci wielomian przez wielomian dla ściśle monotonicznej

generującej:

x t Y = xy

x s y = x+y-xy

c) Łukasiewicza

x t y = max(x+y-1,0)

x s y = min(x+y,l).

dla wszystkich D > O.

Dombi i Iwański (1989) przedstawili jedyną rodzinę norm postaci

wielomian przez wielomian dla przypadku zwykłej monotoniczności

funkcji generującej:

gdzie
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z wyjątkiem norm rozmytych wszystkie stosowane w praktyce

są archimedesowe .

. 5.2. Realizacja

W generatorze systemów eksperckich proponuje się, aby pewność

faktów nominalnych była określana poprzez stopnie pewnosc1.

Zakłada się, że stopień pewności jest liczbą z przedziału [0,1].

stopień pewności równy 1 oznacza, że dany fakt jest całkowicie

równy O, że jest całkowicie niepewny, zaś pozostałe

wartości od O do 1 odpowiadają stanom pośrednim.

Zakłada się, że stopnie pewności faktów numerycznych są równe

. Niepewność w faktach numerycznych można zamodelować przy pomocy

watości rozmytych, które same są drugą,. obok stopni pewności,

formą reprezentacji niepewności w systemie.

Wartość rozmyta ze względów obliczeniowych jest definiowana

jako czwórka (a,p,c,d) i graficznie odpowiada jej trapez o

wierzchołkach podstawy dolnej (a, O) i (d, O) oraz wierzchołkach

podstawy górnej (b,l) i (c,l), przy czym zakłada się, że a~b~c~d.

Stopień pewności reguły również jest liczbą z przedziału [0,1],

mówiącą jak pewny jest wniosek reguły przy całkowicie spełnionych

przesłankach.

Proponuje się następujące rozwiązania dla zagadnień obliczania

niepewności opisanych w poprzednim podrozdziale.

1) Zakłada się, że stopnie pewności faktu i jego negacji nie

mogą być jednocześnie większe od zera. W przypadku, gdy tak się

zdarzy, stosuje 'się następującą procedurę. Fakt o większym stopniu

pewności otrzymuje nowy stopień pewności równy różnicy obu stopni,

zaś stopień pewności drugiego faktu jest zerowany.

Na przykład: Niech A i .A będą faktami z bazy wiedzy, i niech

sp(A)=0.9 i sp(.A)=0.2, wówczas po zastosowaniu powyższej

procedury stopnie pewności tych faktów są równe sp(A)=O.7 i

sp(.A)=O.

Podczas wnioskowania stopnie pewności faktu oraz jego negacji

mogą być wielokrotnie zmieniane. Opisanej powyżej operacji,

obliczania stopni pewności, dokonuj e się dopiero, gdy dany fakt

lub jego negacja są potrzebne do obliczenia stopni pewności innych

faktów.



Rys. 5.5. Graficzna reprezentacja pojęcia "średni wiek"
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2) Wyliczenie stopnia pewności spełnienia pojedynczej

przesłanki zależy od typu faktu.

Jeżeli w przesłance reguły jest fakt nominalny, to przesłanka

jest spełniona w stopniu z jakim dany fakt jest zapisany w bazie

wiedzy. Jeżeli odpowiedniego faktu w bazie nie ma, stopień

spełnienia przesłanki jest równy zero.

W przypadku faktu numerycznego przesłanka jest albo całkowicie

spełniona albo całkowicie niespełniona, w związku z tym stopień

spełnienia przesłanki jest równy 1 lub o.
Inaczej jest w przypadku faktów rozmytych. stopnie spełnienia

relacj i rozmytych mogą być liczbami z przedziału od O do 1.

stopnie te obliczane są przez specjalne procedury. Rozważmy

następujący przykład.

Załóżmy, że w przesłance reguły występuje warunek "wiek" =

(25,35,55,65). Wartość rozmyta, będąca zbiorem rozmytym,

reprezentuje zwykle jakieś pojęcie np. "starszy wiek", "mała

prędkość", itp. W tym przypadku załóżmy, 'że reprezentuje pojęcie

"średni wiek" (rys. 5.5). Interpretacja zbioru rozmytego jest

następująca. Człowiek mający od 35 do 55 lat na pewno jest w wieku

średnim, cz Łow.i.ek mający mniej niż 25 lat lub więcej niż 65 na

pewno nie jest w wieku średnim. Osoba mająca od 25 do 35 lat lub

od 55 lat do 65 lat jest w średnim wieku w pewnym stopniu.

Załóżmy rÓwnież, że w bazie wiedzy jest fakt określający wiek

pewnego człowieka na 60 lat. Wartość 60 mieści się w przedziale od

55 do 65, któremu odpowiada bok trapezu leżący na prostej

y=-O. 1x+6. 5. stopień spełnienia przesłanki jest równy stopniowi

·przynależności wieku 60 lat do zbioru rozmytego "średni wiek" i

równa się 0.5.

3) Część przesłankowa reguły jest zwykle pewną formą logiczną.

stopień pewności spełnienia listy przeslanek jest obliczany przy
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pomocy norm trójkątnych. Normy typu t są używane do obliczania

koniunkcji faktów, zaś normy typu s do dysjunkcji faktów.

Załóżmy, że częsc przesłankowa reguły wygląda następująco:

AnBuC, wówczas stopień spełnienia takiej przesłanki jest liczony w

następujący sposób:

sp(A ~ B u C) = (sp(A) t sp(B» s sp(C»,

gdzie t i s są odpowiednio normą typu t i s, wybranymi z danego

zestawu przez użytkownika generatora systemów eksperckich.

4) Przenoszenie stopni pewności poprzez reguły jest realizowane

w następujący sposób. Niech P-->K będzie regułą o przesłance p i

wniosku K. stopień pewności, jaki po wykonaniu tej reguły zostanie

"dodany" do aktualnego stopnia pewności faktu K, jest iloczynem

stopnia pewności spełnienia przesłanek sp (P) i stopnia pewności

reguły sp(P-->K)

sp(K) = sp(P)sp(P-->K),

5) Do agregacJ~ stopni pewnoscl, przenoszonych przez kilka

reguł mających ten sam wniosek, stosuje się normę typu s, którą

nazywa się w tym przypadku operatorem agregacji.

Zatem, jeżeli sp(K) jest stopniem pewności przeniesionym z

pewnej reguły. i sp (K) dotychczasowym stopniem pewności faktu K,

być może pochodzący z innych reguł, to zagregowany stopień

pewności faktu K oblicza się jako:

sp(K) = sp(K) s sp(K).

Różne podejścia do reprezentacji i obliczania niepewności

trudno jest porównywać ze sobą ze względu na ich specyfikę. Ocenę

konkretnego podejścia można rozpatrywać w dwóch wymiarach:

poprawności matematycznej i możliwości zastosowań praktycznych.

Przez poprawność matematyczną można rozumieć spełnienie pewnych

własności, np. przemienności, łączności, warunków brzegowych,

przez operatory działające na stopniach pewności. Użycie norm

trójkątnych w przyjętym rozwiązaniu spełnia te wymagania.

Ocena możliwości zastosowań może wynikać z doświadczeń

praktycznych. Zaproponowane do wyboru, między innymi, normy:

rozmyte, algebraiczne i Łukasiewicza występują w większości

szkieletowych systemów eksperckich. Daj ą one dobre możliwości w

operowaniu na stopniach pewnos c i . Poza tym, jak wykazują

doświadczenia praktyczne wybór podejścia nie ma zwykle wielkiego

wpływu na działanie gotowego systemu eksperckiego. Podstawowym
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zagadnieniem jest ustalenie stopni pewnOSCl reguł dla danego

podejścia (Shortliffe, 1976), a zadawalające działanie systemu

otrzymuje się po wielu próbach testujących dopasowując metodą prób

i błędów, stopnie pewności reguł tak, aby otrzymywać poprawne

wyniki dla danych historycznych i eksperymentalnych.

5.6. Testowanie bazy wiedzy

Weryfikacja jest ważnym etapem budowy systemu eksperckiego. Na

danych historycznych i przeliczonych przykładach sprawdza się

działanie systemu.

Moduł wnioskowania musi zawierać mechanizmy objaśniające.

pytań, które

jak? i dlaczego

powinien być w stanie odpowiedz ieć na pięć

symbolicznie nazywa się: co? dlaczego?, co gdyby?,

nie? (ang. what?, why?, what if?, how?, why not?).

pierwsze trzy pytania są związane z pytaniem samego systemu o

wartości nieznanych faktów. otrzymane w odpowiedzi informacje

powinny pomagać użytkownikowi w daniu poprawnej odpowiedzi.

Pozostałe dwa pytania dotyczą otrzymanych wyników. Użytkownik

powinien mieć możliwość prześledzenia drogi wnioskowania systemu,

czyli otrzymać odpowiedzi na pytania: jak system doszedł do danych

wn.i.osxow i dlaczego nie do innych.

Proponowany moduł wnioskowania daje następujące możliwości

objaśniania swojego działania.

Przed udzieleniem odpowiedzi, na pytanie systemu, użytkownik

może zażyczyć sobie otrzymania następujących informacji. Po

pierwsze, przedstawienia wszystkich danych o fakcie, którego nazwa

jest w pytaniu (co?). Po drugie, przedstawienia wszystkich reguł,

które mogą by wykonane, jeżeli fakt będzie wprowadzony do bazy

(dlaczego?). Po trzecie, przedstawienia odpowiednich konsekwencji

wprowadzenia danego faktu do bazy (co gdyby?) .

Proponuje się pięć sposobów prześledzenia działania algorytmu

wnioskowania (jak? i dlaczego nie?). Można je stosować oddzielnie

lub wszystkie naraz.

1) Przed wnioskowaniem istnieje możliwość automatycznej zmiany

statusu faktów początkowych. Można ustalić wartości wszystkich

faktów z wyjątkiem kilku, w szczególności jednego, i badać wpływ

pojedynczych faktów na wyniki wnioskowania.
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2) Przed wnioskowaniem można wybrać fakty podlegające

obserwacji podczas wnioskowania. Po wykonaniu reguły, która ma we

wnioskach wyróżniony fakt, wyświetlają się następujące informacje:

wartość faktu i j ego stopień pewnos c i. przed wykonaniem danej

reguły, stopień pewności spełnienia przesłanek tej reguły oraz

wartość i stopień pewności faktu po wykonaniu tej reguły.

3) Istnieje możliwość włączenia opcj i zapamiętującej kolejne

kroki wnioskowania w pamięci. Zapamiętywane są: wykonywane reguły,

fakty wprowadzane do bazy, wyświetlane komunikaty, pytania systemu

i odpowiedzi użytkownika. Zapamiętanie wnioskowania w pamięci

operacyjnej daje możliwość odtworzenia tego procesu po zakończeniu

każdego etapu wnioskowania.

4) Opcj a zapisywania na dysku służy do zapamiętania i

późniejszej analizy procesu wnioskowania. Istnieją dwie

możliwości: zapamiętanie całego wnioskowanie krok po kroku albo

tylko dialogu systemu z użytkownikiem oraz wyników pośrednich i

końcowych.

5) Przeglądu powiązań pomiędzy faktami i regułami w bazie

wiedzy można dokonać zarówno przed jak i po wnioskowaniu. Na

przemian wyśw.ietlane są fakty i reguły współzależne od siebie.

Bazę można przeglądać od faktów początkowych do końcowych i

odwrotnie. W każdej chwili można zmienić kierunek przeglądania

bazy wiedzy.



W USA powstało w ostatnich latach na)Wlęcej zintegrowanych

pakietów do generacji systemów z bazą wiedzy, realizowanych przez

liczne grupy ludzi przy dużych nakładach finansowych i na

najlepszych uczelniach amerykańskich, będących kolebką badań nad

sztuczną inteligencj ą, takich jak Stanford University, Carnegie

Mellon University, MIT i inne. Badania nad wieloma systemami nie

wyszły poza fazę prac laboratoryjnych.

Zaprojektowanie generatora systemów eksperckich wymaga

znaj omości takich zagadnień jak: pozyskiwanie wiedzy,

reprezentacja wiedzy, algorytmy wnioskowania, przedstawianie

i obliczanie niepewności.

Zaprogramowanie systemu wymaga zaimplementowania wielu

podstawowych algorytmów i połączenia ich w zwartą całość oraz

systemu na błędy użytkownika, błędy drukarki, błędy
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6. UWAGI KOŃCOWE

itp.

Niniejsza rozprawa jest efektem kilku lat pracy nad generatorem

systemów eksperckich. Prace te zapoczątkowały próby konstrukcj i

szkieletowego ,. systemu eksperckiego SOKRATES i zastosowania go do

budowy systemu eksperckiego CONVERT (Gadomski i in., 1989, 1990 i

Iwański i in., 1992), który przewidywał wolnorynkowy kurs złotówki

dolara. Przy budowie bazy wiedzy tego systemu eksperckiego

zdobyto doświadczenia inżyniera wiedzy współpracując z ekspertami

z lBS PAN i Zakładu Naukowo-Badawczego Bankowości i Pieniądza NBP.

W rozprawie opracowano oryginalne metody pozyskiwania wiedzy

(półautomatyczną'i automatyczną) oraz zbudowano generator systemów

-n~~~~_n~_u. Rozwiązano wiele zagadnień teoretycznych i praktycz

. Do najważniejszych wyników teoretycznych należą:

1) algorytm półautomatycznegopozyskiwania wiedzy (rozdz. 2.2),

2) struktura modułu półautomatycznego pozyskiwania wiedzy

z wyodrębnioną bazą sterowania dialogiem (rozdz. 2.5),

3) nowe postawienie zadania uczenia na podstawie przykładów

warunkach niepewności (rozdz. 3.2),

4) algorytm dla zadania uczenia maszynowego w warunkach
-4~ ..~~~,_ci (rozdz. 3.3),

5) zmodyfikowany algorytm wnioskowania w przód (rozdz. 5.2.3).
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Do mniej istotnych, ale oryginalnych rozwiązań należą:

1) opracowanie dialogu z użytkownikiem (rozdz. 2.3)

2) procedury formalizacji pozyskanej wiedzy, w tym sprawdzające

poprawność bazy wiedzy (rozdz. 2.4),

3) reprezentacj a wiedzy, w tym metareguły umoż liwiaj ące

wywoływanie procedur, komunikowanie się z zewnętrznymi źródłami

informacji, dzielenie baz wiedzy nad subbazy (rozdz. 4.4),

4) nowe normy trójkątne (rozdz. 5.5.1),

5) szereg rozwiązań technicznych, np. sposób kodowania

informacji przyspieszający działanie algorytmu uczenia maszynowego

w warunkach niepewności (rozdz. 3.3).

Realizacja komputerowa całego systemu w języku Turbo Pascal 6.0

zajmuje około 460 kB pamięci, w tym

- program około 350 kB,

- baza wiedzy sterowania dialogiem około 92 kB,

- zbiory dodatkowe, np. teksty pomocnicze, około 18 kB.

Realizacja kompu~erowa wymagała między innymi rozwiązania

dynamicznej alokacji bazy wiedzy w pamięci komputera, organizacji

pracy z wieloma listami różnych obiektów, komunikacji

z użytkownikiem.

Opracowany system jest oryginalnym produktem, od fazy projektu

do fazy realizacji komputerowej. Jak każdy rozbudowany system ma

pewne zalety i pewne wady.

Do zalet można zaliczyć to, że system jest łatwy w obsłudze

dzięki zestawom menu, kluczy funkcyjnych i tekstów pomocniczych.

Zawiera nowoczesne metody pozyskiwania wiedzy. Reprezentacja

wiedzy i moduł wnioskowania pozwalają na rozwiązywanie wielu zadań

klasyfikacji. Zaletą systemu jest też jego modularność. Można go

łatwo r-ozw i j ac , dodając nowe moduły lub wymieniając pewne

algorytmy. Przykładem może być moduł automatycznego pozyskiwania

wiedzy. W obecnej wersJl. zawiera on implementację algorytmu

zaproponowanego w rozdz. 3.3. Podczas badań, nad tym modułem,

powstało kilka nowych metod i algorytmów: algorytm ILIP oparty na

programowaniu całkowitoliczbowym (Iwański i Szkatuła, 1991), inne

wersje algorytmu maszynowego uczenia na podstawie przykładów

w warunkach niepewności (Kacprzyk i Iwański, 1991, 1992a, d) oraz

algorytm genetyczny oparty na idei Hollanda (Iwański, 1990).

Postać reguł końcowych jest zgodna z formalizmem przyjętym
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w systemie i można je dołączyć do generatora.

Do wad systemu należy zaliczyć brak elementów grafiki przy

pozyskiwaniu wiedzy i przy prezentacj i bazy wiedzy, brak

interpretatora języka zbliżonego do naturalnego, zbyt prostą

reprezentację wiedzy.

System jest w stanie ciągłego rozwoju i niektóre braki

i ewentualne błędy są poprawiane na bieżąco. Inne takie jak budowa

edytora graficznego lub interpretatora języka naturalnego wymagają

wielu .miesięcy, a nawet lat pracy. Potrzeba na takie proj ekty

pozyskania środków na długie okresy pracy.

Generator systemów eksperckich znalazł już kilka zastosowań:

1) System jest używany do za j ęc dydaktycznych ze sztucznej

inteligencji w kilku uczelniach: Politechnice Częstochowskiej,

Wojskowej Akademii Technicznej, Szkole Głównej Gospodarstwa

wiejskiego i Akademii Obrony Narodowej.

2) System zakupiła elektrownia Rybnik do realizacji dużego

proj ektu konstrukcj i systemu eksperckiego diagnozuj ącego

uszkodzenia turbin. Prace są intensywnie prowadzone, system

pobiera informacje bezpośrednio z~dużych baz danych.

Generator $ystemów eksperckich jest nowoczesnym narzędziem, na

które brak wielkiego zainteresowania przemysłu w Polsce, chociaż

spore zainteresowanie systemem wykazuj ą uczelnie. Przykład

Zachodu, gdzie zastosowania systemów eksperckich są już bardzo

liczne, pokazuje, że takie zainteresowanie nastąpi i trzeba być na

nie przygotowanym.
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