
ISS PAN

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

mgr. Dariusz Lazar

RELAKSACJA ROZMYTYCH ZAPYTAŃDO RELACYJNYCH
BAZ DANYCH Z WYKORZYSTANIEM OPERATORÓW

UPORZĄDKOWANEJŚREDNIEJWAżONEJ

Rozprawa doktorska

Promotor: Doc. dr hab. inż. JanuszKacprzy

Warszawa 1995



Spis treści

1. Wprowadzenie 1

1.1. Uwagi wstępne 1

1.2. Ogólne postawienie zadania 4

1.3. Treść rozprawy 5

2. Problematyka relacyjnych systemów zarządzania bazą

danych (SZBC) oraz podstawowe elementy teorii zbiorów

rozmytych 7

2.1. Relacyjne systemy zarządzania bazą danych 7

2.1.1. Uwagi wstępne 7

2.1.2. Charakterystyka relacyjnych systemów zarządzania bazą danych 8

2.2. Elementy teorii zbiorów rozmytych 11

2.2.1. Uwagi wstępne 11

2.2.2. Definicja zbioru rozmytego 12

2.2.3. Operacje i własności zbiorów rozmytych 14

2.2.4. Relacje rozmyte 16

3. Niepożądane sytuacje w procesie wyszukiwania danych
z SZBD i ich przezwyciężanie 19

3.1. Uwagi wstępne 19

3.2. Dookreślanie celów wyszukiwania 20

3.2.1. Przeglądarki 21

3.2.2. Dialogi dookreślające 23

3.3. Formalizowanie celów wyszukiwania w zapytaniu 23

3.3. 1. Interfejsy adaptacyjne 24

3.3.2. Generator "zapytania przez przykład" 27

3.3.3. Interfejsy języka naturalnego 29

3.3.4. Systemy korygujące syntaktykę zapytań 30

3.4. Wydobywanie odpowiedzi 31

3.4.1. Odpowiedzi intencyjne 31

3.4.2. Zapobieganie niepożądanym pustym odpowiedziom 33



3.4.2.a. Puste odpowiedzi powodowane sprzecznościązapytania

z więzami integralności istniejącymi explicite w SZBD 34

3.4.2.b. Puste odpowiedzi wynikające z niekompletnej wiedzy

użytkownika o schemacie i zawartości bazy danych w SZBD 37

3.4.2.c. Puste odpowiedzi związane z przyjęciem błędnych założeń

co do wartości i relacji pomiędzy wartościami w SZBD 39

3.4.2.d. Puste odpowiedzi wynikające z konfliktu między

nieprecyzyjnościąjęzyka naturalnego a precyzją formalnych

języków zapytań 43

4. Omówienie wybranych podejść relaksacji zapytań w SZBD 47

4.1. Uwagi wstępne 47

4.2. Sąsiednie odpowiedzi - przykład rozwiązania wykorzystującego

hierarchiepojęć 48

4.3. Relaksacja z użyciem zbiorów reguł 53

4.4. System VAGUE - przykład rozwiązania implementującego

pojęcia nieprecyzyjne 57

5. Relaksacja zapytań w systemie rozmytych kwerend
z wykorzystaniem operatorów OWA: aspekty teoretyczne
i implementacyjne 63

5.1. Uwagi wstępne 63

5.2. Rozmyta relaksacja zapytań 64

5.2.1. Uwagi wstępne 64

5.2.2. Terminy rozmyte 66

5.2.3. Modyfikatory 67

5.2.4. Kwalifikatory ważności 69

5.2.5. Przetwarzanie rozmytych warunków selekcji 70

5.2.6. Kwantyfikatory lingwistyczne 71

5.2.7. Przetwarzanie zapytań rozmytych 78

5.3. Mechanizmy rozmytej relaksacji z wykorzystaniem operatorów OWA 79

5.3.1. Operatory OWA 79

5.3.I.a. Podstawowe definicje i własności 79

5.3.I.b. Metody generowania wektorów wag operatorów OWA 82

5.3.2. Uwzględnianie kwalifikatorów ważności w warunkach selekcji

z wykorzystaniem operatorów OWA 85

II



5.3.3. Uwagi o relaksacji pierwotnej i wtórnej z wykorzystaniem

operatorów OWA 90

5.4.0pis interaktywnego mechanizmu dookreślania wag operatorów OWA 93

5.4.1. Prezentacja problemu 93

5.4.2. Procedura dookreślania wektora wag operatora OWA 97

6. Opis systemu rozmytej relaksacji zapytań RFQUERY 101

, 6.1. Uwagi wstępne 101

6.2. Ogólna charakterystyka systemu 101

6.3. Baza danych 103

6.4. Interfejs użytkownika 113

6.4.1. Uwagi wstępne 113

6.4.2. Generator zapytań 115

6.4.3. Biblioteka zapytań 122

6.4.4. Generator terminów rozmytych 124

6.4.5. Biblioteka terminów rozmytych 129

6.4.6. Relaksacja rozmytych zapytań przy użyciu kwalifikatora ważności

oraz kwantyfikatora lingwistycznego 132

6.4.7. Użycie interaktywnego mechanizmu dookreślania wag

operatorów OWA 135

7. Przykład zastosowania - konstrukcja i relaksacja zapytań

rozmytych 137

8. Uwagi końcowe 173

BIBLIOGRAFIA 174

III



DEDYKACJA

Moim Rodzicom, Andrzejowi i Eugenii Łazar

oraz

Mojej żonie, Dorocie Sokołowskiej-Łazar,

za wsparcie, a także trud poniesiony wraz ze mnąw trakcie przygotowywania tej

pracy.

PODZIĘKOWANIA

Doc. dr hab. inż. Januszowi Kacprzykowi, który zechciał zostać moim promotorem i

poświęcił swój cenny czas, wspierając mnie na każdym z etapów pisania pracy swoimi

cennymi uwagami i spostrzeżeniami.

Profesorom Patrykowi Boskowi z ENSSAT, Lannion, Francja i Hemykowi Larsenowi

z Uniwersytetu w Roskilde, Dania za zapewnienie mi dogodnych warunków do pracy

nad rozprawąpodczas mojego pobytu we Francji i Danii.

Pani Elżbiecie Moszczyńskiej, reprezentującej polskie biuro programu TEMPUS, za

wszechstronną pomoc i życzliwość przy organizacji moich pobytów naukowych we

Francji i w Danii, które miały istotny wpływ na obecny kształt mojej pracy.

IV



1. Wprowadzenie

1.1. Uwagi wstępne

Wyszukanie (pożądanejl) informacji - z komputerowej bazy danych w naszym

przypadku - to proces, który w wydatny sposób wspomaga podjęcie właściwej, najbardziej

racjonalnej decyzji. Obecne systemy informatyczne wspomagające ten proces, mimo, że stają

się coraz bardziej zaawansowane i wyrafinowane, są jednak w dalszym ciągu niedostateczne i

to z wielu punktów widzenia.

Jednym z istotnych elementów, który wydatnie ogranicza szybkie uzyskanie informacji

jest tradycyjny język zapytań*. Istniejące zasoby informacyjne nie są więc często w pełni

wykorzystywane ze względu na ograniczenia wynikające z niedoskonałości w budowie języka

zapytań. Istotnym elementem w procesie pozyskiwania informacji z systemu zarządzania bazą

danych (SZBD) jest człowiek. Ponieważ człowiek rozumuje i komunikuje się w kategoriach

lingwistycznych (języka naturalnego), więc należałoby tak konstruować języki zapytań, aby

były one jak najbardziej zbliżone do języka naturalnego. Wtedy konstrukcja kwerend będzie

bardziej elastyczna i dogodna nawet dla początkującego użytkownika systemów

informatycznych. Rozwój języka zapytań poszedł jednak w nieco innym kierunku. Podjęto

mianowicie wiele wysiłków i starań w zakresie ich optymalizacji pod względem algorytmu

wykonania zapytania (np. [JARKE 84]), co przyśpieszyło czas realizacji zapytań, a także

wprowadzono wiele nowych elementów w znacznym stopniu ułatwiających formułowanie

zapytań przy istnieniu nieelastycznej, wspomnianej powyżej składni języka zapytań (np.

[MICROSOFT 94a,b], [BORLAND 94], [ORACLE 91]).

Niestety, niewiele udało się zrobić, aby polepszyć jakości odpowiedzi zwrotnej dla

użytkownika na wyjściu systemu. W większości istniejących systemów informatycznych

odpowiedź z systemu sprowadza się do dwóch skrajnych sytuacji. Z pierwszą mamy do

czynienia wtedy, gdy w odpowiedzi na postawione pytanie użytkownik otrzymuje niepusty

zbiór rekordów. Oczekuje on, że zbiór ten spełnia warunki jego zapytania. Druga sytuacja

występuje wtedy, gdy odpowiedź jest pusta. Oznacza to, że zapytanie użytkownika zostało

spełnione przez zerową liczbę rekordów, czyli że baza danych nie zawiera rekordów

spełniających warunki zapytania. Systemy generujące takie dwa powysze typy odpowiedzi

określa się ogólnie mianem systemów odpowiedzi bezpośredniej (pustej lub niepustej).

Bezpośredniej, gdyż nie dającej nic ponad to, co zostało określone w warunkach .zapytania i co

znajduje się w bazie danych. Alternatywną formą odpowiedzi jest odpowiedź pośrednia. W

odpowiedzi pośredniej "dopowiada się" użytkownikowi lub dopytuje się go o dodatkowe

informacje w celu uzasadnienia, wyjaśnienia lub też wyprowadzenia użytkownika z błędu (w

zależności od podejścia), tak aby jakość odpowiedzi była jak najlepsza z punktu widzenia

użytkownika.

* Zapytania są "V tym kontekście często nazywane kwerendami (ang. query) i tego określenia będziemy
zamiennie używać w pracy.



Bezpośrednia forma odpowiedzi jest często postrzegana jako nieefektywna i niejasna, a

także jest często wieloznaczna. Co więcej, ta forma odpowiedzi może nieść ze sobą negatywne

konsekwencje. Wystarczy wymienić tylko niektóre, a okaże się, jak istotny problem może ona

stanowić dla użytkownika systemu informatycznego.

Odpowiedź bezpośrednia z systemu może bowiem [LAZAR 93]:

• nie zawierać w sobie istotnych dla użytkownika informacji,

• przedstawiać użytkownikowi niepożądaną pustą informację,

• być niezrozumiana przez użytkownika,

• zawierać informacje w formie mało czytelnej dla użytkowników (lub pewnych grup

użytkowników),

• nie posiadać mechanizmu różnicowaniazawartych w niej informacji, itp.

Powyższe argumenty przekonują nas, że odpowiedź bezpośrednia u wielu

użytkowników może budzić niechęć, a nawet przerażenie. W szczególności pusta odpowiedź

bezpośrednia może stać się prawdziwie nieprzyjazna nawet dla doświadczonych

użytkowników. Wyróżnia się przy tym dwie formy pustej odpowiedzi bezpośredniej. Może

bowiem być ona pożądana przez użytkownika, tzn. że rzeczywiście baza danych odpowiada

negatywnie na zapytanie, gdyż taki jest jej stan faktyczny. I taka odpowiedź będzie z punktu

widzenia użytkownika poprawna, chociaż pusta (bez względu na to, czy jest to informacja

pozytywna lub negatywna).

W praktyce mamy jednak do czynienia z szeroką gamą pustych odpowiedzi

bezpośrednich przyjmujących niepożądaną formę. W tym miejscu warto podać prosty

przykład. Załóżmy, że mamy zbiorowość pracowników firmy opisaną danymi takimi jak wiek,

zarobki, stanowisko pracy itd. Załóżmy dalej, że w tej zbiorowości mamy dwóch

wicedyrektorów w wieku 36 lat, dyrektora w wieku 37 lat i jednego kierownika działu w

wieku 38 lat. Na zapytanie o "młodych przedstawicieli kadry kierowniczej" przy tradycyjnym

rozumieniu, że "młody" odpowiada wiekowi do 35 lat, odpowiedź będzie pusta. Ewidentnie

jest to niezgodne z naszym odczuciem i oczekiwaniem, które wskazuje, że w rzeczywistości

kadra kierownicza w tej firmie jest rzeczywiście "młoda". W tym przypadku pusta odpowiedź

wynika ze zbyt sztywnego sformułowaniaw zapytaniu warunków na "młody".

Kontynuując wątek niepożądanych pustych odpowiedzi bezpośrednich należy

stwierdzić, że decydenci i użytkownicy systemów baz danych nie zdają sobie sprawę z ich

istnienia, chociaż odczuwają (często boleśnie') ich bezpośrednie negatywne następstwa. Do

najważniejszych zagrożeń wynikających z występowania tej formy odpowiedzi w systemach

informatycznych należy zaliczyć m.in. możliwość [LAZAR 93]:

• wprowadzenia użytkownikaw błąd,

• wzbudzenia w nim wątpliwości co do prawidłowości lub jednoznaczności odpowiedzi,
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• uniemożliwienia użytkownikowi podjęcia właściwej decyzji, itd.

W związku z powyższym istnieje uzasadniona potrzeba udoskonalenia języków

zapytań, w które wyposaża się obecne systemy zarządzania bazami danych, w celu

zapobiegania takim sytuacjom. Udoskonalenia winny iść w kierunku, który zapewni między

innymi takie cechy odpowiedzi jak informatywność, czytelność, jednoznaczność itp. oraz

wyeliminuje puste (w szczególności niepożądane!) bezpośrednie odpowiedzi, wprowadzi

formy odpowiedzi pośredniej itd.

Wyżej wymienionymi cechami charakteryzują się odpowiedzi, które ogólnie określamy

jako odpowiedzi przyjazne (ang. cooperative answers). Powstało wiele prób konstrukcji tego

rodzaju odpowiedzi, których przykłady przedstawiono między innymi w następujących

pozycjach [HIRSCHBERG 83], [JANAS 79a], [JOSHI 84], [KAO 88], [KAPLAN 82],

[MOTRO 89b] , itd. Równocześnie powstało kilka propozycji, które dążyły do opisania i

usystematyzowania cech, którymi powinny charakteryzować się odpowiedzi przyjazne.

Spośród wielu prac na uwagę zasługuje propozycja Grice'a, który zaproponował pewien zbiór

zasad [GRICE 75], czyli warunków, które mają zagwarantować skonstruowanie prawidłowej

odpowiedzi przyjaznej. Pomimo, że zasady te zostały sformułowane z myślą o bardziej

ogólnych aspektach interfejsów języka naturalnego, mają one znaczenie bardziej uniwersalne i

z powodzeniem mogą odnosić się do SZBD. Są to kolejno:

• zasada jakości - podana użytkownikowi informacja powinna zawierać jasne i poprawne

dane, tak aby nie wprowadzała w błąd użytkownika;

• zasada ilości - podana użytkownikowiinformacja powinna nieść ze sobą odpowiednią ilość

danych (nie za dużo i nie za mało);

• zasada relacji - podana użytkownikowi informacja powinna mieć związek z tematem

konwersacji użytkownika z systemem;

• zasada poprawności - podana użytkownikowi informacja me powinna zawierać

niepoprawnych ("głupich") i wieloznacznych określeń oraz powinna być możliwie zwięzła.

Podsumowując, zgodnie z zasadami Grice'a, system nie powinien przedstawić

użytkownikowi odpowiedzi, która mogłaby go wprowadzić w błąd. Odpowiedź powinna nieść

za sobą możliwie dużo informacji, ale nie za dużo. Odpowiedź powinna zwracać jasne,

przejrzyste i ściśle związane z zapytaniem informacje.

Problem niedoskonałości odpowiedzi otrzymywanej na wyjściu z systemu (w sensie

pustej odpowiedzi) stał się obiektem szczególnie intensywnych badań w trzech

wyodrębnionych dziedzinach. Należą do nich: interfejsy języka naturalnego, logiczne modele

baz danych i relacyjne bazy danych. Tam też powstało najwięcej opracowań dotyczących

niepożądanych pustych odpowiedzi oraz metod ich neutralizacji.

Najpopularniejszą obecnie formą przechowywania informacji są systemy relacyjnych

baz danych. W ostatnich latach nastąpił ich intensywny rozwój. Dodatkowo, prostota
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koncepcyjna i elastyczność modeli relacyjnych powodują zwiększoną popularność tych

systemów w różnych zastosowaniach. W niniejszej rozprawie zajmiemy się właśnie systemami

relacyjnych baz danych (SZBD).

1.2. Ogólne postawienie zadania

Tym, co różni człowieka od maszyny (w kontekście rozpatrywanych w pracy

zagadnieńl) jest jego zdolność do inteligentnego przeformułowania (lub np. modyfikacji)

, zapytania (lub jego części) w taki sposób, aby uniknąć niepożądanej pustej odpowiedzi

bezpośredniej, nawet w skrajnie trudnych sytuacjach. Przykładem może tu być, jak człowiek

potraktowałbyzapytanie o "młodych przedstawicieli kadry kierowniczej" w podanym powyżej

przykładzie. W jednym z wariantów może on zaproponować rozluźnienie więzów swego

pierwotnego pytania (np. rozszerzyć granice wieku z "co najwyżej 35 lat" na "co najwyżej 40

lat"), w celu przeszukania wartości najbliżej spełniających jego początkowych warunków.

Większość istniejących systemów me jest jednak w stanie dokonać tego w sposób

automatyczny i "inteligentny".

Celem niniejszej pracy jest, po pierwsze, zaproponowanie nowej metody relaksacji

zapytań (czyli pewnej modyfikacji mającej na celu "rozszerzenie" zapytania pierwotnego) w

powyższym sensie. Chodzi mianowicie o pewną grupę zapytań, które w rezultacie

wykonanego przeszukania bazy danych zwracają niepożądane puste odpowiedzi bezpośrednie

(dalej zwane po prostu niepożądanymi odpowiedziami) w środowisku relacyjnego SZBD.

Metoda jest oparta na elementach logiki rozmytej, a w szczególności na pewnych

niestandardowych operatorach agregacji tzw. OWA (ang. ordered weighted averaging, tzn.

uporządkowanej średniej ważonej) wprowadzonych przez Yagera w 1988 roku [YAGER 88],

które przez odpowiedni dobór parametrów pozwalają uzyskać agregację od minimum [tzn.

min(.,.)] do maksimum [tzn. max(.,.)].

Operatory OWA znajdują obecnie coraz więcej zastosowań w różnych dziedzinach,

zarówno w dziedzinie wyszukiwania informacji z baz danych (np. Bose i Lietard [BOSe 95a],

Bordogna, Carrara i Pasi [BORDOGNA 95], Kacprzyk i Zadrożny [KACPRZYK 95a,bl), jak i

w innych dziedzinach, jak np. podejmowanie decyzji grupowych (np. Fedrizzi, Kacprzyk i

Nurmi [FEDRIZZI 95]), regulatory rozmyte (np. Yager i Filev [YAGER 94a]) itp. Te i inne

prace będą przedstawione w książce Yagera i Kacprzyka poświęconej operatorom OWA

[YAGER 96].

W pracy proponuje się nową interaktywną procedurę dookreślania wag operatorów

OWA, która - ogólnie rzecz biorąc - pozwala na korekcję postaci operatorów OWA w

zależności od preferencji użytkowników. Metodę tę zaimplementowano w postaci graficznego

interfejsu użytkownika do relacyjnego SZBD.

Ponadto, co jest nowym elementem w dziedzinie zastosowań logiki rozmytej do

wyszukiwania informacji z baz danych, w tym interfejsie przewidziano możliwość łączenia
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rozwiązanie rozpatrzono zbiór danych dotyczący nieruchomości miasta Warszawy. Występują

w nim właśnie łącznie nie tylko informacje definiowane jak w tradycyjnym SZBD (tzn.

alfanumeryczne), ale także informacje w postaci graficznej (mapa dzielnic i ulic). Te drugie

mają oczywiście w tym zastosowaniu bardzo duże znaczenie dla użytkownika (można to

porównać do znaczenia i olbrzymiej popularności tzw. graficznych interfejsów użytkownika,

których przykłady można mnożyć: MS Windows 3.x i 95, X-Windows, System 7 Apple'a itp).

Powyższe bardzo ogólne postawienie zadania zostanie rozwinięte w kolejnych

rozdziałach pracy.

1.3. Treść rozprawy

W rozdziale 2 podano krótki przegląd problematyki systemów zarządzania bazą danych

(SZBD) oraz teorii zbiorów rozmytych.

Rozdział 3 został w całości poświęcony opisowi wybranych podejść wspomagania

użytkownika w przezwyciężaniu niepożądanych sytuacji prowadzących do powstawania

pustych odpowiedzi w procesie wyszukiwania danych w SZBD. W podrozdziale 3.1 została

przeprowadzona klasyfikacja głównych przyczyn oraz następstw powstawania niepożądanych

sytuacji w procesie wyszukiwania danych. W podrozdziale 3.2 przedstawione zostały

niepożądane sytuacje powstałe podczas dookreslania celów wyszukiwania. W następnym

podrozdziale (3.3) opisane zostały niepożądane sytuacje, które powstały na etapie

formalizowania celów wyszukiwania w zapytaniu. Podrozdział 3.4 przedstawia zagrożenia

pochodzące z niepożądanych sytuacji na etapie wydobywanie odpowiedzi. Opisom

niepożądanych sytuacji, w podrozdziałach 3.2 - 3.4, towarzyszy przedstawienie metod

umożliwiających ich przezwyciężanie.

Rozdział 4 zawiera przegląd wybranych systemów relaksacji zapytań w SZBD, które

w poprzednim rozdziale wskazaliśmy jako jedno z podstawowych podejść do przezwyciężania

niepożądanych pustych odpowiedzi. W podrozdziale 4.1 podano podział systemów relaksacji

na kilka charakterystycznych grup. W podrozdziale 4.2 przedstawiono opis rozwiązania

charakterystycznego dla grupy systemów relaksacji wykorzystujących hierarchie pojęć.

Podrozdział 4.3 zawiera charakterystykę przykładowego rozwiązania relaksacji

implementującego zbiory reguł. Rozwiązanie reprezentujące grupę systemów relaksacji

wykorzystującą pojęcia nieprecyzyjne - będące przedmiotem pracy - przedstawiono w

podrozdziale 4.4.

W rozdziale 5 koncentrujemy się na szczegółowej prezentacji rozwiązania relaksacji

zapytań z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych. W podrozdziale 5.1 zamieszczone

zostało krótkie wprowadzenie do problematyki wykorzystania teorii zbiorów rozmytych w

SZBD. Tematem podrozdziału 5.2 jest problematyka przetwarzanie relacyjnych zapytań w

podejściu rozmytych kwerend. W podrozdziale 5.3 omówiono wybrane mechanizmy rozmytej

relaksacji z wykorzystaniem operatorów OWA. Podstawowe wiadomości na temat operatorów
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OWA zostały przedstawione w pkt. 5.3.1.a i 5.3.l.b. Problem relaksacji warunków selekcji w

oparciu o sterowanie pojęciem ważności został poruszony w pkt. 5.3.2, natomiast rozmyte

kwantyfikatory lingwistyczne, stosowane w naszym podejściu do sterowania relaksacją

operatora agregacji, zostały omówione w pkt. 5.3.3. Nową propozycję "rozszerzenia"

tradycyjnego operatora OWA przez dołączenie interaktywnego mechanizmu dookreślania

parametrów (wag) operatora przedstawiono wyczerpująco w podrozdziale 5.4.

Rozdział 6 zawiera omówienie systemu rozmytej relaksacji zapytań RFQUERY, w

którym zaimplementowano zaproponowaną w pracy metodę. W podrozdziale 6.2

, zamieszczona została ogólna charakterystyka systemu. Szczegółowe omówienie bazy danych

systemu RFQUERY znajduje się w podrozdziale 6.3. W podrozdziale 6.4 zamieściliśmy

prezentację interfejsu użytkownika zaimplementowanego w systemie RFQUERY.

W rozdziale 7 zamieściliśmy przykłady zastosowania systemu RFQUERY do

konstrukcji oraz relaksacji rozmytych zapytań do bazy danych.

Rozdział 8 zawiera uwagi końcowe.
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2. Problematyka relacyjnych systemów zarządzania bazą danych (SZBC)
oraz podstawowe elementy teorii zbiorów rozmytych

2.1. Relacyjne systemy zarządzania bazą danych

2.1.1. Ułvagi wstępne

W poniższym rozdziale przedstawiamy i wyjaśniamy podstawowe pojęcia dotyczące

relacyjnych systemów zarządzania bazą danych, wykorzystywane w naszej pracy. W naszym

opisie koncentrujemy się na przedstawieniu usystematyzowanej terminologii dotyczącej

relacyjnych SZBD, którą następnie wykorzystamy w dalszych rozdziałach pracy. Opieraliśmy

się na pojęciach i definicjach przedstawionych w jednej z najpopularniejszych oraz najbardziej

cenionych w tej dziedzinie pozycji jaką jest książka Ullmana z 1988 roku [ULLMAN 88].

Jednym z najistotniejszych pojęć jest pojęcie .systemu zarządzania bazą danych. Otóż

oprogramowanie umożliwiające jednej lub wielu osobom korzystanie z danych jest zwane

systemem zarządzania bazą danych (ang. database management system - DBMS), co w skrócie

oznacza się jako SZBD. Głównym zadaniem takiego systemu jest zapewnienie użytkownikowi

możliwości operowania danymi za pomocą pojęć abstrakcyjnych w możliwie niewielkim

stopniu odwołujących się do sposobu przechowywania danych przez komputer.

Jednym z podstawowych czynników, mających decydujący wpływ na realizację tego

zadania jest odpowiednia reprezentacja rzeczywistych danych w postaci abstrakcyjnych modeli

danych. Wyróżniamy trzy najważniejsze modele danych używanych w ogromnej większości

komercyjnych systemów baz danych. Są to następujące modele: relacyjny (ang. relational),

sieciowy (ang. network) oraz hierarchiczny (ang. hierarchieais. W naszym opisie ograniczymy

się do opisu pierwszego modelu (relacyjnego), natomiast pozostałe dwa wymienione modele

(sieciowy i hierarchiczny) nie będą przez nas rozpatrywane gdyż nie wykorzystujemy ich w

naszej pracy, a w ogóle obecnie są one rzadko stosowane.

Schematyczny opis modelu danych składa się zazwyczaj z dwóch elementów Są to:

• matematyczny zapis danych i związków między nimi,

• operacje na danych służące do wyrażania zapytań i innych sposobów manipulacji danymi.



2.1.2. Charakterystyka relacyjnych systemów zarządzania bazą danych

Relacyjny model danych jest oparty na zaczerpniętym z teorii mnogości pojęciu relacji

będącej podzbiorem iloczynu kartezjańskiego listy dziedzin. Dziedzina jest po prostu zbiorem

wartości. Na przykład dziedziną jest zbiór liczb całkowitych, podobnie jak zbiór łańcuchów

znaków, zbiór łańcuchów znaków o długości 20, zbiór liczb rzeczywistych, zbiór {0,1} itd.

Iloczyn kartezjański dziedzin Dl' D2 , ... , D, zapisywany jako Dl x D2 x .. .xDk , jest zbiorem

elementów (VI,V2 , ... ,Vk), takichże Vi należy do Dl' Vz należy do Zż., ..., vk należy do Dj .

Relacją jest dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego jednej lub więcej dziedzin. W

odniesieniu do baz danych niecelowe jest rozważanie relacji nieskończonych; zakładamy więc,

że relacja jest skończona.

Elementy relacji są nazywane k-krotkami (ang. k-tuple). O każdej relacji będącej

podzbiorem Dl x D2 x .. .»D, mówimy, że ma krotność k; inną nazwą krotności jest stopień k.

Krotka (VI' V2 ' ... , Vk ) ma k składowych; i-tą składową jest Vi' Często do oznaczenia k-krotki

(VI' V2 , · · · , Vk ) używamy skróconego zapisu VI' V2 , ... , Vk ' W dalszej części pracy będziemy

krotki nazywali przeważnie rekordami.

Relację łatwiej wyobrazić sobie jako tablicę, w której każdy wiersz jest krotką, a każda

kolumna odpowiada jednej składowej. Kolumnom często nadaje się nazwy, zwane atrybutami

lub cechami. Zbiór atrybutów relacji nazywa się schematem relacji. Jeśli relację określimy

ogólniejako RELACJA_nazwa, a jej schemat zawiera następujące atrybuty AI,Az,...,Ak , to

taki schemat często jest zapisywany w postaci RELACJA_nazwa(AI , A2 , · .. , Ak)'

Przykład 2.1

Poniżej na rysunku 2.1 przedstawiamy typową relację zdefiniowaną w środowisku systemu

zarządzania relacyjną bazą danych FoxPro 2.5PL for DOS [MICROSOFT 94b]. Relację o

nazwie NIERUCHOMOŚCI, określoną na czterech kolejnych atrybutach takich jak ULICA,

POWIERZCHNIA, CENA, PIĘTRO, zapisujemy w postaci NIERUCHOMOŚCI(ULICA,

POWIERZCHNIA, CENA, PIĘTRO). Krotność tej relacji wynosi 10. Przykładową krotką

znajdującą się w poniższej relacji jest krotka NIERUCHOMOŚCI(Hawajska,47 ,34300,8).

•
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atrybuty (cechy)

rekordy (kratki)

Rysunek 2.1. Relacja (tablica) NIERUCHOMOŚCI

Zbiór schematów relacji użytych do przedstawienia informacji jest nazywany

schematem (relacyjnej) bazy danych, a bieżące wartości odpowiednich relacji noszą nazwę

(relacyjnej) bazy danych. W dalszej części pracy będziemy relacje nazywali przeważnie

tablicami.

Powyżej scharakteryzowaliśmy w skrócie model matematyczny będący podstawą

relacyjnego modelu danych. Drugim elementem wchodzącym w skład schematycznego opisu

modelu danych jest opis niezbędnych operacji pozwalających na manipulację danymi.

Manipulację na danych w relacyjnym modelu danych wykonuje się za pomocą specjalnego

języka, zwanego językiem zapytań (ang. query languagei. Podstawę takiego języka tworzy

szereg operacji które można wykonywać na danych. Do najbardziej popularnych zaliczamy

operacje takie jak: selekcja (ang. selection), rzut (ang. project), iloczyn kartezjański (ang.

Cartesian product), suma (ang. union) oraz różnica zbiorów (ang. set-difference).

Nie rozpatrujemy postaci abstrakcyjnych języków zapytań (algebry relacji) oraz

aspektów implementacyjnych języków zapytań niskiego poziomu, gdyż wykracza to poza

zakres omawianych tutaj problemów. Dla naszych potrzeb, przejdziemy od razu do krótkiej

charakterystyki jednego z najbardziej popularnych języków zapytań wysokiego poziomu jakim

jest SQL. Formalizm tego języka wykorzystamy w następnych rozdziałach pracy do

przedstawiania przykładów zapytań.

Skrót SQL pochodzi od pełnej nazwy języka jakąjest Strukturalny Język Zapytań (ang.

Structured Query Languagei. Podstawowym elementem języka SQL są trzy klauzule select,

jrom oraz where, Muszą one wystąpić w każdym zapytaniu do bazy danych sformułowanym

za pomocąjęzyka SQL. Poszczególne klauzule wskazują na:
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• select

• from

• where

- listę atrybutów (cech), które mają wystąpić w odpowiedzi na zapytanie,

- listę relacji (tablic), które biorą udział w zapytaniu,

- listę warunków selekcji (predykatów) nałożonych na atrybuty relacji

wymienionych w klauzulijrom.

Typowe zapytanie sformułowane w SQL będzie miało następującą formę:

Q: select

from

where

Rl,~,···,Rm

~,Pz,···,~

gdzie A
1,A2

, •.. ,An oznacza atrybuty (cechy), Rl,~, ....R; oznacza relacje (tablice), oraz

~, Pz, ... ,Pk oznacza warunki selekcji (predykaty).

Rozpatrzmy następujący przykład.

Przykład 2.2

Załóżmy, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z tablicą NIERUCHOMOŚCI z przykładu

2.1. Sformułowaliśmy następujące zapytanie w języku SQL i skierowaliśmy do bazy danych:

Q: select ULICA, CENA, PIĘTRO

from NIERUCHOMOŚCI

where POWIERZCHNIA> 45 m2

and CENA < 40000 zł

and PIĘTRO between(8; 12)

R: Bacha, 33100 zł,

Hawajska, 34300 zł,

Malawskiego, 37300 zł,

10

8

8

Komentarz:

Celem zapytania Q jest zidentyfikowanie nieruchomości (nazwy ulicy, ceny, piętra)

charakteryzujących się powierzchnią całkowitą większą niż 45 m2, ceną całkowitą

mniejszą niż 40000 zł, które położone jest pomiędzy 8 i 12 piętrem. Jako R

oznaczyliśmy odpowiedzi na zapytanie Q. W odpowiedzi otrzymaliśmy trzy rekordy

spełniające warunek wyszukiwania.

•
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2.2. Elementy teorii zbiorów rozmytych

2.2.1. Uwagi wstępne

Podstawą całej matematyki jest bez wątpienia teoria mnogości. A jej podstawowym

elementem jest pojęcie zbioru. Nie wdając się zbytnio w formalne rozważania, zbiór 

powiedzmy Z - można określić na przykład jako [KACPRZYK 86a]:

z ={x E X:P(x)}, (2.1)

gdzie X ={x} jest pewnym szerszym zbiorem, który będziemy dalej nazywać obszarem

rozważań lub przestrzenią, a P(x) jest pewną własnością. I tak na przykład, zbiór "liczb

rzeczywiste większe od 5, a mniejsze od 8" można w tej notacji zapisać jako

z ={x E R: 5< x< 8},

gdzie R jest zbiorem liczbrzeczywistych.

Innym sposobem określania zbioru jest podanie jego funkcji charakterystycznej.

Funkcję charakterystyczną danego zbioru Z określa się jako funkcję

<p:X~ {O;l},

taką, że

(2.2)

<P(x)={~
dla x E Z

dla x e Z

Zbiór Z można więc zapisać jako zbiór par

Z ={(x, <p (x)) } (2.3)

I tak na przykład, zbiór Z "liczby całkowite dodatnie mniejsze niż 4" można zapisać jako

z ={. .. ,(-1,0), (0,0), (1,1), (2,1),(3,1), (4,0), (5,0),.. .}

Jak więc możemy zauważyć, za pomocą tak określonego pojęcia zbioru można formalizować

najróżnorodniejsze pojęcia i właściwości. Zauważmy jednak, że są to wszystko pojęcia

(terminy, określenia) ściśle zdefiniowane. W praktyce, używa się jednak powszechnie

sformułowań typu "spora wartość", "duża odległość", "zimne powietrze" itp. I tu pojawiają się
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zasadnicze trudności. Weźmy dla przykładu termin "wysoki wzrost", powiedzmy w odniesieniu

do mężczyzny. Czy "wysoki wzrost" to 180 cm, czy też 195 cm? Wyraźnie widać, że nie

można tu w żaden sposób przeprowadzić jednolitej, naturalnej i sensownej granicy między tym

co jest "wysokim wzrostem", a tym co nie jest. Stwierdzenie, że np. wysocy są tylko ci, którzy

mają powyżej 185 cm wzrostu, jest tu arbitralnie, sztucznie ustanowioną interpretacją tego

pojęcia i w żaden sposób nie oddaje sensu semantycznego stwierdzenia "wysoki wzrost". Tak

więc, określeń tego typu nie można adekwatnie przedstawić w postaci zbioru

konwencjonalnego.

Aby przezwyciężyć tę trudność, Zadeh [ZADEH 65] wprowadził w 1965 roku pojęcie

zbioru rozmytego. Analogicznie do (2.1)-(2.3), zbór rozmyty A określony w X można

przedstawić jako zbiór par:

(2.4)

gdzie
(2.5)

jest funkcją przynależności, która każdemu elementowi przestrzeni X przyporządkowuje

stopień przynależności do danego zbioru rozmytego: od nieprzynależności (JlA (x) =O) przez

przynależność częściową (O < ~A(x) < 1) do całkowitej przynależności (~A (x) =1) . Widzimy

więc, że oprócz alternatywy "przynależność - nieprzynależność", charakterystycznej dla zbioru

konwencjonalnego, występują tu przypadki przynależności częściowej.

Teoria zbiorów rozmytych jest więc teorią klas, w których przejście od przynależności

do nieprzynależności nie ma charakteru skokowego, jak w zbiorze konwencjonalnym, a jest

stopniowe.

Poniżej przedstawiamy formalną definicję zbioru rozmytego.

2.2.2. Definicja zbioru rozmytego

Pojęcie zbioru rozmytego wymaga określenia tzw. obszaru rozważan zwanego również

przestrzenią, będącego nierozmytym zbiorem elementów, w obrębie którego się poruszamy.

Może to być przedział liczbowy (np. [1,100], zbiór osób np. {Dorota, Andrzej, ..., Basia} itd.),

który oznaczamy dużymi literami łacińskimi, np. X = { Xl' X2 , ... , x;}, dla skończonej liczby

elementów.

Zbiorem rozmytym A w pewnej przestrzeni X ={x}, co zapisujemy jako A c X,

nazywamy zbiór par [KACPRZYK 86a]

\/XEX
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gdzie JlA: X ~ [0,1] jest funkcją przynależności zbioru rozmytego A, która każdemu

elementowi x E X przypisuje jego stopień przynależności do zbioru rozmytego A,

JlA (x) E [0,1] .

Przykład 2.3

Zakładamy, że poruszamy się w przestrzeni określonej przez zbiór liczbowy X={1,2,..., 10} i

proponujemy zdefiniowanie terminu "wysokie piętro" (w sensie numeru piętra mieszkania).

Wtedy, taki termin rozmyty możemy określić następującym zbiorem rozmytym:

"wysokie piętro"=0,1/5 +0,3/ 6+ 0,5/7 + 0,7/8+ 1/ 9+ 1/ 10.

A więc, z pewnością do "wysokich pięter" zaliczyć nie można piętra 1,2,3 oraz 4, i ich stopnie

przynależności są równe O. Na pewno "wysokim piętrem" jest piętro 9 i 10, więc ich stopnie

przynależności są równe 1. Natomiast pozostałe piętra, tzn. 5,6,7 oraz 8, gdzie stopnie

przynależności przyjmująwartości pośrednie między°i 1, są "wysokimi piętrami" do pewnego

stopnia, który jest tym większy, im większy jest ich stopień przynależności.

•
Przykładem terminu rozmytego zdefiniowanego w przestrzeni o nieskończonej liczbie

elementów, np. z przedziału [10,100], jest termin "duża powierzchnia" (w sensie powierzchni
całkowitej mieszkania). Dogodniej jest wtedy przedstawiać funkcję Jldużapowierzchnia graficznie

(rys. 2.2). Odczytuje się ją na podobnych zasadach jak poprzednio w przypadku terminu

"wysokie piętro".

flDuża

1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
powierzchnia w m2

Rysunek 2.2. Funkcja przynależności zbioru rozmytego terminu "duża powierzchnia".

W literaturze można również spotkać propozycje standardowych funkcji

matematycznych określających stopień przynależności elementów do zbioru rozmytego (np.

[KAUFFMAN 73] [ZADEH 65]).
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2.2.3. Operacje i własnosci zbiorćw rozmytych

Spośród wielu operacji i własności wchodzących w skład teorii zbiorów rozmytych

wybraliśmy te najpopularniejsze, najczęściej stosowane oraz te, które są później wykorzystane

przez nas w pracy. Nasze rozważania zaczynamy od prezentacji podstawowych własności

zbiorów rozmytych:

Zbiór rozmyty A c X jest J21l§!J!. , co zapisujemy A = 0, wtedy i tylko wtedy, gdy

't/XEX. (2.7)

Zbiór rozmyty A c X zawiera się w zbiorze rozmytym B c X, co zapisujemy A c B, wtedy

i tylko wtedy, gdy

't/XEX. (2.8)

Zbiór rozmyty A c X jest równy zbiorowi rozmytemu B c X, co oznaczamy A =B , wtedy

i tylko wtedy, gdy

't/XEX. (2.9)

Wysokość zbioru rozmytego A c X oznaczamy h(A) i definiujemy jako

h(A) = max[JlA(x)],
xeX

(2.10)

Nośnikiem zbioru rozmytego A c X , który oznaczamy jako suppA, nazywamy następujący

zbiór rozmyty

sup pA = {x E X: JlA (X) > O}. (2.11)

a -przekrojem zbioru rozmytego A c X, który oznaczamy jako Au' nazywamy następujący

zbiór rozmyty

(2.12)

Na gruncie teorii zbiorów rozmytych powszechnie przyjęta jest formalizacja operacji

przecięcia za pomocą operatora tzw. T-normy [DUBOIS 85]:
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(2.13)

gdzie T: [0,1] x [0,1]~ [0,1] spełnia następujące warunki

1. T(a, T(b, c)) = T(T(a,b),c)

2. T(a, b) =T(b,a)

3. T(a, b) ~ T(c, d) jeśli a ~ c i b ~ d

4. T(a,l) =a

Najbardziej popularnymi przykładami T-norm są następujące funkcje:

• T{(a,b) =min(a,b)

• Tz(a,b)=a·b

• 1;(a,b)=max(0,a+b-l)

(2. 14a)

(2. 14b)

(2. 14c)

Analogicznie, rozpatrujemy operację sumy (połączenia), która w teorii zbiorów

rozmytych formalizowana jest bardzo często za pomocą operatora S-normy [DUBOIS 85]:

(2.15)

gdzie S:[0,1] x [0,1]~ [0,1] spełnia następujące warunki

1. S(a,S(b,c)) = S(S(a,b),c)

2. S(a,b) =S(b,a)

3. S(a,b) ~ S(c,d) jeśli a ~ c i b ~ d

4. S(a,O)=a

Najbardziej popularnymi przykładamiS-norm są następującefunkcje:

• Sl(a,b)=max(a,b)

• S2(a,b)=a+b-a·b

• S3(a,b) = min(l,a+b)

(2. 16a)

(2. 16b)

(2. 16c)

Na koniec nasuwa się pytanie o interpretację lingwistyczną przedstawionych ostatnio

operacji na zbiorach rozmytych. A mianowicie, przyjmuje się, że operacja przecięcia

odpowiada spójnikowi "i", a operacja sumy odpowiada spójnikowi "lub".

Więcej informacji o operacjach wykorzystywanych w teorii zbiorów rozmytych można

odnaleźć w licznych na ten temat publikacjach (np. [KACPRZYK 86a], [YAGER 90],
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[YAGER 91a], [YONG 81], [DUBOIS 85] itd.). Pozostałe informacje z tego zakresu, które tu

nie zostały opisane a będą przez nas wykorzystywane, przedstawimy w dalszej części pracy.

2.2.4. Relacje rozmyte

Obok podstawowego pojęcia jakim jest zbiór rozmyty, pojęcie relacji rozmytej jest

najważniejszym pojęciem teorii zbiorów rozmytych. W teorii zbiorów rozmytych relację R
definiujemy na iloczynie kartezjańskim dziedzin Dl"'" Dn' Każdemu wierszowi x relacji jest

przypisany stopień przynależności f..1 R (x) przyjmujący wartości z przedziału [0,1]. Stopień ten

wskazuje w jakim stopniu dany wiersz identyfikuje się z daną relacją. Im większa wartość tego

stopnia, tym mocniejszy związek z opisywaną relacją. W tym kontekście, relacja w klasycznym

rozumieniu jest tylko jednym z wielu przypadków relacji rozmytej, gdyż wartość stopnia

przynależności jest dwuwartościowai może przyjmować wartość 1 gdy dany wiersz przynależy

do relacji, lub też °gdy nie ma z nią najmniejszego związku. Poniżej przechodzimy do

formalnej definicji dwuargumentowej relacji rozmytej R.
Relacją rozmytą dwuargumentową R między dwoma zbiorami X = {x} i Y = {y}

definiujemy jako zbiór rozmyty określony na iloczynie kartezjańskim

Xx Y, tzn. R c XxY ={(x, y): x E X,Y E Y}. Jest ona ostatecznie zbiorem par

R = {f..1R (x, y), (x,»))} VXEX, VyEY (2.17)

gdzie Jl R : X x Y --t [0,11 jest funkcją przynależności relacji rozmytej R przypisującą każdej

parze (x,y), x E X,y E y jej stopień przynależności f..1R(X,y) E [0,1], który wskazuje na miarę

intensywności relacji rozmytej R między x i y. Relację rozmytą można również zapisać w

następującej postaci

R= ~)lR(X,y)/(x,y)
x,y

Rozpatrzmy następujący przykład.

(2.18)

Przykład 2.4
Jeżeli X ={Belgradzka, Newelska}, a Y ={Wolska, Fieldorfa}, to wykorzystując wzór

(2.18), można określić przykładowy termin rozmytą "bliskość" (w sensie odległości pomiędzy

ulicami) jako

"bliskość" := 0,1/ (Belgradzka, Wolska) + 0,4(Belgradzka, Fieldorfa) +

0,9/ (Newelska,Wolska) +0,1(Newelska, Fieldorfa) +
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Wartości przypisane poszczególnym parom ulic podają do jakiego stopnia ulice w danych

parach są w niedalekiej odległości od siebie. Powyższą relację można przedstawić w

dogodniejszej formie, w postaci macierzy relacji rozmytej, która ma następującą postać:

Wolska Fieldorfa
Belgradzka [0,1 0,4]
Newelska 0,9 0,1

Więcej informacji na temat teorii zbiorów rozmytych i różnych aspektów z nią związanych

można odnaleźć np. w pracach [KACPRZYK 86a], [YAGER 94a].
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3. Niepożądane sytuacje w procesie wyszukiwania danych z SZBC i ich
przezwyciężanie

Do tej pory mówiliśmyo niepożądanych pustych odpowiedziach bezpośrednich. Są one

jednak tylko jednym z aspektów (chociaż podstawowymi) szerszego zjawiska występującego

w procesie wyszukiwania danych w SZBD określanegomianem tzw. niepożądanych sytuacji.

W niniejszym rozdziale szerzej omówimy różnorodne niepożądane sytuacje z jakimi

spotyka się na codzień przeciętny użytkownik wyszukujący informacje z SZBD. Jednocześnie

opiszemy podstawowe metody (systemy) przezwyciężania tych niepożądanych sytuacji wraz z

przedstawieniem konkretnych zaimplementowanych rozwiązań.

3.1. Uwagi wstępne

Podstawowym powodem, dla którego człowiek podejmuje się interakcji z SZBD, jest

wyszukiwanie danych nt. interesującego go zagadnienia. Proces wyszukiwania informacji w

relacyjnym SZBD ma wiele aspektów i implikuje wiele problemów. Zanim przejdziemy do ich

omówienia w dalszej części tego rozdziału, wydzielimy w procesie wyszukiwania pewne etapy.

Standardowy proces wyszukiwania w relacyjnym SZBD można podzielić, dla potrzeb

naszych rozważań, na następujące etapy:

• ogólne formułowanie celów wyszukiwania w SZBD,

• szczegółowe formułowanie celów wyszukiwania w języku formalnym SZBD i rozpoczęcie

wyszukiwania,

• wydobywanie odpowiedzi z SZBD.

Pierwszy etap to moment, w którym użytkownik decyduje się na wyszukiwanie danych

w SZBD. Celem tego wyszukiwania jest znalezienie danych, np. rekordów, zawierających

określone kombinacje wartości cech lub relacje między nimi. Na tym etapie użytkownik

ogólnie formułuje cele wyszukiwania. W przypadku szczególnie niedoświadczonych

użytkowników, posiadających niewystarczającą wiedzę o tym co i gdzie znajduje się w bazie

danych, często ich cele nie są wystarczająco wykrystalizowane, tak aby można je było

następnie przełożyć na szczegółowe cele w formalnym języku zapytań danego SZBD. Czyli,

innymi słowy, taki użytkownik "nie wie (dokładnie) czego chce". Sytuacja tego typu

uniemożliwiarzecz jasna przejście użytkownikado następnego etapu i kontynuowania procesu

wyszukiwania.

Użytkownik, który posiada już ogólnie sformułowane cele wyszukiwania, może przejść

do drugiego etapu. Na tym etapie, cele sformułowane w pierwszym

sformalizować w postaci zapytania, korzystając z formalnych definicji języka z

jest dostępny w danym SZBD. Przeciętny użytkownik, który nawet potrafiłby



swoje cele, może napotykać jednak na różne problemy w ich przełożeniu na język formalny.

Wiedza i doświadczenie użytkownika w operowaniu formalnymi definicjami języka mogą być

niewystarczające, co może się wyrazić w postawie typu " wiem czego chcę, ale nie potrafię

dokładnie tego sformułować 1V zapytaniu (lV sposób formalny) ... ". Taka postawa (niestetyl)

najczęściej prowadzi także do zaniechania dalszego procesu wyszukiwania danych.

Trzeci, końcowy etap interakcji to wydobywanie odpowiedzi z SZBD. Najczęstszą

formą odpowiedzi SZBD na zapytanie użytkownika jest zbiór rekordów. Forma i zawartość

otrzymanej odpowiedzi często nie satysfakcjonuje użytkownika, może ona być np.

wieloznaczna, a nawet myląca. Wyrazem dezaprobaty użytkownikaw stosunku do otrzymanej

odpowiedzi może być postawa typu "ta odpowiedź z system11 jest dla mnie niezrozumiała".

Wyżej opisane zagrożenia, które pojawiają się na każdym etapie, mogą spowodować,

że użytkownik, który znalazł się w niepożądanej sytuacji zrezygnuje, "pokonany" przez system,

z dalszej kontynuacji procesu wyszukiwania danych z SZBD. Użytkownik "pokonany" przez

system, nieświadomie - gdy nie zdaje sobie sprawy z zaistniałego problemu, lub świadomie 

kiedy nie może własnymi siłami uporać się z napotkanym problemem, rezygnuje z dalszego

wyszukiwania. Aby zapobiegać tym niepożądanym sytuacjom, zaproponowano szereg podejść

(zaimplementowanych potem w postaci pewnych systemów) wspomagających użytkownika na

każdym z etapów wyszukiwania danych.

Z punktu widzenia powyższych etapów procesu wyszukiwania danych z SZBD

możemy wyodrębnić następujące grupy systemów wspomagania użytkownikaw zakresie:

• dookreślania celów wyszukiwania,

• formalizowania celów wyszukiwania w zapytaniu,

• wydobywania odpowiedzi.

Omówimy te zagadnienia w kolejnych podrozdziałach.

3.2. Dookreślanie celów wyszukiwania

W tym zakresie, do najczęściej stosowanych rozwiązań należą:

• przeglądarki,

• dialogi dookreślające.
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3.2.1. Przeglądarki

Przeglądarki (ang. browsers) są obecnie jednym z podstawowych narzędzi

dostarczanych w pakietach popularnych baz danych. Różnice pomiędzy różnymi

przeglądarkami sprowadzają się przede wszystkim do ilości i jakości proponowanych w nich

opcji, podczas gdy ich podstawowa konstrukcja zawsze pozostaje ta sarna. Jest nią najczęściej,

uszeregowany w wierszach i kolumnach, pewien zestaw danych wyświetlonych w oknie

ekranu monitora po to, aby stworzyć użytkownikowi jak najłatwiejsze narzędzie do

przeglądania danych. Standardowo, przeglądarki opisują dane w formie rekordu.

Podstawowym założeniem leżącym u podstaw konstrukcji takich systemów jest

koncepcja sieci (ang. network) informacji (danych), która mówi, że pojedyncza dana może

znajdować się w pewnych formalnych lub nieformalnych relacjach (powiązaniach) z danymi w

ramach określonego systemu informacyjnego. Pozwala nam to identyfikować konkretne dane

poprzez inne dane z nią w jakiś sposób powiązane. Użytkownik posiada wgląd w dane oraz ich

powiązania przeglądając je, a także dynamicznie zdobywa wiedzę oraz doświadczenie, które

pozwalają mu na kontynuowanie w ten sarn sposób dalszego dookreślenia celu.

Spróbujmy teraz prześledzić działanie takiego systemu dookreślenia celu na przykładzie

BAROQUEa [MOTRO 86a]. W systemie BAROQUE autor podjął próbę zbudowania takiej

przeglądarki, która pozwalałaby nawet najbardziej niedoświadczonym użytkownikom, nie

posiadającym wystarczającej wiedzy (nawet o schemacie SZBD!), na prowadzenie

dookreślania celu. W efekcie, konstrukcja systemu umożliwia formułowanie bardzo prostych i

bliskich ludzkiej naturze zapytań typu "Opisz x", "Wyjaśnij powiązania pomiędzy x i y", itp., 

gdzie x i y są pewnymi pojęciami - bez konieczności wskazywania w jakim miejscu schematu

bazy danych (w przypadku BAROQUE jedynie w jakim atrybucie lub jakim zbiorze atrybutów)

znajdują się szukane przez niego dane. Cel ten autor systemu osiąga w bardzo prosty sposób.

Zakłada się mianowicie dodatkową bazę wiedzy opisującą miejsce występowania (nazwę

atrybutu lub zbioru atrybutów) każdej danej w SZBD. Za każdym razem kiedy użytkownik

sformułuje swoje żądanie, system na podstawie bazy wiedzy identyfikuje miejsce

przechowywania danych w schemacie bazy danych i następnie wyświetla je poprzez

przeglądarkę.

Rozpatrzmy poniższy przykład.

Przykład 3. 1

Załóżmy, że mamy do czynrema z bazą danych zawierającą informacje z zakresu

kinematografii. Następnie załóżmy, że użytkownik postawił następujące początkowe zadanie

dla przeglądarki:

opisz pojęcie Chap/in
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na podstawie standardowej oraz dodatkowej wiedzy o schemacie SZBD system może

zaproponować wyświetlenie w przeglądarce następujących informacji:

OSOBY.NAZWISKO -t Chaplin

OSOBY.IMIĘ -t Charles

OSOBY.KRAJ -t Britain

OSOBY.ROK URODZENIA -t 1889

FILMY.TYTUŁ -t "Modern Times", "The Gold Rush", ...

Użytkownik, uzyskując taki zestaw danych, może dalej dookreślać swój cel, na przykład

następująco:

opisz pojęcie Chap/in i "The CirCl.IS"

otrzymując np. następującą odpowiedź:

OSOBY.NAZWISKO

FILMY.TYTUŁ

FILMY.PRODUCENT

FILMY. WYTWÓRNIA

FILMY. AKTORZY

•

Chaplin

"The Circus"

Chaplin

Paramount

Charles Chaplin, Greta Garbo, Alain Delon, ...

Do innych znanych przeglądarek zaliczamy systemy KlVIEW [MOTRO 88b], TIMBER

[STONEBRAKER 82], oraz przeglądarki wchodzące w skład komercyjnych pakietów SZBD

takich jak: Paradox for Windows [BORLAND 94a], DBASE V [BORLAND 94b], FOXPRO

2.5 for Windows [MICROSOFT 94b], ACCESS 2.0 [MICROSOFT 94a].
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3.2.2. Dialogi dookreślające

To podejście jest najczęściej adresowane do niedoświadczonych użytkowników, którzy

nie posiadając wystarczającej wiedzy o SZBD, nie są w stanie na tyle precyzyjnie sformułować

swoich celów, aby mogły być one podstawą do wyszukiwania w bazie danych. Użytkownicy,

którzy wraz z przystąpieniem do pracy z SZBD mają niejasną wizję tego czego chcą szukać,

muszą być odpowiednio "nakierowani" na informację, która ich naprawdę interesuje. Dialogi

dookreślające (ang. clarification dialoguesy wspomagają więc w dookreśleniu

(wykrystalizowaniu) precyzyjnego celu poprzez prowadzenie intensywnego dialogu z

użytkownikiem. Rozpoczynając interakcję z systemem użytkownik formułuje początkowe

pojęcia, które mogą przedstawiać dla niego jakąś wartość. Na tej podstawie system buduje

zapytanie, a następnie podaje jego rezultaty użytkownikowi. Analizując otrzymaną odpowiedź,

użytkownik dookreśla kolejne szczegóły (podcele) wyszukania. Ten fragment dialogu jest

powtarzany do momentu, w którym odpowiedź podana użytkownikowi usatysfakcjonuje go w

dostatecznym stopniu, a cele sformułowane w ostatnim zapytaniu mogą być uważane za

"precyzyjnie sformułowane" cele użytkownika.

Przykładem rozwiązania dialogu dookreślającego jest system RABB/T [WILLIAMS

84]. W tym systemie, na początku każdego dialogu następuje tzw. zaproszenie do interakcji, w

trakcie którego system proponuje użytkownikowi wyznaczenie kilka początkowych kategorii,

czy też pojęć (związanych z informacją, której potrzebuje). Na tej podstawie oraz w oparciu o

informacje zgromadzone w bazie wiedzy system konstruuje wstępne zapytanie wraz z

odpowiedzią wyświetlając je na ekranie monitora. Użytkownik, rue do końca

usatysfakcjonowany z otrzymanej odpowiedzi, może przejść do dalszej interakcji z RABB/Tem

w celu ewentualnego przeformułowania zapytania wstępnego. Odbywa się to przez wybór

różnych opcji z odpowiedniego menu.

Inny przykładem rozwiązania dialogu dookreślającego jest RENDEZ-VOUS [CODD

77].

3.3. Formalizowanie celów wyszukiwania w zapytaniu

W tym zakresie, do najczęściej stosowanych rozwiązań należą:

• interfejsy adaptacyjne,

• generator "zapytania przez przykład",

• interfejsyjęzyka naturalnego,

• systemy korygujące syntaktykę zapytań.



3.3.1. Interfejsy adaptacyjne

Systemy te reprezentują podejście adaptacyjne do budowy zapytań w SZBD. Przez

podejście adaptacyjne rozumie się w tym przypadku to, że system stara się naśladować w

swoich językach zapytań niektóre elementy zachowania i rozumowania człowieka, jak np.

preferencje użytkownika dotyczące pewnych wartości - np. system PREFERENCES

[LACROIX 89], czy też wyrażanie celów w postaci pojęć lingwistycznych - np. system

VAGUE [MOTRa 88a].

Poniżej opiszemy system ARES [ICHIKAWA 86], który również jest jednym z

przykładów interfejsów adaptacyjnych. Autorzy tego rozwiązania zaobserwowali naturalną

tendencję człowieka do wyrażania się w kategoriach nieprecyzyjnych pojęć lingwistycznych.

Aby uwzględnić tę cechę człowieka w procesie wyszukiwania w SZBD, który opiera się na

standardowym języku zapytań zawierającym tylko elementy precyzyjnie, zaproponowano

nowy rodzaj operatora. A mianowicie, wprowadzono do składni języka zapytań operator,

oznaczony umownie ~, który odpowiada pojęciom lingwistycznym typu "podobne do", "w

przybliżeniu", "około", "mniej więcej". W ramach pojedynczego warunku selekcji zapytania,

operator ,,~, może porównywać wartości atrybutów (np. A) ze stałymi wartościami (np. v),

"A ~ v", lub wartości dwóch atrybutów (np. A i B), "A ~ B". Operator ,,~, jest niejako

rozszerzeniem operatora równości "=', gdyż przy wyszukiwaniu pozwala na uwzględnienie

oprócz wartości dokładnie takich samych ("A = v" lub "A = B") także wartości zbliżonych,

które mieszczą się w pewnym ustalonym wcześniej zakresie (odległości) tolerancji. Zakres

tolerancji wyznacza się dla poszczególnych atrybutów przez podanie pewnych parametrów.

Rozważmy następujący przykład zilustrowany na rysunku 3.2. Na rysunku znajduje się

wyodrębniony z zapytania pojedynczy warunek selekcji "staż pracy = 3o(lat)", zawierający

standardowy operator porównania "=" . W konfrontacji tego warunku z bazą danych

otrzymamy pojedynczy rekord (Zygmunt Podolski, 30 lat). Jeśli więc teraz, tradycyjny

operator porównania zastąpimy nowym operatorem ,,~, ("staż pracy s> 30"), zakładając, że

zakres tolerancji operatora ,,~, jest równy ±5, zmodyfikowany warunek selekcji odnosić się

będzie do zakresu wartości z przedziału [25;35]. Po skonfrontowaniu tego warunku selekcji z

bazą danych otrzymamy nową odpowiedź (5 rekordów).
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rekordy bazy danych

staż pracy =30

I
I
I
I
I
~

staż pracy :::: 301

Imię i nazwisko

Urban Dybowski

Jan Kowalski

Władysław Malinowski

. w Lech

Zygmunt Podolski

Joanna Rynska

Zofia Lech

Piotr Staropolski

staż pracy

Rysunek 3.1. Schemat działania operatora "::::::1' w systemie ARES.

System ARES, wykorzystując operator "~', wspomaga więc użytkownika, szczególnie

tego mniej doświadczonego, tak że jest on w stanie łatwiej i lepiej wyrazić swoje cele

wyszukiwania (z natury przecież nieprecyzyjnel) w formalnym zapytaniu. Prześledźmy

poniższy przykład:

Przykład 3.2
Załóżmy, że użytkownik dysponuje listą płac pewnego przedsiębiorstwa opisaną między

innymi przez wysokość wynagrodzenia, staż pracy itp. Użytkownik kieruje do tej bazy danych

następujące zapytanie napisane w notacji języka SQL:

Q: select W.NAZWISKO, W.WIEK, P.WYNAGRODZENIE, p.sTAŻ

from PŁACE, PRACOWNICY

where P.WYNAGRODZENIE == 450 zł

and p.sTAŻ == 30 lat

R: 0

Komentarz:
W zapytaniu Q użytkownik pragnie zidentyfikować listę osób (pracowników firmy), o

30-letnim stażu pracy, których wynagrodzenie równe jest 450 zł. Odpowiedź na to

zapytanie jest pusta.

•
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W tej sytuacji użytkownik postanawia zmodyfikować zapytanie ponawia próbę

wyszukiwania interesującej go informacji:

QA : select W.IMIĘ, W.NAZWISKO, W.WIEK, P.WYNAGRODZENIE, p.sTAŻ

from PŁACE, PRACOWNICY

where P.WYNAGRODZENIE :::::450 zł

and p.sTAŻ ::::: 30 lat

R: Miron Kowalski, 36, 450, 27

Jan Sokołowski, 36, 500, 30

Bronisław Malinowski, 37, 570, 25

Urban Dybowski, 38, 490, 28

Komentarz:
W zapytaniu QA użytkownik pragnie zidentyfikować listę osób (pracowników firmy),

o mniej więcej 30-letnim stażu pracy, których wynagrodzenie równe jest około 450 zł.

Odpowiedź na to zapytanie jest już niepustal

Do innych bardziej znanych interfejsów adaptacyjnych zaliczyć można również:

• VAGUE [MOTRO 88a],

• PREFERENCES [LACROIX 89],

• SUMlvfARIZER [YAGER 90],

• FQUERY ///+ [KACPRZYK 89],

• CoBase [CHD 92a],

których tu nie będziemy opisywać.
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3.3.2. Generator "zapytania przezprzykład"

Po raz pierwszy takie generatory "zapytania przez przykład" (ang. query-by-example)

zostały skonstruowane w laboratoriach IBM w 1978 roku (por. [ULLMAN 88]). Obecnie

"zapytania przez przykład" stały się jednym z podstawowych elementów przyjaznych

systemów baz danych. Jak obrazuje poniższa ilustracja zapożyczona z systemu FoxPro 2.5PL

dla Windows [MICROSOFT 94b], generatory "zapytań przez przykład" to interfejsy graficzne,

w których znajdują się wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane do konstrukcji,
prawidłowego formalnie zapytania. Sposób konstruowania zapytania, poprzez dobór kolejnych

elementów, pozwala nam na bieżąco śledzić strukturę zapytania .. Takie zestawienie wszystkich

elementów z łatwym dostępem graficznym daje wydajne narzędzie do szybkiego i łatwego

konstruowania zapytań. Terminologia stosowana przez nas w opisie "zapytania przez

przykład" jest przy tym zgodna z dokumentacją firmy Microsoft.

cena

Wybrane pola wyiiciowe

11['=:: ~.~~.~~ .J iM ~ ~bór pól...
dzielnica D Porzą,d,ek wg...

D jirupowanie .

D WYRór grup .
'---------~

lill.ijijl!ijjii.~.jl

Ij!!!jjjjjjjjjj!jjjjł!łl~iijlm;jI~!jjjlljjiil
Wynik do: I"--K_ur_so_r 1J

Nazwa: INoLdom I
D ...,..i-: ..... .;.•••••••••

Kryteria wyboru:
Nazwa pola Nie Wzorzec 'A'='a'

Nnieisze niż

Równe

11111j
jj) !111lljlllJ Nierucho. powierzch

iiililiiliii N:eruc~~licz~a_pok
:;:;:;:;:;:;:: Nierucho,powlerzch

iiii!!!!i ·iii!i!!!!!i! Nierucho.liczba_pok

Rysunek 3.2. Okno "zapytania przez przykład" relacyjnego SZBD FoxPro 2.5PL dla
Windows.

W powyższym oknie generatora "zapytania przez przykład" wchodzącym w skład

komercyjnego SZBD FoxPro 2.5PL dla Windows, obszarem, w którym odbywa się

dynamiczne konstruowanie zapytania, jest część okna zatytułowana "Kryteria wyboru". Część

ta jest zbudowana na wzór szablonu, który wykorzystuje się do budowy zapytań. W

poszczególnych, wyodrębnionych fragmentach szablonu definiuje się stałe elementy

wchodzące w skład struktury zapytania. Do wyodrębnionych części szablonu, podzielonych na

równą ilość wierszy, należą nazwa pola, nazwa operatora, wzorzec. W części szablonu
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moj_dom.qpr [Tylko do odczytu)

określonej jako nazwa pola należy wskazać nazwę atrybutu i nazwę tabeli, w której ten atrybut

występuje. Następnie w części określonej jako nazwa operatora wskazuje się nazwę operacji

pomiędzy wartościami określonymi w obszarze nazwa pola i wzorzec. W części szablonu

określonej jako wzorzec podstawia się wartość stałą lub wartości innego atrybutu. Aby

skonstruować prawidłowe zapytanie (podzapytanie) należy wypełnić wartościami w

pojedynczym wierszu poszczególne części szablonu (nazwa pola, nazwa operatora, wzorzec).

Tak tworzymy proste pojedyncze zapytanie. Natomiast jeśli użytkownik definiuje złożone

zapytanie, w skład którego wchodzi więcej niż jedno podzapytanie, to następne podzapytania

powinny być definiowane w kolejnych wierszach szablonu.

Powyższa ilustracja generatora "zapytania przez przykład" zawiera złożone zapytanie

moj_dom. W tym zapytaniu, w czterech wierszach szablonu zdefiniowane zostały cztery

podzapytania. Do budowy tego zapytania, w części szablonu nazwa pola wykorzystano dwa

atrybuty powierzch i liczbaJJok należące do tabeli Nierucho, w części nazwa operatora

wykorzystano cztery operatory Większe IIiż, Pomiędzy, Mniejsze niż, Rćwne, a w części

wzorzec wpisano cztery różne wartości stałe.

Pozostałe części generatora "zapytania przez przykład" reprezentują opcje

wspomagające, których zadaniem jest przyśpieszenie procesu definiowania zapytania w

szablonie. I tak, część zatytułowana "Tabele" pozwala na celowe wskazanie tych tabel spośród

istniejących w systemie, które będą wykorzystywane do budowy zapytania. Po określeniu nazw

tabel, tylko atrybuty (pola) z wyróżnionych tabel będą brane pod uwagę przy określaniu nazw

atrybutów w części nazwa pola szablonu "Kryteria wyboru". W zapytaniu moj_dom

wyróżniona została jedna tabela o nazwie Nierucho. W podobny sposób możemy określić,

jakie atrybuty będą atrybutami wyjściowymi w zapytaniu (opcja "Wybrane pola wyjściowe").

W zapytaniu moj_dom na atrybuty wyjściowe zostały wybrane atrybuty o nazwie ulica,

dzielnica, cena. Opcja "Pokaż SQL" umożliwia nam szybki podgląd bieżącego zapytania

wyrażonego w języku zapytań SQL. Wybierając tę opcję w naszym zapytaniu moj_dom, na

ekranie monitora ukaże się nowe okno zawierające "zapis" tego zapytania w języku SQL o

następującej postaci:

jjj~{ l~jj:

SELECT Nierucho.ulica, Nierucho.dzielnica, Nierucho.cena;
FROM Nierucho;
WHERE Nierucho.powierzch > 50;

AND Nierucho.liczba_pok BETWEEN 3 AND 5;
DR (Nierucho.powierzch < 100;
AND Nierucho.liczba_pok = 2);

INTO CURSOR Moj_dom

Rysunek 3.3. Formalny zapis zapytania moj_dom w języku SQL.
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Generator "zapytania przez przykład" wyposażony w szereg podstawowych i

dodatkowych opcji może więc wydajnie wspomagać użytkownika w definiowaniu zapytań do

bazy danych w sytuacji jego słabej znajomości formalnego języka zapytań.

Do tej -klasy podejść zaliczamy również inne generatory "zapytania przez przykład"

znajdujące się niemalże we wszystkich podstawowych relacyjnych SZBD (np.ACCESS 2.0

[MICROSOFT 94a], DBASE V [BORLAND 94b], ORACLE [ORACLE 91] i inne).

3.3.3. Interfejsyjęzyka naturalnego

Kolejnym przykładem systemu wspomagającego formułowanie zapytań są interfejsy

języka naturalnego posługujące się językiem (quasi-)naturalnym. Formułowanie zapytania do

bazy danych polega w tych systemach na budowaniu "naturalnych" pytań. Taka forma zapytań

w dużym stopniu upraszcza użytkownikowi tworzenie zapytań, gdyż jest to sposób najbliższy

człowiekowi, wręcz naturalny. Jednakże obecne interfejsy języka naturalnego jeszcze ciągle

borykają się z problemem nieprecyzyjności, wieloznaczności pojęć oraz konstrukcji

gramatycznych języka naturalnego. Pociąga to za sobą automatycznie spadek efektywności

odpowiedzi i powoduje częste przekłamania. W celu ilustracji problemu prześledźmy

następujący przykład.

Przykład 3.3

Interfejs języka naturalnego (określany dalej jako System) przejmuje tu rolę typowego

urzędnika z informacji kolejowej w pewnej miejscowości. Załóżmy, że doszło do

następującego dialogu pomiędzy pewnym Pasażerem a Systemem:

(1) Pasażer:

(2) System:

(3) Pasażer:

(4) System:

(5) Pasażer:

(6) System:

Dziesiąta piętnaście do Białegostoku?

Dziesiąta piętnaście do Białegostoku, peron 4, tor 7.

Czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie się to miejsce znajduje?

Schodami w dół z głównej hali i drugi peron na lewo, tor 7 znajduje .się

na prawej stronie peronu 4.

Czy zdążę jeszcze kupić coś do jedzenia?
???

Wydawać by się mogło, że ten z pozoru prosty dialog w języku naturalnym me

powinien sprawiać interfejsowi języka naturalnego zbyt dużej trudności w interpretacji.

Jednakże już pierwsze zapytanie użytkownika (1), wymaga zaangażowania znacznej wiedzy

od systemu. W zapytaniu tym mamy do czynienia z fragmentaryczną (niekompletną)

informacją. Użytkownik formułując to pytanie, pominął oczywisty dla niego samego kontekst

zapytania. System jest dodatkowo w niekorzystnej sytuacji, gdyż nie może wykorzystać
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dialogu wstępnego, który mógłby mu wskazać ten kontekst. Ponieważ jest to pierwsze

zapytanie użytkownika w tej sesji jego interakcji z interfejsem języka naturalnego, więc tylko w

ramach posiadanej dodatkowej wiedzy system może uzupełnić kontekst tego zapytania. W

dodatkowej bazie wiedzy system odnajduje informację, że typowym kontekstem pytania

użytkownika jest pytanie o godzinę i miejsce odjazdu lub przyjazdu pociągów. Na podstawie

tej informacji o kontekście system jest w stanie prawidłowo zinterpretować i odpowiedzieć na

pytanie (1). Również następne fragmentaryczne pytanie (3) nie spowoduje już większych

problemów i jest analizowane przez system w oparciu o ten sam kontekst. Dopiero postawienie

ostatniego pytania (5) doprowadzi do załamania się i przerwania dialogu. Pytanie to odbiega

od kontekstu, którym operuje interfejs języka naturalnego, więc będzie musiało pozostać bez

odpowiedzi, stwarzając tym samym niepożądaną sytuację w procesie interakcji .

•
Powyższy przykład jest zmodyfikowanąwersją jednego z przykładów dialogu, których

wiele można znaleźć w pracy [ALLEN 86]. Wśród wielu innych interesujących przykładów

interfejsów języka naturalnego na wyróżnienie zasługują rozwiązania zaproponowane w

pracach:

• [KAPLAN 82],

• [MAYS 82],

• [GUYOMARD 89],

• [WAHLSTER83];

• [KAO 88].

3.3.4. Systemy korygujące syntaktykę zapytań

Konstruując zapytanie do bazy danych, oprócz błędów semantycznych użytkownik

(szczególnie mniej zaawansowany) może popełniać również błędy syntaktyczne. Powstały

więc systemy wspomagające, które w przypadku zaistnienia błędu syntaktycznego w strukturze

formalnego zapytania, dynamicznie korygują syntaktykę tegoż zapytania. Przykładem systemu,

w którym wprowadzono procedury korygujące syntaktykę zapytań jest FLEX zaprezentowany

w pracy [MOTRO 90]. Jeden z modułów tego systemu, zwany korekcją syntaktyki, analizuje

zapytanie od strony jego poprawności syntaktycznej. Wykonuje on kilka rutynowych

sprawdzeń w oparciu o posiadaną wiedzę, która ujęta jest w postaci klauzul zaszytych w bazie

wiedzy. Oto przykład dwóch z nich:

30



w przypadku braku jakiegokolwiek operatora, w miejscu gdzie jest on spodziewany

(tzn. pomiędzy dwoma atrybutami, lub pomiędzy atrybutem i stałą wartością),

wprowadź domyślny operator "=";

w przypadku braku jakiegokolwiek spójnika, w miejscu gdzie jest on spodziewany (tzn.

pomiędzy dwoma podzapytaniami), wprowadź domyślny spójnik "I" (AND).

3.4. Wydobywanie odpowiedzi

W tym zakresie, do najczęściej stosowanych rozwiązań należą:

• odpowiedzi intencyjne,

• zapobieganie niepożądanym pustym odpowiedziom.

3.4.1. Odpowiedzi intencyjne

Systemy generujące tzw. odpowiedzi intencyjne (ang. intensional answersy są próbą

zaadaptowania naturalnej cechy człowieka, jaką jest zdolność podsumowywania dużych

zbiorów informacji. W typowym dialogu użytkownika z SZBD odpowiedzią jest,

uporządkowany lub nie, zbiór rekordów. Zazwyczaj człowiek jest w stanie scharakteryzować

ten zbiór w innych kategoriach, bardziej ogólnych,. często bardziej informatywnych (dla

człowiekal) na przykład "wszyscy emeryci", "nieletni", "o tym samym kolorze", itp. Duża

liczba rekordów, którą otrzymuje użytkownik w odpowiedzi na zapytanie, może znacznie

spowolnić proces percepcji i operowania odpowiedziąprzez użytkownika.

Powstało kilka podejść do generowania odpowiedzi intencyjnych. Jedno z nich, oparte

na wykorzystaniu więzów integralności istniejących explicite w bazie danych, zaproponowano

w pracy [MOTRO 89b]. System ten, po wygenerowaniu standardowej odpowiedzi na

zapytanie, wykonuje porównanie pierwotnego zapytania z więzami integralności w danym

SZBD. Porównanie to polega na sprawdzeniu, czy warunki danego zapytania zawierają się w

warunkach któregoś z istniejących więzów integralności. Jeśli okaże się, że założenia

powyższego porównania są spełnione przez co najmniej jeden z więzów integralności, to

system jest w stanie wygenerować odpowiedź intencyjną. W poniższym przykładzie

rozpatrzymy działanie takiego systemu w konkretnym przypadku ..
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Przykład 3.4

Załóżmy, że posiadamy informacje na temat listy płac pewnego, dużego przedsiębiorstwa.

Ponadto zakładamy, że w tym SZBD istnieje między innymi więz integralności o następującej

postaci lingwistycznej:

I: "Tylko pracownicy z dyplomem inżynierazarabiająpowyżej 1000 zł. "

Załóżmy, że sformułowane zostało następujące zapytanie do bazy danych:

Q: select L.NAZWISKO, L.DODATKI, L.STAż PRACY

from LISTA PŁAC

where L.WYNAGRODZENIE> 1000 zł

R: Jan Kowalski,

Alicja Żuk,

Bronisław Malinowski, ...

Komentarz:
W zapytaniu Q użytkownik chce otrzymać z systemu listę płac dla osób (pracowników

firmy), których wynagrodzenie jest większe niż 1000 zł. W odpowiedzi (standardowej)

otrzymuje on jednak bardzo dużo rekordów, np. kilkadziesiąt.

•
Po wygenerowaniu standardowej (mało informatywnejl) odpowiedzi w postaci zbioru

kilkudziesięciu nazwisk, system przystąpił do porównania pierwotnego zapytania Q z

posiadanymi przez ten SZBD więzami integralności. Okazało się, że założenia porównania

(where L.WYNAGRODZENIE > 1000 zł) spełnia więz integralności I. Tym samym intencyjną

odpowiedź ~nt sformułuje się w oparciu o zależności określone w I. Przyjmie ona

następującąpostać:

~nt: Wszyscy inżynierowie.

System zwrócił więc bardzo zwięzłą (a jednocześnie bardzo informatywnąl) odpowiedź

~nt' W której informuje dodatkowo użytkownika, że w podstawowej odpowiedzi (grupa

kilkudziesięciunazwisk pracowników) R znajdują się sami inżynierowie.

Użytkownik, który otrzyma taką dodatkową odpowiedź ~nt' jest w posiadaniu

informacji, która w zestawieniu z odpowiedzią zasadniczą systemu R może spowodować, że

całkowita odpowiedź (R +~nt) na zapytanie będzie mieć dla niego dużo większą wartość

poznawczą. Może również wpływać na lepsze zrozumienie całkowitej odpowiedzi, a tym

samym lepiej satysfakcjonować jego pierwotne wymagania.
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Do innych rozwiązań zaliczanych do grupy odpowiedzi intencyjnych należą propozycje

przedstawione w pracach:

• [ANDREASEN 93],

• [KALITA 86],

• [SHUM 87],

• [WAHLSTER 83].

3.4.2. Zapobieganie niepożądanym plistym odpowiedziom

Jednym z najbardziej istotnych aspektów wspomagania procesu wyszukiwania danych

w SZBD jest zapobieganie pustym odpowiedziom. Przez pustą odpowiedź rozumiemy

sytuację, w której na podstawie zapytania system nie podaje w odpowiedzi żadnych rekordów

(co oznaczamy przez "0").

Jest kilka istotnych powodów, dla których zapobieganiem pustym odpowiedziom jest

bardzo ważne z punktu widzenia użytkownika. Pusta odpowiedź może bowiem wprowadzić

użytkownika w błąd, może wzbudzić w nim wiele wątpliwości, może być myląca itp. Ze

względu na swoją formę (zbiór pusty) jest ona mało informatywna, a jednocześnie

wieloznaczna. Wszystko to może uniemożliwić podjęcie właściwej decyzji przez użytkownika.

Większość pustych odpowiedzi powstałych podczas wyszukiwania danych w SZBD to

bezpośredni rezultat negatywnego wyniku konfrontacji zapytania z faktycznym stanem

zasobów bazy danych. Te odpowiedzi określamy mianem pożądanych (prawidłowych) pustych

odpowiedzi. Istnieje jednak grupa pustych odpowiedzi, które nie wynikają bynajmniej ze

stanów zasobów bazy danych. Określamy je mianem niepożądanych (nieprawidłowych)

pustych odpowiedzi. W przypadku niepożądanych pustych odpowiedzi brak rekordów w

odpowiedzi jest bezpośrednim rezultatem innych czynników, które rozpatrzymy poniżej, wraz

z podaniem metod ich przezwyciężania (niwelacji).

Do najczęściej spotykanych przyczyn powstawania niepożądanych pustych odpowiedzi

zaliczyliśmy:

a) sprzeczność zapytania z więzami integralności,

b) niekompletna wiedza użytkownika o schemacie i zawartości bazy danych w SZBD,

c) błędne założenia co do wartości lub relacji pomiędzy wartościami w SZBD,

d) konflikt pomiędzy nieprecyzyjnością języka naturalnego a precyzyjnością formalnych

języków zapytań.
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3.4.2.a. Puste odpowiedzi powodowane sprzecznosetą zapytania z

integralności istniejącymi explicite w SZBD

. .
więzami

Pierwszym wyróżnionym przez nas czynnikiem prowadzącym do niepożądanych

pustych odpowiedzi jest sprzeczność zapytania użytkownika z istniejącymi explicite w SZBD

więzami integralności. Zasadniczym zadaniem więzów integralności jest ciągłe "stanie na

straży" integralności (prawidłowości danych) SZBD. Realizacja tego zadania odbywa się

poprzez ciągłą weryfikację wartości atrybutów i/lub różnych powiązań pomiędzy atrybutami,

na które nałożono określone warunki, uprzednio zdefiniowane w poszczególnych więzach

integralności. Takie oddziaływanie więzów integralności na SZBD ogranicza możliwości

wystąpienia pewnych wartości i/lub powiązań w bazie danych. Zasoby bazy danych są więc

odzwierciedleniem rzeczywistości określonej m.in. poprzez więzy integralności. W praktyce

powstają jednak sytuacje, w których warunki określone w poprawnym zapytaniu do bazy

danych są w sprzeczności z warunkami określonymi w więzach integralności. Jakiekolwiek

więc zapytanie użytkownika skierowane do bazy danych, będące w sprzeczności z więzami

integralności, zawsze zwróci pustą odpowiedź, choć system najczęściej nie poinformuje

użytkownika o występującej sprzeczności.

Użytkownik formułujący zapytanie sprzeczne z więzami integralności z pewnością nie

zdaje sobie sprawy z ich istnienia (inaczej nie konstruowałby przecież takiego zapytania!).

Toteż, gdy baza danych odpowiada brakiem rekordów w swojej odpowiedzi, może to być

interpretowane przez użytkownika na różne sposoby, generując tym samym niepożądane

sytuacje (stąd zaliczenie ich do niepożądanych pustych odpowiedzi). Rozpatrzmy ten problem

na następującym przykładzie:

Przykład 3.5

Załóżmy, że dysponujemy bazą danych, która zawiera informacje na temat pracowników i

samochodów służbowych należących do pewnego przedsiębiorstwa. System posiada również

informację o więzach integralności, wśród których występuje m.in więz integralności I, o

następującej postaci lingwistycznej:

I : "Pracownicy zajmujacy stanowisko od kierownika "w dół" nie posiadają

samochodów służbowych. "

Sformułowane zostało następujące zapytanie do bazy danych:
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Q: select P.NAZWISKO, S.RODZAJ_SAM

from PRACOWNICY, SAMOCHODY

where P.STANOWISKO S= "kierownik"

and P.NAZWISKO = S.NAZWISKO

R: 0

Komentarz:
Celem zapytania Q jest zidentyfikowanie samochodów służbowych i pracowników,

którzy zajmują stanowisko kierownika. Istniejący więz integralności I wcześniej

nałożył warunek na bazę danych, który pozwala na przyporządkowywanie samochodu

służbowego tylko tym pracownikom, którzy w hierarchii administracyjnej

przedsiębiorstwa zajmują stanowiska służbowe powyżej stanowiska kierownika.
Faktycznie więc cel wyszukiwania nie zostanie nigdy spełniony, gdyż zapytanie Q jest

sprzeczne z więzem integralności I .

•
Ponieważ więzy integralności są częścią SZBD, są więc one na bieżąco do dyspozycji

systemu. Jeżeli więc powodem pustej odpowiedzi jest sprzeczność jakiegoś zapytania z

więzami integralności, to prostym sposobem uświadomienia niedoskonałości (wady) tego

zapytania użytkownikowi, jest odszukanie a następnie identyfikacja tych spośród więzów

integralności, z którymi sprzeczne jest zapytanie. W ten sposób doszło do opracowania, przez

Gal i Minkera [GAL 88], ogólnej metody generowania dodatkowych i rozszerzonych

odpowiedzi w oparciu o więzy integralności.

Jednym z podstawowych zadań zaproponowanej metody jest wskazywanie, czy i z

jakimi więzami integralności istniejącymi w bazie danych jest sprzeczne zapytanie

użytkownika. W tym celu z pierwotnego zapytania i istniejących więzów integralności

wyodrębnia się warunki selekcji dotyczące tego samego atrybutu, które są ze sobą w

sprzeczności - np. wiek> 30 lat oraz wiek < 20 lat.

Rozpatrzmy teraz następujący przykład.

Przykład 3.6

Załóżmy, że w dalszym ciągu wykorzystujemy bazę danych z przykładu 3.5. Zakładamy

również, że istnienie m.in. więz integralności o następującej postaci lingwistycznej:

I: "Przedstawiciele zarzqdu przedsiębiorstwa ze stażem pracy co najmniej 1O lat

zarabiająpowyżej1500 zł. "

czyli
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II: PRACOWNICY.STAŻ_PRACY>10 lat and LISTA_PLAC.WYNAGRODZENIE >1500 zł,

Załóżmy następnie, że skierowano następujące zapytanie Q do bazy danych:

Q: select L.NAZWISKO, P.STANOWISKO

from LISTA_PŁAC, PRACOWNICY

where L.WYNAGRODZENIE between( 800; 1200) zł

and p.sTAŻ PRACY >15 lat

R: 0

Komentarz:
Celem zapytania Q jest zidentyfikowanie danych dotyczących pracowników o

zarobkach z przedziału ( 800; 1200) zł, których staż pracy jest większy niż 15 lat.

Otrzymano pustą odpowiedź.

Ponieważ wystąpiła pusta odpowiedź (R: 0), a więc zgodnie z propozycją Gal i

Minkera, system rozpocznie poszukiwania celem wykrycia tych warunków selekcji i więzów

integralności, które są ze sobą w sprzeczności.

W omawianym przykładzie jeden z warunków więzu integralności I jest w
sprzeczności z warunkiem zapytania Q:

(LISTA_PŁAC.WYNAGRODZENIE > 1500zł)

=t-

(LISTA_PLAC.WYNAGRODZENIE between( 800; 1200) zł)

gdzie przez "=t-" 'oznaczamysprzeczność pomiędzy warunkami.

W tej sytuacji system wygeneruje odpowiedź dodatkową Rdod . Odpowiedź dodatkowa

Rdod polega na podaniu użytkownikowi warunku z I, który jest w sprzeczności z warunkiem

selekcji z zapytania Q. W tym przykładzie odpowiedź dodatkowa będzie miała następującą

postać:

Rdod : "Przedstawiciele zarzqdu tegoprzedsiębiorstwa zarabiają powyżej 1500 zł"

•
Użytkownik, który otrzyma taką dodatkową odpowiedź Rdod jest w posiadaniu

informacji, która pozwoli mu na właściwie zinterpretowanie standardowej odpowiedzi R.
Ponadto, odpowiedź dodatkowa wskazuje, w którym miejscuzapytania Q tkwi błąd.

36



Do innych ważnych prac w ramach tego podejścia można zaliczyć [CHAKRAVARTHY

90].

3.4.2.b. Puste odpowiedzi wynikające z niekompletnej wiedzy użytkownika o

schemacie i zawartości bazy danych w SZBD

Formułując konkretne zapytanie do bazy danych, użytkownik wyraża tym samym chęć

potwierdzenia lub identyfikacji istnienia pewnych informacji w SZBD. Aby osiągnąć

zamierzony cel, czyli innymi słowy, aby skonstruować poprawne zapytanie, użytkownik musi

posiadać wiedzę na temat schematu i zawartości bazy danych znajdującej się w SZBD. W

przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużymi zbiorami danych, osiągnięcie takiej wiedzy jest

praktycznie niemożliwe dla przeciętnego użytkownika. W praktyce, często się zdarza, że cele i

zapytania użytkownika, choć poprawnie zbudowane w języku formalnym zapytań, są błędne z

punktu widzenia schematu i zawartości bazy danych. Oznacza to, że użyte w zapytaniu nazwy

i odwołania odnoszące się do schematu i zawartości bazy danych nie pokrywają się z jej

stanem faktycznym. W takich sytuacjach, użytkownik otrzyma pustą odpowiedź.

Zilustrujemy to następującym przykładem.

Przykład 3.7

Załóżmy, że mamy do czynienia z bazą danych dotyczącą taboru samochodowego pewnego

przedsiębiorstwa.Ponieważ zakres usług wykonywanych przez to przedsiębiorstwo jest bardzo

szeroki (np. jak w miejskich przedsiębiorstwach oczyszczania), w ogólnej zbiorowości

pojazdów jest wiele różnych specjalistycznych pojazdów, które zostały pogrupowane w

odpowiednie tablice. Sformułowano następujące zapytanie:

Q: select P.POJEMNOŚĆ_SILNIKĄ P.ŚREDNIE_ZUŻYCIE_PALIWA

from POJAZDY_CIĘŻAROWE

where TYP_POJAZDU = "piaskarka"

R: 0

Komentarz:
Intencją użytkownika w zapytaniu Q jest zidentyfikowanie pewnych informacji (m.in.

pojemności silnika pojazdu oraz średniego zużycia paliwa) o samochodach

ciężarowych typu "piaskarka". Odpowiedź jest pusta.

Pusta odpowiedź wynika z użycia w zapytaniu nazw, które nie mają swego

odzwierciedlenia w schemacie i zawartości bazy danych. Otóż, jak wynika ze schematu bazy
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danych, dane dotyczące pojazdu typu "piaskarka" znajdują się w tablicy POJAZDY_ZIMOWE, a
nie w tablicy POJAZDY_CIĘŻAROWE jak to zostało określone w zapytaniu Q .

•
Użytkownik przeświadczony o poprawnoser zapytania może błędnie interpretować

otrzymaną pustą odpowiedź. Taka sytuacja jest już niepożądana z jego punktu widzenia i

dlatego też puste odpowiedzi wynikające z niedostatecznej znajomości rodzaju i struktury

danych SZBD zaliczyliśmy do niepożądanych pustych odpowiedzi.

W 1982 roku McKeown skonstruował interfejs języka naturalnego o nazwie TEXT,

Którego podstawowym zadaniem jest wspomaganie użytkownika w zdobywaniu wiedzy na

temat schematu i zawartości bazy danych [McKEOWN 82]. Przy czym system TEXT korzysta

z dwóch rodzajów pytań kierowanych do bazy wiedzy:

1. "Co to jest X?"

2. "Jaka jest różnica pomiędzyX i Y?"

Następnie, wykorzystując bazę wiedzy o schemacie i zawartości bazy danych,

wyszukuje informacje, które mogą się odnosić do podanych wartości (X, Y) w bazie danych.

Po ich zidentyfikowaniu podaje je użytkownikowi w postaci rozszerzonej odpowiedzi.

Rozpatrzmy poniższy przykład będący kontynuacją przykładu 3.7.

Przykład 3.8

Załóżmy, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z bazą danych z poprzedniego przykładu (o

taborze samochodowym) z tą różnicą, że SZBD został dodatkowo wyposażonyw bazę wiedzy

(typu TEX1) o schemacie i zawartości przechowywanych w bazie danych informacji. Załóżmy,

że sformułowane zostało następujące pytanie Qdo bazy wiedzy:

Q: Co to jest "piaskarka"?

W odpowiedzi system może podać następującą, rozszerzoną odpowiedź:

" ... Piaskarka jest pojazdem zaliczanym do pojazdów ciężarowych. Jednak ze względu

na swoje sezonowe wykorzystanie, tylko w okresie zimowym, pojazd ten został

opisany w tablicy: POJAZDY_ZIMOWE. "Piaskarka'' jest opisana przez następujące

atrybuty wchodzące w skład SZBD: POJEMNOŚĆ_SILNIKA, ŚREDNIE_ZUŻYCIE_PALIWA,

MAKSYMALNA_PRĘDKOŚĆ, RODZAJ_PALIWA, .... "

•
W ten sposób użytkownik otrzymuje wsparcie konieczne do prawidłowego

zdefiniowania prawidłowego zapytania.
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Innym bardziej znanym systemem tego typu jest ENHANCE [McCOY 82].

3.4.2.c. Puste odpowiedzi związane z przyjęciem błędnych założeń co do wartości 1

relacji pomiędzy wartościami w SZBD

W praktyce codziennej często spotykamy się z sytuacjami, w których uczestnicy

dialogu przyjmują różne błędne założenia w swoich pytaniach. Przypuśćmy, że mamy do

czynienia z typową konwersacją pomiędzy panem X i panią Y, podczas której pan X zapytał

panią Y, jak jej się podobał koncert grupy QUEEN (pani Y wcześniej wspominała panu X, że

zdobyła bilety na koncert tej grupy). W odpowiedzi pan X usłyszał od pani Y, że koncert nie

mógł się jej podobać, gdyż koncert tej grupy jeszcze się nie odbył (odbędzie się dopiero w

najbliższą sobotę). W tym dialogu pan X, który zapytał panią Y o wrażenia z koncertu, przyjął

błędne założenie, że taki koncert już się odbył (nie istotne jest w tym momencie na jakiej

podstawie zostało ono przyjęte). Tego typu błędne założenia często występują w dialogach

między ludźmi.

Sytuacja podobna do wyżej opisanej może wystąpić również w procesie interakcji

człowieka z SZBD. Bardzo często użytkownik przyjmuje niewłaściwe założenia co do

wartości lub relacji występujących w systemach baz danych.

Rozpatrzmy ten przypadek na następującym przykładzie:

Przykład 3.9

Załóżmy, że dysponujemy bazą danych na temat kursów, studentów oraz ocen jakie otrzymali

studenci, którzy ukończyli poszczególne kursy. Załóżmy następnie, że nasza baza posiada

informacje m.in. o kursie zatytułowanym "nowożytna historia Polski", który po raz ostatni

odbył się we wrześniu 1995. Do bazy danych skierowano następujące zapytanie:

Q: select S.IMIE, S.NAZWISKO

from KURSY, STUDENCI

where K.NAZWA_KURSU == "nowożytna historia Polski"

and K.TERMIN_ROZP_KURSU == "grudzień 1995"

and S.STOPIEŃ == "dobry"

R: 0
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Komentarz:
W zapytaniu Q użytkownik chce zidentyfikować listę studentów, którzy ukończyli kurs

"nowożytna historia Polski" z wynikiem "dobry". Data rozpoczęciakursu przypada na

grudzień 1995. Odpowiedź na to zapytanie jest pusta.

Zapytanie Q, mimo że jest poprawnie sformułowane od strony formalnej, zawiera

jednak błędne założenie użytkownika co do występowania W bazie danych określonych

wartości, powodując tym samym, że odpowiedź jest pusta. Użytkownik błędnie bowiem
założył w zapytaniu Q, że istnieje kurs "nowożytna historia Polski", którego termin

rozpoczęcia przypadałby na grudzień 1995 roku.

•
Jeśli porównamy pytanie pana X sformułowane do pani Y oraz zapytanie Q skierowane

do SZBD, to okaże się, że w obydwu sytuacjach przyjęto błędne założenia co do rzeczywistej

możliwości zaistnienia pewnych faktów i wartości. Jednakże, w odpowiedzi zwrotnej dla obu

przypadków wystąpiła wyraźna różnica. Otóż konwersacja pani Y z panem X zakończyła się

pełnym wyjaśnieniem ze strony pani Y, dlaczego koncert grupy QUEEN nie mógł się jej

podobać (bo jeszcze się nie odbył). Natomiast w przypadku zapytania Q system bazy danych

po prostu zwrócił odpowiedź pustą. I tak też zachowa się większość SZBD w tego typu

sytuacjach. Niestety, z punktu widzenia użytkownika taka odpowiedź jest niewystarczająca,

wieloznaczna i może generować niepożądane sytuacje. Na przykład, jedną z
prawdopodobnych niepożądanych sytuacji może być, że pusta odpowiedź na zapytanie Q

będzie dosłownie zinterpretowana przez użytkownika. Oznacza to, że użytkownik może

zakończyć interakcję z SZBD przekonany, że nikt spośród uczestników kursu o temacie

"nowożytna historia Polski" nie ukończył go z wynikiem "dobry". Dlatego też, puste

odpowiedzi wynikające z przyjęcia w zapytaniach błędnych założeń co do wartości lub relacji

pomiędzy wartościami istniejącymi w SZBD, zaliczyliśmy do niepożądanych pustych

odpowiedzi.

Problem z zapytaniami, w których formułowane są błędne założenia co do wartości lub

relacji pomiędzy wartościami, szybko i wyraźny sposób ujawnił się w pierwszych interfejsach

języka naturalnego. Rozpoczęto więc badania i opracowywanie pierwszych rozwiązań

wspomagających użytkownika. W pytaniach kierowanych przez człowieka do maszyny \z

wykorzystaniem interfejsu języka naturalnego błędne założenia zawarte w pytaniach często

prowadziły do zerwania dialogu. Stąd też Kaplan [KAPŁAN 82] opracował metodę, podobną

do wykorzystywanej w ludzkiej konwersacji w podobnych przypadkach. Zaproponowane

przez niego podejście polega na rozpoznawaniu błędnych założeń występujących w

zapytaniach, a następnie na wskazaniu ich użytkownikowi w postaci pewnej rozszerzonej

odpowiedzi.
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Otóż każde pojedyncze założenie zawarte w zapytaniu wyraża pewien osąd

użytkownika o określonych wartościach i relacjach w SZBD. Jeśli więc w wyniku weryfikacji,

tego osądu z faktycznymi danymi okaże się, że żądanych wartości nie ma rzeczywiście w bazie

danych, to takie założenie uważa się za błędne. Następnie, w oparciu o wszystkie założenia,

które zweryfikowano jako błędne, konstruuje się odpowiedź rozszerzoną.

Do pełnego opisu metody opracowanej przez Kaplana pozostaje jeszcze opis

praktycznego sposobu wyodrębniania i weryfikacji założeń w SZBD. W praktyce opiera się to

na fakcie, że każde pojedyncze podzapytanie, które można wyodrębnić ze złożonego

zapytania, wyraża jedno z założeń istniejących w danym zapytaniu. Wyodrębniając z zapytania

wszystkie podzapytania, niezależnie od stopnia ich zagregowania (złożoności), jesteśmy w

stanie skompletować zbiór wszystkich założeń. W praktyce więc, weryfikacja założeń odbywa

się w oparciu o podzapytania, które konfrontowane są z faktycznymi zasobami bazy danych.

Jeśli baza danych zwraca zbiór pusty na dane podzapytanie, to oznacza to, że założenie

wyrażone tym podzapytaniem jest błędne. Zilustrujemy to następującym przykładem.

Przykład 3.10

Załóżmy, że jesteśmy w posiadaniu typowej bazy danych zawierającej dane o telefonach

instytucji województwa białostockiego, jakie powszechnie możemy odnaleźć w książce

telefonicznej. Załóżmy następnie, że dane te nie są w pełni kompletne, tzn., że baza danych nie

objęła informacji z kilku miast województwa. Między innymi, brak jest danych dotyczących

miasta Czarna Białostocka wchodzącego w skład tego województwa. Sformułowano

następujące zapytanie:

Q: select S.NR_TELEFONU, S.NAZWA_INSTYTUCJI, S.ADRES

from

where

and

R: 0

SPIS TELEFONÓW

S.INSTYTUCJA = "agencja wynajmu samochodów"

S.MIEJSCOWOŚć = "Czarna Białostocka"

Komentarz:
W zapytaniu Q, użytkownik chce zidentyfikować instytucje wynajmu samochodów,

które mieszczą się w Czarnej Białostockiej. Odpowiedź na to zapytanie jest pusta.

Pusta odpowiedź z bazy danych jest według metody Kaplana sygnałem do rozpoczęcia

wyodrębniania podzapytań reprezentujących określone założenia przyjęte przez użytkownika

w zapytaniu Q. W przypadku tego zapytania możemy wyodrębnić dwa podzapytania Q' i Q"

(podane poniżej), które odpowiadają dwóm założeniom użytkownika P' oraz P" :
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p': "Baza danych posiada dane na temat instytucji w Czarnej Białostockiej"

Q': select S.NR_TELEFONU, S.NAZWA_INSTYTUCJI, S.ADRES

from SPIS TELEFONÓW

where S.MIEJSCOWOŚĆ = "Czarna Białostocka"

R': 0

oraz

p": ''Baza danych posiada dane na temat agencji wynajmu samochodów"

Q": select S.NR_TELEFONU, S.NAZWA_INSTYTUCJI, S.ADRES

from SPIS TELEFONÓW

where S.INSTYTUCJA = "agencja wynajmu samochodów"

R" : 22-35,

33-34-67,

11-33-54,

Alex & Co.,

Hertz,

Avis,

Sokółka;

Białystok;

Białystok;

W wyniku weryfikacji założeń p' i P", a faktycznie podzapytań Q' i Q" w konfrontacji z

bazą danych, otrzymano wyniki w postaci odpowiedzi R' i R". Okazało się, że jedynie
odpowiedź R' jest zbiorem pustym, więc to założenie p' , wyrażone podzapytaniem Q', jest

błędne.

Tak WIęC, rozszerzona odpowiedź w .przypadku zapytania Q polega na

zidentyfikowaniu błędnego założenia p' przyjmując na przykład następującą postać (w

interfejsie języka naturalnego):

R,oz:
" nie posiadam danych o telefonach agencji wynajmu samochodów w Czarnej

Białostockiej, gdyż nie dysponuję spisemtelefonów instytucji tego miasta ..."

•
Za pomocą takiej odpowiedzi rozszerzonej R,oz' użytkownik jest w stanie prawidłowo

zinterpretować pierwotną pustą odpowiedź z systemu R. To z kolei pozwoli mu na

odpowiednią reakcję eliminującą błędy zapytania.

Na zakończenie zwróćmy uwagę, że przyjmowanie nieprawidłowych założeń co do

wartości lub relacji występujących w SZBD jest pośrednią przyczyną pustej odpowiedzi

również w pkt. 3.4.2.a, gdzie rozważaliśmy pustą odpowiedź powodowaną sprzecznością
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zapytania z więzami integralności istniejącymi explicite w SZBD. Różnica pomiędzy tymi

dwoma przypadkami wynika z faktu, że bezpośrednią przyczyną tego, że określone wartości

lub relacje znajdują się w bazie danych lub też ich tam nie ma, wynika w przypadku opisanym

w pkt. 3.4.2.a z narzucenia warunków określonych w więzach integralności istniejących

explicite w SZBD. Natomiast w niniejszym punkcie istnienie lub nie istnienie pewnych

wartości w bazie danych wynika z innych przyczyn, o których system nie posiada informacji.

Ponieważ przyczyny te są nie znane przez SZBD, ale ich działanie na bazę danych odnosi

podobny skutek jak działanie więzów integralności, czynniki te możemy w skrócie określić

także jako więzy integralnościistniejące implicite w SZBD.

Do innych głównych prac w ramach tego podejścia zaliczamy:

• [GUYOMARD 89],

• [MOTRO 86b].

3.4.2.d. Puste odpowiedzi wynikające z konfliktu między nieprecyzyjnością języka

naturalnego a precyzją formalnych języków zapytań

Sztywność formalnych definicji języków SZBD zawęziła znacznie możliwość

wyrażania celów przez użytkowników, na co dzień posługujących się przecież językiem

naturalnym. Dla większości użytkowników, w szczególności mniej doświadczonych,

sztywność języka zapytań stała się barierą w procesie pozyskiwania informacji. Człowiek, dla

którego jedynym naturalnym sposobem komunikacji jest "nieprecyzyjny" język naturalny, w

wielu przypadkach nie jest w stanie wyrazić "precyzyjnie" wszystkich swoich potrzeb. Jest to

szczególnie aktualne w ostatnich czasach, gdy zdecydowana większość użytkowników baz

danych to nie-informatycy. Zilustrujemy to następującym przykładem.

Przykład 3.11

Załóżmy, że jesteśmy w posiadaniu danych dotyczących pracowników pewnej firmy. Dane są

opisane takimi cechami (atrybutami) jak: wiek, wynagrodzenie, stanowisko pracy itd. Załóżmy

dalej, że w tej zbiorowości mamy dwóch wicedyrektorów w wieku 36 lat, dyrektora w wieku

37 lat i jednego kierownika działu w wieku 38 lat. Zakładamy również, że intencją

użytkownika jest zidentyfikowanie "młodych przedstawicieli kadry kierowniczej". Użytkownik

kieruje więc do tej bazy danych następujące zapytanie:
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Q: select P.NAZWISKO, P.WIEK, P.WYNAGRODZENIE

from PRACOWNICY

where P.WIEK <= 35

and P.STANOWISKO = "kadra kierownicza"

R: 0

Komentarz:

Na zapytanie o "młodych przedstawicieli kadry kierowniczej" przy tradycyjnym

rozumieniu, że "młody" odpowiada wiekowi do 35 lat (np. w sensie członków

organizacji młodzieżowych), odpowiedź będzie pusta.

•
Taka odpowiedź jest niezgodna z naszym odczuciem i oczekiwaniem, które wskazuje,

że w rzeczywistości kadra kierownicza w tej firmie jest rzeczywiście "młoda". W tym

przypadku pusta odpowiedź wynika ze zbyt sztywnego sformułowania warunków na "młody"

wzapytaniu Q. Ponieważ precyzyjne definicje języka formalnego SZBD nie pozwalają w

naszym przypadku na formułowanie w zapytaniu "nieprecyzyjnych'' określeń typu "młody",

użytkownik nałożył precyzyjny warunek na atrybut WIEK.P <= 35. W rezultacie otrzymał pustą

odpowiedź, która szczególnie przez niedoświadczonych użytkowników może być

zinterpretowana dosłownie, jako "brak młodych przedstawicieli kadry kierowniczej" w tym

przedsiębiorstwie. Taka sytuacja jest niepożądana z punktu widzenia użytkownika. Stąd też,

puste odpowiedzi wynikające z konfliktu między nieprecyzyjnością języka naturalnego a

precyzją formalnych pojęć języka zapytań zaliczamy do grupy niepożądanych pustych

odpowiedzi.

Zachowanie użytkownika w przypadku pustej odpowiedzi może generować dwie

skrajne postawy. Pierwsza z nich, opisana powyżej, spowoduje, że użytkownik nieprawidłowo

(dosłownie) zinterpretuje pustą odpowiedź z systemu, uznając ją za ta właściwą, a następnie

zakończy interakcję z SZBD. Z drugiej zaś strony, użytkownik może przypuszczać, że w jego

zapytaniu wystąpiły błędy, których nie jest w stanie dokładnie zdefiniować. W tej sytuacji

prawdopodobnie podejmie działania, które umożliwiąmu jednak uzyskanie pewnych danych.

Podstawowym podejściem w takim przypadku jest tzw. relaksacja zapytania, tzn. taka

modyfikację zapytania, która zmierza w kierunku zbliżenia formalnego zapytania do postaci

zgodnej z "nieprecyzyjnym" sensem wyrażanym przez użytkownikaw języku naturalnym.

Posłużmy się następującym przykładem:

Przykład 3.12

Załóżmy, że w dalszym ciągu wykorzystujemy tą samą bazę danych z przykładu 3.11. W

zapytaniu pierwotnym Q zakładamy wprowadzenie modyfikacji pojęcia (P.WIEK <= 35)
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zgodnie z intencją użytkownika ("młodych przedstawicieli kadry kierowniczej"). Ostatecznie

powstaje nowe zmodyfikowane zapytanie:

QR: select P.NAZWISKO, P.WIEK, P.WYNAGRODZENIE

from PRACOWNICY

where P.WIEK jest "młody"

and P.STANOWISKO = "kadra kierownicza"

R: Jan Kowalski,

Alicja Żuk,

Bronisław Malinowski,

Arpad Niemczycki,

wicedyrektor,

wicedyrektor,

dyrektora,

kierownika działu,

36 lat

36 lat

37 lat

38 lat

Komentarz:

Na zapytanie o "młodych przedstawicieli kadry kierowniczej" przy wykorzystaniu

nieprecyzyjnego pojęcia "młody" w zapytaniu odpowiedź jest niepusta.

•
A więc, powstaje nowe zmodyfikowane zapytanie QR' które zwraca tym razem

niepustą odpowiedź, zgodną z oczekiwaniami użytkownika. Nie zastanawiając się na razie nad

praktyczną reprezentacją w zapytaniu pojęcia lingwistycznego "młody", przypatrzmy się bliżej

wykonanemu przez nas działaniu. Otóż w rezultacie wykonania relaksacji zapytania Q

powstało nowe, wtórne zapytanie, którego zakres odpowiedzi, w stosunku do takiego samego

zakresu odpowiedzi zapytania pierwotnego, jest ogólnie rzecz biorąc rozszerzony.

Powraca jednak pytanie co do sposobu przejścia od pierwotnego warunku do warunku

zrelaksowanego (w tym przypadku od "P.WIEK <= 35" do "P.WIEK jest młody"). Istota

mechanizmu relaksacji polega na przyjęciu konkretnego rozwiązania co do kierunku i sposobu

zamiany pierwotnych pojęć na zrelaksowane. Jednym ze sposobów na zaimplementowanie

relaksacji w zapytaniu jest wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych. I tym zajmujemy się w

dalszej części niniejszej pracy.

W literaturze odnajdujemy opisy sporej ilość prac na temat systemów relaksacji

zapytania, takich jak:

• [GUYOMARD 89],

• [BOSe 91],

• [eUPPENS 91],

• [CHU 92],

• [GAASTERLAND 92a,b],

• [ICHIKAWA 86],

• [KACPRZYK 89],
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• [MOTRO 90],

• [MOTRO 88a],

przy czym zwróćmy uwagę, że nie wszystkie te prace korzystają z teorii zbiorów rozmytych.

W następnym rozdziale szerzej rozpatrzymy niektóre z powyższych rozwiązań.
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4. Omówienie wybranych podejść do relaksacji zapytań w SZBC

W poprzednim rozdziale opisaliśmy niepożądane sytuacje, które mogą powstać na

każdym praktycznie etapie wyszukiwania informacji w SZBD. Równocześnie wskazaliśmy na

główne związane z tym zagrożenia dla procesu wyszukiwania i opisaliśmy podstawowe

podejścia do ich przezwyciężania (neutralizacji). Jedno z tych podejść, relaksacja zapytania,

jest przedmiotem naszych dalszych rozważań w niniejszym rozdziale. Najpierw bardziej

szczegółowo przedstawimy podstawowe i najbardziej znane rozwiązania relaksacji zapytań, co

będzie stanowiło punkt wyjścia dla rozpatrywanych w pracy rozwiązań.

4.1. Uwagi wstępne

Ogólnie rzecz biorąc, relaksacja zapytania jest procesem, który zmierza do poszerzenia

zakresu wybranych elementów zapytania pierwotnego (np. zakresu dopuszczalnych wartości

w warunku selekcji). W rezultacie takiej transformacji powstaje nowe, ogólniejsze zapytanie,

którego zakres odpowiedzi, w stosunku do takiego samego zakresu odpowiedzi zapytania

pierwotnego, jest rozszerzony. Oznacza to również, że odpowiedź (jej zakres) na

zrelaksowane zapytanie, otrzymana z SZBD, zawsze będzie przynajmniej taka sama jak

odpowiedź zapytania pierwotnego (a praktycznie szersza, np. niepusta).

Relaksacja zapytań jest podejściem, które cieszy się dużą popularnością i jest

przedmiotem intensywnych badań. Doświadczenia zdobyte przez projektantów i

użytkowników systemów informatycznych (w tym SZBD) wyraźnie wskazują, że często

niedużym nakładem i w oparciu o istniejące zasoby informacyjne można łagodzić ograniczenia

tradycyjnego języka zapytań.

Najczęściej spotykane rozwiązania relaksacji zapytań są projektowane

implementowane jako dodatkowy mechanizm dołączony do standardowego SZBD (np.

[MOTRO 88] lub [KACPRZYK 89]), przy czym może to być realizowane na różnych

platformach sprzętowych i programowych (np. [GUYOMARD 89] lub [CUPPENS 91]).

Relaksacja zapytań może przy tym obejmować różnorodne elementy zapytania, takie

jak np. operatory agregacji, czy wartości atrybutów, a nawet definicje atrybutów (np. [CHU

92] lub [GAASTERLAND 92a,b]) zamiast stałych wartości w warunkach selekcji jak to było

w początkowych, tradycyjnych rozwiązaniach. Najczęściej poszczególne podejścia do

relaksacji zapytania są realizowane dla pojedynczej aplikacji (zastosowania), a nie są

rozwiązaniami ogólniejszymi, przenaszalnymi (ang. portable) na inne platformy i aplikacje.

Proponuje się już jednak coraz częściej bardziej ogólne podejścia, jak np. modyfikacje

standardowych, komercyjnych języków zapytań (głównie SQL), których składnia mogłaby

uwzględniać różne mechanizmy relaksacji (np. [BOSC 91]).

Jak więc widzimy, relaksacja zapytań ma wiele aspektów. Jednym z możliwych

podziałów, który na początku zaproponowaliśmy dla relaksacji zapytania, ma związek z



zastosowanymi narzędziami. A mianowicie, jak pokazano na rysunku 4.1, można tu wyróżnić

rozwiązania wykorzystujące hierarchie pojęć, zbiory reguły i nieprecyzyjne pojęcia.

HIERARCHIE

POJĘĆ

,

ZBIORY

REGUŁ

RELAKSACJA

ZAPYTANIA

NIEPRECYZYJNE

POJĘCIA

Rysunek 4.1. Klasyfikacja rozwiązań implementujących relaksację zapytania z punktu widzenia

zastosowanych narzędzi.

Omawianie rozwiązań implementujących relaksację zapytania rozpoczynamy od

prezentacji rozwiązania, które w naszej klasyfikacji zalicza się do grupy podejść

wykorzystujących hierarchie pojęć.

4.2. Sąsiednie odpowiedzi - przykład rozwiązania wykorzystującego hierarchie pojęć.

Istotą każdego podejścia do relaksacji zapytania jest mechanizm rozszerzania

elementów zapytania pierwotnego. Centralną częścią tego mechanizmu w omawianym tu

podejściu są struktury określane ogólnie mianem hierarchii pojęć, najczęściej zorganizowane

w postaci dodatkowej bazy wiedzy. Ich zadaniem jest gromadzenie, aktualizacja i

udostępnianie informacji na temat rodzaju i siły relacji występujących pomiędzy pojęciami

odnoszącymi się do pewnego obszaru rozważań. Pojęcia te są przy tym zorganizowane w

pewną hierarchię (np. od pojęć ogólnych do bardziej szczegółowo określonych), która określa

pewne relacje uogólnienia.

Rozpatrzmy następujący ogólny schemat takiej struktury zamieszczony na rysunku 4.2.

Przedstawia on fragment hierarchii pojęć, którą należy rozumieć następująco: pojęcia, które

znajdują się "w dole" schematu (np. pojęcie w), mają niższy stopień ogólności w stosunku do

pojęć znajdujących się "wyżej" w hierarchii (np. pojęcie h) - mówimy wtedy, że drugie pojęcie

(pojęcie h) jest bardziej ogólne od pierwszego pojęcia (pojęcie w).
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Stopień ogólności

rośnie

h

pojęcie r
maleje

•

Rysunek 4.2. Fragment ogólnego schematu hierarchiipojęć dla pewnego obszaru rozważań,

Przystępując do relaksacji wybranych pojęć zapytania pierwotnego (np. pojęcia a),

pierwszym krokiem jest ich zlokalizowanie w hierarchii. Odszukane pojęcie wskaże nam

następnie pojęcie, które znajduje na wyższym poziomie ogólności (np. pojęcie j). Następnie,

jeśli pojęcie ogólniejsze (tj. pojęcie j) jest ponadto w relacji z jeszcze innymi pojęciami

niższego poziomu (np. pojęciamiflub h), to właśnie te pojęcia (tj.f lub h) posłużą później jako

rozszerzenie pierwotnego pojęcia (pojęcia a) z zapytania pierwotnego.

Obecnie przejdziemy do opisu konkretnego rozwiązania wykorzystującego hierarchie

pojęć. Podejście do relaksacji zapytań, które wykorzystano w systemie Sąsiednie Odpowiedzi

(ang. Neighborhood Query Answering - NQA) (np. (CHU 92a], (CHU 92b]), a które tu

omówimy, zostało opracowane i zaimplementowane jako praktyczny eksperyment, wchodzący

w skład większego projektu pod nazwą System przyjaznych odpowiedzi (ang. Cooperative

Query Answering - CQA), który został potem wdrożony jako interfejs wspomagający dialog

użytkownika z "przyjaznym" systemem baz danych CoBASE.

Najistotniejszym elementem tego rozwiązania jest hierarchia pojęć opisująca relacje

uogólnienia, którą tutaj określa się mianem tzw. hierarchii typów abstrakcji (ang. type

abstraction hierarchy), które mogą być różnego typu. Są one przy tym "sztuczne", w tym

sensie, że nie istnieją w rzeczywistej bazie danych.

W tym celu rozpatrzmy następujący przykład zilustrowany na rysunku 4.3. Otóż, na

tym rysunku znajduje się typowe zapytanie sformułowane za pomocą systemu CQA. Jeśli teraz

użytkownik zamierza dokonać relaksacji pojęcia hotele_sieci = "MARRIOTT", w sensie hoteli

o najwyższym standardzie, to takie pojęcie pierwotne można rozszerzyć (czyli zrelaksować) o

dwa dodatkowe pojęcia tj. hotele_sieci = "ORBIS" i hotele_sieci = "HOLIDAY INN" (patrz

rys.4.3). Te dwa pojęcia wskazane zostały, przez abstrakcyjne ("sztuczne") pojęcie "hotele o

najwyższym standardzie w Warszawie", które istnieje w hierarchii pojęć.
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hierarchia pojęć

SELECT*

FROM Hotele

WHERE Miasto='WARSZAWA"

AND Hotele_sieci ="MARRIOTI"

Rysunek 4.3. Przykład relaksacji pojęcia 'hotele_sieci == "MARRIOTT" za pomocąNQA.

W praktyce sam proces relaksacji odbywa się dwuetapowo. Na pierwszym etapie

wybrane pojęcia z zapytania zastępuje się pojęciami z hierarchii pojęć, w wyniku czego

otrzymujemy tzw. abstrakcyjną postać zrelaksowanego zapytania. Ponieważ zapytanie takie

nie będzie akceptowalne przez dany SZBD (pojęcia abstrakcyjne występujące w tym zapytaniu

nie mają swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości), więc na drugim etapie takie abstrakcyjne

zapytanie "tłumaczy się" na tzw. akceptowalną postać(cie) zrelaksowanego zapytania. Można

to zilustrować na następującym przykładzie.

Przykład 4.1

Załóżmy, że mamy do czynienia z typowym systemem rezerwacji lotów, jaki powszechnie

wykorzystywany jest przez linie lotnicze i biura turystyczne. Skonstruowano następujące

zapytanie do bazy danych. Elementy zapytania oznaczone "A" będą następnie relaksowane.

Q: select

from

where

and

and

R: 0

*
połączeniaJ)ELTAA

LOTNISKO_ ODLOTU/\ == "Long Beach"

LOTNISKO PRZYLOTU/\ == "JFK"

CENAyILETU/\ between(320,350)

Komentarz:

Na zapytanie o "korzystne cenowo (między 320 i 350 dolarów) połączenie lotnicze

pomiędzy Los Angeles a Nowym Jorkiem" przy założeniu, że miejscem odlotu jest

lotnisko Long Beach a przylotu JFK, odpowiedź będzie pusta.
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Taka odpowiedź nie oznacza jednak, że wyczerpane zostały wszystkie możliwości na

znalezienie "korzystnego cenowo połączenia pomiędzy Los Angeles a Nowym Jorkiem". Za

pomocą systemu NQA, użytkownik decyduje się na zrelaksowanie pierwotnego zapytania

(pojęcia oznaczone znakiem "1\"). W wyniku relaksacji otrzymujemy abstrakcyjną postać

zapytania QA, gdzie odpowiednio pojęcie połączenia_DELTA zostały zrelaksowane do

bardziej abstrakcyjnego pojęciapołączenia_lotnicze, pojęcie LOTNISKO_ODLOTU (Long Beach)

na MIASTO_ODLOTU (Los Angeles), LOTNISKO_PRZYLOTU (JFK) na MIASTO_PRZYLOTU (Nowy

Jork), a CENA_BILETU between(320,350) na niską cenę biletu (tj. CENA_BILETU = "niska").

A zatem, abstrakcyjnapostać zapytania zrelaksowanego to:

QA: select

from

where

and

and

*
połączenia_lotnicze

~fIASTO_ ODLOTU = "Los Angeles"

~fIASTO_PRZYLOTU = "Nowy Jork"

CENA BILET[] = "niska"

Komentarz:

Abstrakcyjna postać zapytania nie tylko poszerza zakres pierwotnej odpowiedzi, ale

również lepiej wyraża pierwotną intencję użytkownika, którą jest zapytanie o

"korzystne cenowo połączenie pomiędzy Los Angeles a Nowym Jorkiem". Taka

forma zapytania jest tylko formą pośrednią, i jako taka nie generuje odpowiedzi.

Ponieważ obecna, abstrakcyjna forma zapytania QA jest niezrozumiaładla SZBD, musi

ona zostać "przetłumaczona", w oparciu o hierarchię pojęć abstrakcyjnych, na zapytanie(a),

akceptowalne przez system. W wyniku takiej operacji "tłumaczenia" wykonanej przez NQA na
abstrakcyjnym zapytaniu QA otrzymano dwa zapytania Q1R i Q:, które są już akceptowane

przez system. Zapytania te skierowano następnie do bazy danych.

Akceptowalne postacie zapytania zrelaksowanego to:

Q1R: select

from

where

and

and

*
połączenia_DELTA

PORT_ODLOTU = {"LAX", "Burbank", "Long Beach"}"

PORT_PRZYLOTU = {"JFK", "Newark", "La Guardia"}

CENA_BILETU between(301,400)

R1 : {DELTA,"Lax", 8:00, "JFK", 16:15, 310}
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Q: : select

from

where

and

and

*
połączenia_TWA

PORT_ODLOTU = {"Lax", "Burbank", "Long Beach''}"

PORT_PRZ,YLOTU = {"JFK", "Newark", "La Guardia"}

CENA_BILETU between(301,400)

u; {TWA,"Long Beach", 8:45, "Newark'', 17:05, 325}

gdzie: DELTA i TWA oznaczają nazwy kompanii lotniczych, które obsługują

połączenia na trasie Los Angeles - Nowy Jork, "LAX", "Burbank'', "Long Beach"

oznaczają nazwy portów lotniczych w okolicy Los Angeles, a "JFK", "Newark", "La

Guardia" nazwy portów lotniczych w okolicy Nowego Jorku.

Komentarz:
Wyszukiwanie w bazie danych, wykonane zarówno zapytaniem Q1R jak i Q: ,zwróciło
na wyjściu niepustą odpowiedź, odpowiednio R1 i ~ .

•
Nietrudno zauważyć, że przy takiego typu relaksacji pojawią się pytanie, jak "bliskie"

jest pytanie zrelaksowane od pytania pierwotnego, czyli jaka jest między nimi "odległość". W

systemie NQA zaproponowano [CHU 92] pewną miarę o wartościach z przedziału [0,1], tzw.

stopień zadowolenia, obliczany dla każdego rekordu, który otrzymuje się jako odpowiedź na

zrelaksowane zapytanie. Rekordy, dla których stopień zadowolenia jest wyższy, mogą być

uważane w większym stopniu jako odpowiedzi na zapytanie pierwotne.

Dodatkową korzyścią płynącą z faktu wprowadzenia stopni zadowolenia stał się

mechanizm sterowania wielkością podawanej odpowiedzi. A mianowicie, użytkownik może,

sterując poziomem zadowolenia, "obciąć" rekordy nie spełniające zapytania w dostatecznym

stopniu (patrz rys.4.4).

poziom zadowolenia> O

poziom zadowolenia> 0,5
\..-_--\0------

poziom zadowolenia> 0,8

Rysunek 4.4. Wpływ poziomu zadowolenia na zakres podawanej odpowiedzi.
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4.3. Relaksacja z użyciem zbiorów reguł

Omówimy teraz podejście, które w naszej klasyfikacji zaliczyliśmy do grupy rozwiązań

wykorzystujących zbiory reguł, które stanowią bazę wiedzy potrzebnej do prawidłowego

przeprowadzenia relaksacji pojęć znajdującymi się w zapytaniu. Tę wiedzę trzeba oczywiście

pozyskać, stale aktualizować, odpowiednio reprezentować i udostępniać.

Ogólnie rzecz biorąc, mechanizm działania takich systemów relaksacji możemy

przyrównać do roli eksperta, którego wiedza i doświadczenie mogą być reprezentowane w

postaci zbiorów reguł. Ekspert taki, kiedy napotka niepożądaną odpowiedź z systemu,

wykorzystuje tę wiedzę i doświadczenie w celu przeformułowania (relaksacji) zapytania.

Przykładem takiego rozwiązania jest "przyjazny" system wspomagania odpowiedzi w

SZBD zaprezentowany przez Cuppensa i Demolombe'a (np. [CUPPENS 91]).

Centralnym elementem tego rozwiązania jest zbiór reguł. Można w nim wyróżnić trzy

grupy (rys. 4.5):

• grupa reguł wskazującapojęcia dopuszczone do relaksacji, tzw. pojęcia bliskoznaczne,

• grupa reguł określająca rodzaj i siłę przekształceń, tzw. ścieżki transformacji.

• grupa reguł optymalizacyjnych, które racjonalizująproces transformacji zapytania.

zapytanie(~__--"""",J
Rysunek 4.5. Schemat zbioru reguł.

Zapytania w rozpatrywanym systemie są zapisane w specjalnym języku, którego nie

będziemy dokładniej opisywać. Podamy jedynie przykład, który właściwie wyjaśni istotę tego

zapisu.

A mianowicie, zapytanie:
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Qtest: select

from

where

and

and

jest zapisywane jako:

NUMER_REJSU, GODZINA_PRZYLOTU, CENA_BILETU,

PRZELOT SAMOLOTEM

MIASTO_ODLOTU = "Los Angeles"

MIASTO_PRZYLOTU= "Nowy Jork"

CENA_BILETU between(3 00,400)

Entityiq, przelot_samolotem(x))

Conditioniq, miasto_ odlotu(x ,Los Angeles) A

miasto_przylotu(x, Nowy Jork) A

cena_biletu(x,y) A (300 < y) A (y < 400))

Ret - Att(q,numer _rejsu(x,y), godzina_przylotll(x,y), cena_ biletuix, y))

Załóżmy też, że mamy do czynienia z bazą danych typową dla biura podróży. Zawiera

ona między innymi informacje o rozkładach i biletach różnych środków transportu (kolej,

samolot, autobus, ...). W dodatkowej bazie wiedzy w regułach zawarto informacje dotyczące

relaksacji wybranych pojęć z podstawowego obszaru rozważań.

Naszą prezentację rozpoczynamy od przedstawienia reguł wskazujących pojęcia

bliskoznaczne. Jeśli w pewnym obszarze rozważań U jakieś pojęcie A posiada pojęcie

bliskoznaczne B, to oznacza to, że w pewnych - określonych przez reguły - sytuacjach pojęcie

B może wymienić pojęcie A w zapytaniu (patrz rys.4.6). Bliskoznaczność pojęć jest warunkiem

koniecznym rozpoczęcia procesu relaksacji. Dlatego też, w sytuacji, kiedy dla danego pojęcia

nie można odnaleźć reguł określających jego pojęcia bliskoznaczne, proces relaksacji zostaje

zatrzymany.

_ _ _~pojęcia bliskoznaczne

.. _ - - _ r_eg u_ła_1 ........

'. pojęcie A r_eg u_ła_2 ........
~ .. _ _ _ _ _ _ .. reguła 3

~ reg....u_ła_4 ---t

relaksacja zapytania I
~-------

l', pojęcie B

reguła n-3

reguła n-2

reguła n-1

reguła n

Rysunek 4.6. Schemat wyznaczania pojęć bliskoznacznych z użyciem reguł.

Rozpatrzmy następujący przykład.
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Przykład 4.2

Jak wspomnieliśmy poprzednio, w tym rozwiązaniu opieramy się o bazę danych typową dla

biura podróży. Wśród reguł określających pojęcia bliskoznaczne, w tym przypadku dla tablic,

może znajdować się również reguła:

entity (q, przelot_ samolotem(x) 1\

condition(q, miasto_ odlotuiX, VI) /\

miasto_przylotu(x,-.» 1\ (4.1)

odległość(vl,v2 ) < 400km

~ Neighbour - Ent(q,przelot_ sanlolotem(x),przejazd_pociągiem(x))

Komentarz:

Reguła (4.1) mówi, że dla dowolnego zapytania q zawierającego tablicę

przelot_samolotem oraz warunek selekcji nałożony na atrybuty taki, że dystans dzielący

miasto_odlotu od miastoyrzylotI1 jest zawsze mniejszy niż 400km, dopuszcza się

zamianę tablicy przelotsamolotem na tablicęprzejazdyociągiem .

•
Regułę dotyczącą bliskoznaczności warunków selekcji (bliskoznaczność atrybutów i

stałych wartości) można zilustrować na następującym przykładzie.

Przykład 4.3

Najpierw rozpatrzmy przypadek, w którym bliskoznaczność pojęć w warunku selekcji dotyczy

wartości stałych, czyli reguła ma np. postać:

entity(q, środki_ transportu(x ) 1\

condition(q, miasto_ odlotu(x, VI) /\

miasto_przylotu(x, v2 ) )

~ Neighbour- Cond1(q, środki_transportll(x), (4.2)

miasto_ odiatut X, VI) 1\ miasto_przylotll(x, v2 ) ,

miasto_ odlotutx, v;) 1\ miasto_przylotll(X, v;) 1\

bliskie _miasta(v;, VI' V;, V2 ) )

Komentarz:
Reguła określona wzorem (4.2), odnosi się do stałych wartości (VI oraz v2 ) , które

zostały nałożone na atrybuty tmiastoodlotu oraz miastoprzylotus. Reguła mówi, że

dla dowolnej kwerendy q zawierającej tablicę środki_transportu, stałe wartości

nałożone na atrybuty miasto_odlotu i miastoyrzylotu, odpowiednio VI oraz V2 , mogą

zostać wymienione na dwie inne bliskoznaczne wartości stałe odpowiednio v; oraz v~

wyznaczone przez dodatkowy warunek bliskie_miasta (v~, VI' v~, v2 ) .

•
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Druga reguła odnosząca się do atrybutów jest np. następująca:

entity(q, przelot_ samolotem(x) 1\

condition(q, ceny_pierwszej_klasy(x, y))

~ Neighbour - Cond2(q, przelot_ samolotem(x),

ceny_pierwszej_klasy(x,y),

ceny_ klasy_ bu sin ess(x, y))

(4.3)

Komentarz:

Reguła określona wzorem (4.3) mówi, że dla dowolnej kwerendy q, zawierającej

tablicę przelotsamolotem, atrybut o nazwie cenyyienvszej_klasy może zostać

zastąpionybliskoznacznym atrybutem o nazwie ceny_klasy_business.

Drugą ważną grupą reguł występujących w tym systemie jest grupa reguł zwanych

ścieżkami transformacji. Podczas gdy reguły z grupy pojęcia bliskoznaczne wskazują na

pojęcia będące w relacji bliskoznaczności, zadaniem tej grupy reguł jest określanie warunków

(zmian) jakie muszą zostać spełnione podczas zamiany pojęć bliskoznacznych, tak aby proces

ten nie spowodował nieprawidłowości w samym zapytaniu.

Rozpatrzmy następujący przykład.

Przykład 4.4

Powyższa transformacja może mieć np. postać:

---t Transf - Ent(q, przejazd_pociągiem(x), przejazd_ samochodem(x),

przelot_samolotem(x) v przejazd_pociągiem(x), (4.4)

przelot_ samolotem(x) v przejazd_ samochodem (x))

Komentarz:

Reguła określona wzorem (4.4) mówi, że w dowolnej kwerendzie q

przelot_samolotem(x) lub przejazdyociągiem(x) można zastąpić przez

przejazd_samolotem(x) lub przejazd_samochodem(x), przy założeniu istnienia reguły

bliskoznaczności pomiędzy przejazdyociągiem(x) a przejazd_samochodem(x).

•
Uzupełnieniem dwóch poprzednich grup reguł są reguły optymalizacyjne. Naczelnym

ich zadaniem jest racjonalizacja procesu relaksacji poprzez symulację między innymi kontekstu

dialogu, różnych kategorii użytkowników, intencji wyrażonych w zapytaniach itp.

Rozpatrzmy następujący przykład.

Przykład 4.5

Typową regułą optymalizacyjną może być:
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entity(q,E(x)) /\

condition(q, C) /\

Variant(C,C', X')

--7 Opt - Crit(q, środki_transportu(x),

koszt_podróży(x,VI) /\

V(x',y',X')

E(x') /\ koszt_podróży(x',y') /\ C' /\ Y < y'

(4.5)

Komentarz:

Reguła określona wzorem (4.5) mówi, że jeżeli w dowolnej kwerendzie q, gdzie

określona tablica E(x) może zostać zastąpiona tablicą (zgodnie z regułami

bliskoznaczności) srodkttransportuixy; kryterium optymalizacji staje się minimalizacja

kosztówyodróży.

•

4.4. System VAGUE - przykład rozwiązania implementującego pojęcia nieprecyzyjne

W niniejszym punkcie przedstawimy krótki opis systemu VAGUE zaproponowanego

przez Motro [MOTRO 88a]. Jest on oparty na tzw. pojęciach nieprecyzyjnych, ale nie

korzysta z teorii zbiorów rozmytych, jak to jest w innych systemach tego typu (np. [BOSC 91],

[KACPRZYK 94], [LARSEN 93], [MANSFIELD 93]). Ponadto, ta nieprecyzyjność pojęć jest

w VAGUE'u rozumiana oczywiście inaczej niż w podejściach, w których stosuje się logikę

rozmytą (por. rozdział 5)

System relaksacji zapytań VAGUE [MOTRO 88a] jest oparty na dwu podstawowych

elementach. Pierwszy element to tzw. metryki danych (ang. data metrics) określone dla

poszczególnych atrybutów, służące do określania "podobieństwa" . Drugim istotnym

elementem jest wprowadzenie do składni języka zapytań nowego operatora porównania
\

podobny-do (ang. similar-to) , którego zadaniem jest wprowadzenie "nieprecyzyjności" do

zapytania. W skrócie, operator ten działa w ten sposób, że rozszerza zakres pierwotnego,

stosowanego w tradycyjnych systemach porównania precyzyjnego (równa-się) o pewną,

wcześniej określoną tolerancję.

Istotnym elementem tego rozwiązania jest etap przygotowania bazy danych do

realizacji zadań związanych z relaksacją zapytania. Przed wdrożeniemsystemu do eksploatacji,

dla każdej z dziedzin (atrybutów) występujących w bazie danych ustanawia się metrykę.

Metrykę danych stanowią wartości z przedziału liczb rzeczywistych dodatnich ( R+)
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określające podobieństwo pomiędzy wybranymi pojęciami (wartościami) w danej dziedzinie.

Przejdźmy obecnie do sformalizowania tego podejścia.

Niech D będzie dziedziną atrybutu w bazie danych. Metrykę danych określoną na

dziedzinie D atrybutu definiuje się [MOTRO 88a] jako funkcję M:D x D ~ R taką, że

Vx,yeD:

1. M(x, y) ~°
2. M(x, y) =0, jeślix =y

3.M(x,y) =M(y,x)

4.Vz e D :M(x,y) ~ M(x, z) + M(z,y)

(4.6)

Ponadto, dla każdej dziedziny atrybutu, w której zdefiniowano metryki, ustanawia się

dwa dodatkowe parametry ściśle z nią powiązane. Parametr zwany średnicą (ang. diameter)

wskazuje maksymalną wartość jaką może przyjąć pojęcie w danej dziedzinie atrybutu. Jeśli

ustalenie takiej wartości nie jest możliwe, to przyjmuje się wartość 00. Drugi, równie ważny

parametr, zwany promieniem (ang. radius), przypisany do konkretnej dziedziny, wskazuje o

jaką wartość rozszerza się tolerancję operatora podobne-do.

W oparciu o definicję (4.12) Motro zaproponowałcztery rodzaje metryk. Są to kolejno

metryki:

• wyliczana (ang. computational),

• tablicowa (ang. tabulari,

• odniesienia (ang. referential),

• domyślna (ang. defaulti.

Taka różnorodność metryk pozwala, zdaniem Motro[MOTRO 88a], w pełni zaspokoić

wymagania systemu w zakresie określania metryk dla poszczególnych dziedzin. Przejdziemy

teraz do krótkiej charakterystyki poszczególnych rodzajów metryk. Nie zamierzamy jednak

szczegółowo wyjaśniać .ich zasady budowy i działania, gdyż nie mieści się to w zakresie

naszych zainteresowań.

Metryka wyliczana, jak sama nazwa na to wskazuje, jest wyznacza w procesie pewnych

prostych i standardowych obliczeń wykonywanych na wartościach dziedziny (atrybutu). Otóż,

za każdym razem, gdy chcemy ustalić metrykę dla wybranych dwóch wartości z dziedziny,

obliczamy bezwzględną wartość ich różnicy. Przykładem dziedziny, dla której możemy

wyznaczyć taką metrykę mogą być informacje o zarobkach pracowników. Metryka zarobków

dwóch wybranych pracowników równa się po prostu wartości bezwzględnej różnicy w

zarobkach.
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Metryka tablicowa to "naturalnie" istniejąca metryka w danej bazie danych, jak np.

informacje o odległościach geograficznych pomiędzy miastami (rys. 4.7). Te metryki już

istnieją w bazie danych należy je tylko stamtąd pobrać.

Konstrukcja metryki odniesienia jest bardziej skomplikowana i do jej wyliczenia

wykorzystuje się znormalizowane metryki innych (sąsiednich) dziedzin (atrybutów) danej

tablicy, korzystając ze specjalizowanych algorytmów [MOTRO 88a].

Ostatnią już metrykę, domyślną, proponuje się, tylko wtedy, gdy w żaden inny sposób

nie daje się wyznaczyć innej metryki. Jej standardową postać, dla każdej dziedziny, określa

wzór

{
O jeśli x = y

default(x,y) = 1
jeśli x ~ y

(4.7)

Oczywiście, niezależnie od rodzaju metryki, dla każdej z dziedzin (atrybutów)

ustanawiane są dwa wspomniane wcześniej parametry, średnica oraz promień.

Na rysunku 4.7. zamieściliśmy przykłady kilku sparametryzowanych (metryka,

średnica, promień) dziedzin atrybutów, typowych dla bazy danej zawierającej informacje na

temat imprez kulturalnych (filmy, przedstawienia teatralne, itp.) w województwie białostockim.

Jak widzimy na rysunku, każdemu z atrybutów przyporządkowaliśmy pewną metrykę, przy

czym dla atrybutu lokalizacja_kina dodatkowo podaliśmy fragment jego metryki tablicowej.

Tak określonedziedziny atrybutów mogąjuż zostać użyte w procesie relaksacji zapytania.

Drugim podstawowym elementem opisywanego rozwiązania jest operator podobne-do.

Operator ten ma zastosowanie do przypadków, w których warunek selekcji zawiera

porównanie wartości atrybutu ze stałą wartością lub z wartością innego atrybutu przy użyciu

klasycznego operatora równa-się (ang. equal-toy. Użycie operatora podobne-do (często

oznaczane symbolem "-") w warunku selekcji wprowadza "nieprecyzyjność" do zapytania.

Realizuje on to w ten sposób, że rozszerza zakres pierwotnego precyzyjnego porównania

(rćwna-sięi o wcześniej określoną odległość, która równa jest wartości parametru promień. Po

wprowadzeniu tego operatora do warunku selekcji, zakres warunku selekcji rozszerza się

właśnie o wartość promienia. Przykładowo, jeśli warunek selekcji miasto = Białystok zostanie

zrelaksowany i wprowadzony zostanie operator podobne-do (odpowiednio miasto podobne-do

Białegostoku [wokół Białegostoku]) to przy założeniu, że promień = 10km, zakres

wyszukiwanych lokalizacji miast rozszerzy się, z pierwotnie ograniczonego tylko do

Białegostoku, dodatkowo do 10 kilometrowego pasa wokół Białegostoku (rys.4.8).
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Sparametryzowane dziedziny atrybutów

atrybut metryka średnica promień semantyka

: lokalizacja_kina: tablicowa 50 10 kinasąsiedzkie położone w odległości co 10km

fragment metryki atrybutu lokalizacia kina

kategoria_filmu

personel

wyliczana

3

2000

0,2

200

o

kinao podobnej nazwie

filmy o podobnej kategorii

kinao podobnej ilości miejsc, krokco 200 miejsc

tylkoprecyzyjnie określone wartości

Miejscowość_1 Miejscowość_2 Odległość (km)

Białystok Supraśl 10

Białystok Wasilk6w 5
Białystok Czarna Białostoc. 30

Białystok Łapy 20

Supraśl Wasilk6w 15

Supraśl Czarna Białostoc. 35

Supraśl Łapy 30

Wasilk6w Czarna Białostoc. 25

Wasilk6w Łapy 25

Rysunek 4.7. Przykład sparametryzowanych dziedzin atrybutów.

Operację można powtarzać np. zwiększając promień z 10km na 20 km, lub z 20km na 30km

tak jak ma to miejsce na rysunku rys.4.8. Za każdym razem zakres wyszukiwania będzie się

zwiększał o wartość promienia, aż do momentu napotkania granicznej wartości wyrażonej w

średnicy. W rzeczywistości więc, system w dalszym ciągu poszukuje precyzyjnych pojęć

(wartości), ale już określonych w szerszym niż pierwotnie zakresie.

Od strony formalnej, operator podobne-do zdefiniowany jest w następujący sposób

[MOTRa 88a]. Załóżmy, że x iy są pojęciami zdefiniowanymi na pewnej dziedzinie wartości

D, a M i r oznaczają odpowiednio metrykę i promień zdefiniowane odpowiednio na dziedzinie

D. Wtedy operator podobne-do oznaczony symbolem n_n określamynastępująco:

x - y jeśli M(x,y) ~ r (4.8)

Komentarz:

Wyrażenie to interpretujemy jako: dwa pojęcia x, y są do siebie podobne jeśli różnica

pomiędzy obydwoma pojęciami jest nie większa niż r (promień).
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30km

SELECT*

FROM KINA

WHERE cena_biletu =5zł

AND godzina_rozpoczęcia =17

AND Miasto = Białystok

~
Miasto _ Białystok

~
Miasto - Białystok

~
Miasto - Białystok

promień

10km

20km
-----'

)

Rysunek 4.8. Schemat działania operatora podobne-do na przykładzie warunku selekcji
miasto>"Białystok" .

.Na podsumowanie pozostaje nam jeszcze prześledzenie w całości procesu relaksacji

zapytania w tym rozwiązaniu w oparciu o konkretny przykład.

Przykład 4.6

Załóżmy, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z tą samą bazą danych na temat imprez

kulturalnych w województwie białostockim. Skonstruowano następujące zapytanie do bazy

danych:

Q: select

from

where

and

and

R: 0

LOKALIZACJA_KINA, TYTUł_FILMU, GODZINA_ROZPOCZĘCIA

KINA, FILMY

LOKALIZACJA_KINAA = Białystok

KATEGORIAyILMU = "przygodowy"

GODZINAy.OZPOCZĘCIA A = 17

gdzie "Alf oznacza element zapytania, który będzie relaksowany.

Komentarz:
Zadaniem zapytania Q jest podanie lokalizacji kin i tytułów filmów z kategorii filmó~

przygodowych, który wyświetlanie rozpocznie się w Białymstoku dokładnie o godzinie

17-tej. Systempodał pustą odpowiedź.

W tej sytuacji użytkownik postanawia nieco złagodzić (zrelaksować) swoje pierwotne

warunki zapytania. Konkretnie decyduje się poszukać kina w innej miejscowości

(LOKALIZACJA_KINA) rozluźnić limit czasowy na godzinę rozpoczęcia seansu

(GODZINA_ROZPOCZĘCIA). Wykorzystuje mechanizm relaksacji tworząc następujące

zrelaksowane zapytanie QR:
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[ {Wasilków, Supraśl}]

[between(16:30; 17:30)]

QR: select

from

where

and

and

LOKALIZACJA_KINA, TYTUł_FILMU, GODZINAy-OZPOCZĘCIA

KlNĄ FILMY

LOKALIZACJA KINA -- Białystok

KATEGORIA_FILMU = "przygodowy"

GODZINA_ROZPOCZĘCIA -- 17:00

R: {Białystok, X, 17:30}

{Wasilków, Y, 17:00}

{Supraśl, Z, 17:15}

Komentarz:
Zrelaksowane zapytanie QR interpretujemy w następujący sposób: podaj lokalizację

kin, czas rozpoczęcia seansu i tytuły filmów z kategorii filmów przygodowych, których

wyświetlanie w Białymstoku lub okolicach (w promieniu 10km), rozpocznie się mniej

więcej o godzinie 17:00 (pomiędzy 17:00 ± 30 min) .

Otrzymano w odpowiedzi trzy rekordy.

•
Rekordy w odpowiedzi R spełniają warunki zapytania zrelaksowanego. Jednak nie

odpowiadają one jednakowo dobrze (nie są "jednakowo bliskie") warunkom selekcji

pierwotnego zapytania. Aby ocenić, które z rekordów są "bliżej" lub "dalej" początkowych

warunków selekcji, oblicza się całkowitą odległość rekordu od zapytania precyzyjnego

(pierwotnego). W tym celu agregowane są pojedyncze odległości z indywidualnych warunków

selekcji.

I na tym kończymy krótki przegląd bardziej tradycyjnych podejść do relaksacji zapytań,

nie korzystających z aparatu logiki rozmytej. W następnym rozdziale przedstawimy natomiast

przegląd podejść z użyciem logiki rozmytej, wraz z podejściem zaproponowanym w pracy.
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5. Relaksacja zapytań w systemie
wykorzystaniem operatorów OWA:
implementacyjne

5.1. Uwagi wstępne

rozmytych kwerend
aspekty teoretyczne

z
i

Do popularnych systemów relaksacji zapytań zaliczamy rozwiązania wykorzystujące

pojęcia nieprecyzyjne w konstruowaniu mechanizmów relaksacji. Przypomnijmy, że

charakterystykę przykładowego rozwiązania wchodzącego w skład tej grupy systemów

przedstawiliśmy w podrozdziale 4.4. Jak można było się przekonać, do najważniejszych

elementów tego typu rozwiązań relaksacji zapytań należy sposób definiowania i przetwarzania

pojęć nieprecyzyjnych. Jak już wspomnieliśmy w rozdziale 2, jednym z najprostszych i

najczęściej stosowanych aparatów formalnych do definiowania pojęć nieprecyzyjnych jest

teoria zbiorów rozmytych (logika rozmyta) Zadeha [ZADEH 65].

Pierwsze zastosowania teorii zbiorów rozmytych w SZBD miały jednak inny cel niż

tylko relaksacja zapytań. A mianowicie, chodziło o zniesienia ograniczeń płynących ze

sztywnego, nieprzyjaznego użytkownikowi, formalizmu języka zapytań SZBD. Ponieważ

człowiek wykorzystujący te języki rozumuje i komunikuje się w kategoriach lingwistycznych

(języka naturalnego), więc języki zapytań należałoby tak konstruować, aby były one jak

najbardziej zbliżone do języka naturalnego. Większą elastyczność języków zapytań osiągnięto

przez wprowadzenie nieprecyzyjnych (rozmytych) pojęć, zależności, spójników itp. Z czasem

zauważono, że rezultaty osiągane w takim rozszerzaniu składni języka równie dobrze można

zastosować w mechanizmach relaksacji zapytań w SZBD.

Ostatecznie, obecny rozwój systemów wykorzystujących zbiory rozmyte w środowisku

relacyjnych SZBD ukierunkował się dwutorowo powodując powstanie dwóch odrębnych grup

systemów. W pierwszej grupie, którą określa się mianem rozmytych kwerend (ang. fuzzy

querying) lub rozmytych zapytań, są np. [BOSC 88], [KACPRZYK 89], [BOOKSTEIN 80],

[LARSEN 93], [TARANI 77] Zakłada się tam, że sama baza danych jest tradycyjna (nie

rozmyta), taka z jakiej na codzień korzysta użytkownik, natomiast do języka zapytań

wprowadza się rozszerzenia zawierające elementy rozmyte. Najczęściej rozszerzenie takie

polega na dodaniu do standardowego języka zapytań narzędzi pozwalających określić
\

nieprecyzyjne warunki selekcji i ich agregację, a następnie na skonstruowaniu mechanizmów

wyszukiwania informacji z nierozmytej bazy danych na podstawie tak określonych

nieprecyzyjnych zapytań. Takie podejście jest bardzo korzystne i realistyczne z praktycznego

punktu widzenia, gdyż umożliwia wykorzystanie dotychczasowych tradycyjnych SZBD bez

potrzeby modyfikacji i adaptacji ich struktur i już istniejących danych. Druga grupa podejść,

którą określa się mianem rozmytych baz danych (ang. fuzzy database) (np. [ZEMANKOWA

85], [ANVAR! 87], [BUCKLES 82] ) koncentruje się na modyfikacji modeli baz danych.

Modyfikacja ma umożliwić jednoczesne przechowywanie i manipulowanie zarówno



precyzyjnymi jaki i nieprecyzyjnymi danymi, w jednej i tej samej bazie danych. Również i w

tym podejściu rozszerzeniu (rozmyciu) ulega język zapytań, w sensie opisanym powyżej,

umożliwiając w ten sposób wyszukiwanie nieprecyzyjnych pojęć przechowywanych w bazie

danych.

Podejście zaproponowane w pracy zalicza się do systemów rozmytych kwerend (czyli

do pierwszej ze wspomnianych grup). Wynika to z faktu, że mechanizmy relaksacji przez nas

rozpatrywane są oparte wyłącznie na modyfikacji języka zapytań, podczas gdy sama baza

danych pozostaje niezmieniona. Dalej, dla uproszczenia, relaksację zapytania, w której

zastosowano elementy teorii zbiorów rozmytych (w ramach systemów rozmytych kwerend),

będziemy najczęściej określać w skrócie jako relaksacjęrozmytą.

Proponowane w niniejszej pracy podejście do rozmytej relaksacji zapytań opiera się

przede wszystkim na zastosowaniu tzw. operatorów uporządkowanej sredniej ważonej (ang.

ordered weighted averaging, OWA) [YAGER 88], które w teorii zbiorów rozmytych są

często uważane za bardzo uniwersalne narzędzie agregacji.

Nową propozycją zawartą w naszej pracy jest przy tym "doposażenie" tradycyjnego

operatora OWA w interaktywny mechanizm dookreślaniaparametrów (wag) operatora.

5.2. Rozmyta relaksacja zapytań

5.2.1 Uwagi wstępne

Rozmyta relaksacja zapytania tutaj rozpatrywana odnosi się do dwóch podstawowych

części zapytania (rys. 5.1), a mianowicie: warunków selekcji i operatora agregacji.

Q : select nazwa_ulicy, powierzchnia, cena, piętro

fram Nieruchomości

,--l-----------
I where I ~powierzchnia _betweeni40,eO) ~

1-----------
and I cena < 30000 I

I I~-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-J

I and I I piętro > 7 I
---.JL J

Rysunek 5.1. Schemat przykładowego zapytania Q.

Jeżeli chodzi o relaksację warunków selekcji, to jest ona szeroko wykorzystywana w

różnych podejściach [por. rozdział 4]. Cechą wyróżniającą relaksację rozmytą od innych

przedstawionych tam rodzajów relaksacji jest fakt, że zawiera ona kilka wyodrębnionych

mechanizmów relaksacji warunków selekcji, podczas gdy w innych podejściach mamy do
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czynienia na ogół z pojedynczym mechanizmem (głównie dotyczącym terminów rozmytych).

Ale przede wszystkim, w niniejszym rozwiązaniu proponujemy relaksację operatora agregacji,

czego jak dotąd nie rozpatrywało się.

Należy zdać sobie przy tym sprawę, że rozmytą relaksację trzeba rozważać na dwóch

poziomach:

• Poziom lingwistyczny (zev/nętrzny)

W zasadzie użytkownik działa tylko na tym pozionue, stosując terminy rozmyte

(lingwistyczne).

• Poziom funkcji przynależnosettwewnętrznyi

Przetwarzanie wewnętrzne odbywa się na tym poziomie, a użytkownik w zasadzie nie

porusza się na tym poziomie.

Należy również dodać, że istnieje pełna odpowiedniość między tymi dwoma

poziomami w tym sensie, że każdemu terminowi rozmytemu (etykiecie, określeniu) na

pierwszym poziomie odpowiada jednocześnie odpowiednia funkcja przynależności [por. pkt.2]

na drugim poziomie. Ze względu na tą odpowiedniość będziemy w naszej pracy często używali

zamiennie elementów pierwszego i drugiego poziomu, jeśli nie będzie to prowadziło do

nieporozumień.

Na rysunku 5.2. schematycznie przedstawiono zależność pomiędzy dwoma poziomami.

I tak, termin lingwistyczny "co najmniej 5" na poziomie pierwszym (zewnętrznym) ma swój

odpowiednik w funkcji przynależności na poziomie drugim (wewnętrznym) i na odwrót.

(I) poziom lingwistyczny

--------------------
I

(II) gDziem funkcji przynależności

--------------------
I

"co najmniej 5" I ...-(_~) I

Rysunek 5.2. Dwa poziomy rozmytej relaksacji zapytania.

Jak już wspomnieliśmy w rozdziale 1, niniejsza praca ma w dużym stopniu charakter

zastosowaniowy w tym sensie, że zaproponowane tu rozwiązania mają źródła w potrzebach

praktycznych użytkowników bazy danych jednej z agencji obrotu nieruchomościami w

Warszawie. Wszystkie rozważania teoretyczne ilustrujemy więc w pracy przykładami

rzeczywistymi, na danych z tej bazy, opisanych za pomocą typowych (dla tego zastosowania)

atrybutów, takich jak nazwa_ulicy, powierzchnia (m2), cena (zł), liczbapokoi, piętro, itd. w

tablicy o nazwie Nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat samej bazy danych (nazwy
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tablic, atrybutów oraz inne) zostały zamieszczone w dalszej części pracy, w ramach opisu

systemu RFQUERY (patrz pkt. 6.3).

W zakresie podejść rozmytej relaksacji wyróżnić można cztery podstawowe sposoby

relaksacji zapytania, tj. poprzez użycie:

• terminów rozmytych,

• modyfikatorów,

• kwalifikatorów ważności,

• kwantyfikatorów,

które teraz po kolei omówimy.

5.2.2. Terminy rozmyte

Użycie terminów rozmytych w warunkach selekcji zapytań jest najprostszym

najczęściej stosowanym sposobem rozmytej relaksacji zapytań. Polega ono na zamianie

terminów precyzyjnych w warunkach selekcji (np. w notacji SQLa "powierzchnia =

between(40,60)", czyli powierzchnia między 40 i 60 m2 - patrz rys. 5.1.) na odpowiednie,

uprzednio zdefiniowane terminy rozmyte (np. "średnia", tzn. "powierzchnia jest średnia")

utożsamiane z odpowiednim zbiorem rozmytym, którego funkcję przynależności

przedstawiono na rysunku 5.3.

J..L Średnia (X)
"średnia"

o 35 40 60 65 x

Rysunek 5.3. Funkcja przynależności opisująca termin rozmyty "średnia" określone na
dziedzinie atrybutu "powierzchnia".

Rozpatrzmy tę samą sytuację w konkretnym zapytaniu przedstawionym w poniższym

przykładzie.

Przykład 5.1

Załóżmy, że do naszej bazy danych o nazwie Nieruchomości zostało skierowane następujące

zapytanie:
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Q:

R: 0

select

from

where

and

N.NAZWA_ULICY, N.POWIERCHNIA

NIERUCHOMOŚCI

N.POWIERZCHNIA between(40,60) m2

N.CENA < 50000 zł

Komentarz:
Zadaniem zapytania Q, jest identyfikacja mieszkań o powierzchni całkowitej z

przedziału [40,60] n12, których cena całkowita nie przekracza 50000 zł. Odpowiedź

jest pusta.

W procesie relaksacji zapytania Q precyzyjny termin between(40,60) zastąpiono

nowym terminem rozmytym "średnia". W wyniku tej operacji otrzymano. następujące zapytanie
~. rozmyte QRaednia :

QRaednia : select

from

where

and

N.NAZWA_ULICY, N.POWIERCHNIA

NIERUCHOMOŚCI

N.POWIERZCHNIA jest "średnia"

N.CENA < 50000 zł

Komentarz:
Celem zapytania QRaednia, jest identyfikacja mieszkań o średniej powierzchni

całkowitej, których cena całkowita nie przekracza 50000 zł.

•
5.2.3. A1o«yj1kato~

Kolejnym sposobem relaksacji rozmytej zapytań jest zastosowanie operatorów

unarnych (jednoargumentowych) zwanych popularnie modyfikatorami (warunków selekcji).

Ogólnie rzecz biorąc, działanie modyfikatorów polega na odpowiednim przekształceniu

terminu precyzyjnego lub rozmytego występującego w warunku selekcji, a ściślej funkcji

przynależności tego terminu. Modyfikatory mają postać określeń rozmytych typu np. "bardzo",

"mniej więcej", "nie tak bardzo", Zastosowane ich do terminów rozmytych, np. "średnia",

tworzy nowy termin rozmyty, np. "mniej więcej średnia" (tzn. "powierzchnia jest mniej więcej

średnia").

O ile od strony formalnej koncepcja modyfikacji warunków selekcji jest prosta, o tyle

praktyczne jej wykorzystanie napotyka kilka problemów. Zasadniczym problemem jest

konstrukcja uniwersalnej definicji modyfikatora.
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Modyfikacja pOJęCIa przy użyciu modyfikatora, polega OCzywISCIe na pewnym

przekształcaniu funkcji przynależności tego pojęcia. Przekształcenie takie może się odbywać

na dwa sposoby, a mianowicie przez ograniczenie ("wyostrzenia", czyli zmniejszenia

rozmytości) lub rozszerzenie ("spłaszczenia", czyli zwiększenia rozmytości) funkcji

przynależności pojęcia pierwotnego. Jeśli więc modyfikator M przekształca funkcję

przynależności m(x) na M(m(x)) , taką, że M(m(x)) ~ m(x) , \Ix E X , wtedy mówimy, że jest to

tzw. modyfikator ograniczający (ang. restrictive) , natomiast jeśli w wyniku przekształcenia

mamy M(m(x)) > m(x) , "Ix E X, to wtedy mówimy o tzw. modyfikatorze rozszerzającym

(ang. expansive). Poniżej przedstawiamy przykłady dwóch modyfikatorów tego typu.

Pierwszy z modyfikatorów, odpowiadający operacji rozcieńczenia (ang. dilation) został

zaproponowany na początku lat 70-tych (np. [ZADER 72], [LAKOFF 73]). Rezultatem

modyfikacji zbioru rozmytego A operacją rozcieńczenia jest nowy zbiór rozmyty
DIL(A) określony następująco:

DIL(A) = AO,s

co odpowiada, w języku funkcji przynależności,

J.!DIL(A) (x) = (J.! A(x))O,s, 't/XEX

w·· wyniku przekształcenia danego zbioru rozmytego A na zbiór rozmyty DIL(A) ,

zwiększeniu uległy wartości stopni przynależności, podczas gdy nośnik [por. (2.11)] pozostał

taki sam. Jest to więc modyfikator rozszerzający. Zwróćmy uwagę, że jeżeli nadal będziemy

stosować ten modyfikator w kolejnych modyfikacjach tego samego terminu, to szybko

możemy napotkać barierę nadmiernie rozmytego wyniku (gdy wszystkie stopnie

przynależności staną się bliskie lub równe l). Prostota i łatwość operowania tym operatorem

sprawiająjednak, że jest on jednym z najczęściej stosowanych w literaturze, przy czym jest on

najczęściej utożsamiany z terminem "mniej więcej".

Do jednych z ciekawszych propozycji modyfikatorów należy zaliczyć grupę

operatorów unarnych zaproponowanych przez Bouchon-Meunier (np. [BOUCHON

MEUNIER 88, 92]). Modyfikatory te reprezentują klasę operatorów parametryzowanych, co

pozwala na bardzo plastyczne (wszechstronne) sterowanie modyfikacją funkcji przynależności

zbioru rozmytego. Do najbardziej interesujących, z punktu widzenia relaksacji, modyfikatorów

zaproponowanych przez Bouchon-Meunier należą modyfikatory: "w przybliżeniu" (ang.

approximately), "raczej" (ang. rather), "około" (ang. about).
A bardziej formalnie, załóżmy, że funkcja przynależności J.!i(X) zbioru rozmytego

opisującego pojęcie rozmyte Ci jest dana w postaci trapezoidalnej jako:

68



Jlź(X) =o
Jlj(X)=<p;(x)

Jlź(X) = 1

Jli(X) =<p;rx)

dla 'tlx E [Uź-,aż]u[bź,Uź+ ] , gdzie aź 2: tr», ~ ut
dla 'tlx E [aj,Aź ], gdzie aż < Aj

dla 'tlx E [Aj ,Bj ] , gdzie 4 < B,
dla 'tlx E [Bj ,bi ] , gdzie B, < b,

przy czym funkcje Cf';i Cf';' są liniowe, takie że <p;(aj)=<p;'(bj)=O,<p;(Ai)=<p;tBj)=l.

Rozpatrzmy na przykład modyfikator raczej [BOUCHON-MEUNIER 88], oznaczony
dalej jako m i skojarzony z parametrem v (z przedziałujKIj). Ten modyfikator, zastosowany

do rozszerzenia terminu rozmytego C, (opisanego funkcją przynależności <p ź), daje w wyniku

następującą funkcję przynależności (zmodyfikowanego terminu rozmytego "raczej" C,

opisanego funkcją przynależności gi(X))

dla v E [li ,1]

Poniżej, na rysunku 5.3, przedstawimy wpływ tego modyfikatora zastosowanego do

funkcji przynależności pojęcia rozmytego "średnia". Widzimy, że ten modyfikator jest

rozszerzający.

JlŚrednia (X) "średnia"

~ ) "raczej średnia"

1

o 35 40 x

Rysunek 5.4. Funkcja przynależności Jlśrednźa(x) zmodyfikowana modyfikatorem (v) "raczej".

5.2.4. Kwalifikatory ważności

Ostatnim sposobem relaksacji, który można zastosować w warunku selekcji, jest użycie

kwalifikatorów ważności. W tym miejscu ograniczymy się do przedstawienia samej idei użycia
\

kwalifikatorów ważności w zapytaniu, natomiast dokładniejszy opis przedstawiamy w dalszej

części pracy (por pkt. 5.3.2).

W praktyce często mamy do czynienia z sytuacjami, w których użytkownik wyraża

chęć lub odczuwa potrzebę dodatkowego dookreślenia wybranych rozmytych warunków

selekcji w zapytaniu. Jednym z możliwych rozwiązań, przyjętym również w naszej pracy, jest

przeprowadzenie dalszej relaksacji warunków selekcji za pomocą tzw. kwalifikatorów

ważności przyjmujących wartości z przedziału [0,1], które ujmują różne ważności (istotności)

przypisywane (przez użytkownika) poszczególnym warunkom selekcji w zapytaniu. W
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konsekwencji powoduje to zmianę ich wpływu (zmniejszenie lub zwiększenie) na "całość"

zapytania.

5.2.5. Przetwarzanie rozmytych warunkćw selekcji

Na tym zakończyliśmy omawianie sposobów relaksacji odnoszących się do

pojedynczych warunków selekcji zapytania występujących w podejściu rozmytej relaksacji

(zagadnienie kwantyfikatorów lingwistycznych, związanych z agregacją pojedynczych

warunków selekcji, omówimy w pkt. 5.2.6). Obecnie prześledzimy proces przetwarzania

rozmytych warunków selekcji (tzn. zawierających terminy rozmyte) na poziorme

wewnętrznym (funkcji przynależności).

Otóż, w większości SZBD każde weryfikowanie pojedynczego, k-tego warunku

selekcji zapytania z faktyczną wartością atrybutu j-tego rekordu w bazie danych kończy się

wyznaczeniem tzw. indywidualnego stopnia spełnienia (ang. individual matching degree),
który dalej oznaczamy jako imdkj . Wartość imd., wskazuje, w jakim stopniu pojedynczy k-ty

warunek selekcji jest spełniony przezj-ty rekord w bazie danych.

W tradycyjnych SZBD, w których operuje się tylko precyzyjnie określonymi

warunkami selekcji, istnieją dwie możliwe sytuacje: dany rekord całkowicie spełnia wybrany

warunek selekcji lub też go 'nie spełnia w ogóle. Jeśli więc j-ty rekord całkowicie spełnia

określony warunek, wtedy imdkj = 1, a w pozostałych przypadkach, nawet jeśli niewiele

brakuje do całkowitego spełnienia pierwotnego warunku selekcji przez odpowiedniąwartość

w rekordzie, imdkj = O. Nie istnieją więc wartości pośrednie.

W systemach kwerend rozmytych (do jakich zaliczamy również relaksację rozmytą),

wraz z wprowadzeniem do składni języka zapytań pojęć rozmytych (np. "średnia"), zmianie
musiał ulec sposób wyznaczania imdkJ , aby dopuścić częściowe stopnie spełnienia, w stopniu z

przedziału [0,1], od całkowitego spełnienia rozmytych warunków selekcji, imdkj = 1, poprzez

pośrednie częściowe spełnienie rozmytych warunków selekcji, imdkJ E (0,1), kończąc na

całkowicie niespełnionych rozmytych warunkach selekcji, imdi, = O.

Ideę wyznaczania imd., dla pojedynczego rozmytego warunku selekcji można

przedstawić jak na rysunku 5.5. W części zatytułowanej Pojedynczy warunek selekcji, znajduje

się pojęcie rozmyte "średnia" wraz z odpowiadającą mu funkcją przynależności. Załóżmy, że

przy użyciu tego pojęcia został skonstruowany nieprecyzyjny warunek selekcji np.

"powierzchnia jest średnia". W wyniku konfrontacji rekordów z bazy danych Nieruchomości z

tym warunkiem selekcji wyznaczone zostały wartości indywidualnych stopni spełnienia dla

każdego rekordu (w bloku Wartość spełnienia).
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Pojedynczy warunek selekcji Baza danych Wartość spełnienia
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1
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Rysunek 5.5. Schemat wyznaczania wartości stopnia spełnieniapojedynczego rekordu z

indywidualnym, nieprecyzyjnym warunkiem selekcji

Na tym zakończymy omawianie relaksacji warunków selekcji i przechodzimy do opisu

relaksacji operatora agregacji.

5.2.6. Kwantyfikatory lingwistyczne

Dotychczas mówiliśmy o rozmytej relaksacji poszczególnych warunków selekcji w

danym zapytaniu, ale w praktyce często mamy do czynienia z sytuacjami, w których

należałoby raczej dokonać całościowego dookreślenia ogólnych warunków wyboru dla całego

zapytania. Służy do tego m.in. operator agregacji, którego relaksacjązajmiemy się poniżej.

Rozmytą relaksację operatorów agregacji najdogodniej jest przeprowadzić poprzez

wykorzystanie uogólnionych operatorów agregacji. Umożliwia to agregację nie tylko podczas

gdy Wszystkie (agregacja typu "I") oraz Przynajmniej jeden (agregacja typu "LUB") z

warunków zapytania są spełnione, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych operatorów

agregacji, ale również pozwala dokonać agregacji pośredniej, pomiędzy tymi dwoma

ekstremami.

Zauważmy, że pewne operatory, takie jak np. T-normy i S-normy (patrz pkt. 2.2),

umożliwiają agregację nie tylko "między", ale również "poza" tymi dwoma ekstremami.

Otrzymywane wyniki mogą być jednak często niejasne dla człowieka. A mianowicie, "jasne"

jest co oznacza agregacja typu "Wszystkie" lub "Przynajmniej jeden", a także agregacja

"pośrednia" typu "Prawie wszystkie", "Więcej niż 50%", "Kilka", itp., natomiast niejasna jest

dla człowieka agregacja wychodząca poza zakres "Wszystkie + Przynajmniej jeden". W

związku z tym, w niniejszej pracy ograniczymy się tylko do agregacji zawierającej się "między"

tymi dwoma operatorami.

Wprowadzanie takich pośrednich operatorów agregacji (typu Większość, Przynajmniej

połowa, Mniej więcej 50% itp.) do zapytania odbywa się przede wszystkim poprzez

wykorzystanie kwantyfikatorów lingwistycznych zaproponowanych przez Kacprzyka,

Zadrożnego i Ziółkowskiego [patrz KACPRZYK 86b, 86c, 86d, 88, 89].
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Większość tradycyjnych języków zapytań umożliwia w swojej składni wykorzystanie

dwóch kwantyfikatorów, a mianowicie dopuszcza się, że dane zapytanie spełnia jednakowo

"Wszystkie" swoje warunki selekcji, co odpowiada użyciu kwantyfikatora ogólnego ( V) lub

też dopuszcza się że "Przynajmniej jeden" warunek selekcji jest spełniony w zapytaniu, co

odpowiada użyciu kwantyfikatora egzystencjalnego (3). Wynika to oczywiście z faktu, że te

systemy tradycyjne są oparte na logice dwuwartościowej. Tymczasem język, którym na

codzień posługuje się człowiek, pełen jest sformułowań odpowiadającym kwantyfikatorom

lingwistycznym, typu "Prawie wszystkie", "Kilka", "Około 3", "Większość", "Prawie połowa"

itp., których nie można użyć w systemach tradycyjnych. Dopiero sformalizowanie tych

kwantyfikatorów lingwistycznych na gruncie logiki rozmytej [ZADEH 83] dostarczyło

prostych i konstruktywnych narzędzi formalnych i otworzyło drogę do ich wykorzystania w

językach zapytań SZBD.

Logika rozmyta pozwoliła mianowicie określić stopień prawdy zdań następującego

typu:

"Prawie wszystkie domy są drogie"

co zapisuje się symbolicznie jako

QY' s są F (5.1)

gdzie F jest kwantyfikatorem lingwistycznym (np. "Prawie wszystkie"), Y= {YI,...,Yn} jest

zbiorem obiektów (np. "domy"), a F jest własnością, która ma być spełniona przez te obiekty

(np. drogie). Własność obiektów wyrażonaw powyższym zdaniu ma charakter nieprecyzyjny i

jest utożsamionaz odpowiednim zbiorem rozmytym.

Można też określić stopień prawdy zdań następującego typu:

"Prawie wszystkie duże domy są drogie"

co zapisuje się symbolicznie jako

QBY's są F
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gdzie B jest dodatkową własnością (typu "ważność" czy "istotność") nałożoną na obiekty,

która również jest określona nieprecyzyjnie i jest utożsamiona z odpowiednim zbiorem

rozmytym.

Z praktycznego punktu widzenia, także w niniejszej pracy, istotne jest jedynie

wyznaczenie stopni prawdy zdań (5.1) i (5.2), czyli

prawda( QY' s są F )

prawda( QBY' s są F )

które w obu przypadkach przyjmująwartości z przedziału [0,1].

Wśród kwantyfikatorów lingwistycznych możemy wyróżnić tzw. kwantyfikatory

proporcjonalne, jak np. "Większość", "Prawie wszystkie", "Znacznie więcej niż 50%", itp.,

oraz tzw. kwantyfikatory absolutne, do których zaliczamy m. in. "Około 3", "Prawie 10",

"Znacznie więcej niż 7" itp. Rozumowanie w obydwu przypadkach jest praktycznie takie samo.

Ponieważ jednak kwantyfikatory absolutne nie znajdują szerszego zastosowania w naszej

pracy, więc ograniczamy się do przedstawienia przypadków zdefiniowanych tylko dla

kwantyfikatorów proporcjonalnych.

Proporcjonalne kwantyfikatory lingwistyczne można podzielić na trzy kategorie

[YAGER 93a]:

• niemalejące (5.3)

(1)

(2)

(3)

Q(O) =O

Q(l) = 1

Q(x) ~ Q(y) jeśli x> y

• nierosnące (5.4)

(1) Q(O) = 1

(2) Q(l) = O

(3) Q(y) ~ Q(x) jeśli x>y
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• unimodalne

(1) Q(O) = O

(2) Q(l) =1

(3) istnieją dwie wartości a,b E I , gdzie a < b, takie że

dla y < a, Q(x) ś Q(y) jeśli x> y

dla x E [a,b], Q(x) = 1

dla x < b, Q(x) ~ Q(y) jeśli x> y

(5.5)

niemaleiący unimodalny nierosnący

Rysunek 5.6 Proporcjonalne kwantyfikatory lingwistyczne.

Przedstawimy teraz trzy główne podejścia (rachunki) do wyznaczania stopni prawdy

zdań z rozmytymi kwantyfikatorami lingwistycznymi (5.1) i (5.2):

• podejście zaproponowane przez Zadeha [ZADEH 83],

• podejście zaproponowane przez Yagera [YAGER 83],

• podejście z użyciem operatorów uporządkowanej średniej ważone (OWA) zaproponowane

przez Yagera [YAGER 88].

Zadeh jako pierwszy zaproponował metodę formalizacji kwantyfikatorów [ZADEH

83]. Przyjmuje on, że kwantyfikator lingwistyczny jest zbiorem rozmytym, zdefiniowanym w

przedziale [0,1]. Na przykład, kwantyfikator lingwistyczny "Większość" może być utożsamiany

z następującą funkcją przynależności:

1 dla x ~ 0,8

)lWiększość(x) = 2x - 0,6 dla 0,3 < x < 0,8

° dla x ś 0,3

(5.6)

W dalszej części skoncentrujemy się przede wszystkim na kwantyfikatorach

niemalejących (5.3), gdyż jedynie one mogą właściwie być użyte w językach zapytań.
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Jl (x)
Większość

1 -- --------~---......

0,3 0,8 x

Rysunek 5.7. Funkcja przynależności niemalejącegokwantyfikatora lingwistycznego

"Większość".

Określenia stopnia prawdy zdań (5.1) i (5.2) dokonuje się z użyciem pojęcia

(nierozmytej) liczności zbiorów rozmytych, tzw. L Counts, i odbywa się dwuetapowo.

Dla zdania (5.1) w pierwszym kroku obliczamy:

a w drugim kroku

prawda (QY's sąF)= JlQ(r)

(5.7)

(5.8)

Podobnie dla zdania (5.2), w pierwszym kroku obliczamy:

a w drugim kroku

prawda (QBY's sąF) = JlQ(r')

Yi EY
(5.9)

(5.10) \

przy założeniu, że t oznacza T-normę [por. (2.13)].

Przykład 5.2
Załóżmy, że Y ={Yl'Y2'Y3}' jest zbiorem domów, własność "drogi" jest utożsamiana z

funkcją przynależności, taką że JldrOgi (Yl) =0,2; JldrOgi (Y2) =0,5; Jldrogi (Y3)=0,8. Załóżmy

ponadto, że kwantyfikator "Większość" został zdefiniowany jako (5.6), a B jest określonejako:

Jlduże(Yl)=1,0; ~duże(Y2) =0,5; Jlduże(Y3) =0,5.
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Wtedy stopień prawdy zdania:

"Większość domów jest drogich"

wynosi

prawda( "Większość domów jest drogich" ) ==
Jlwiększość(X *(0,2 +0,5+0,8) = Jlwiększość(O,S) =0,4

a stopień prawdy zdania:

"Większość dużych domów jest drogich"

wynosi

prawda( "Większość dużych domów jest drogich" ) ==
Jlwiększość(X*(O,2+0,S+0,S) = Jlwiększość(0,6) =0,6

•

(5.11)

(5.12)

Alternatywne podejście zostało zaproponowane przez Yagera (np. [YAGER 83].

Zdania typu Yi jest F są oznaczone jako ~, a prawda (~) =prawda (Yi jest F) =JlF(Yi) ,

i =1, ... ,p . Oznaczmy przez

v={v} =iIJ.,···,Pp
} ,

rodzinę wszystkich podzbiorów zbioru zdań ~, i =1, ... ,p .

Przyjmuje się, że każde v jest prawdziwe w stopniu JlT (v), gdzie

~T(V) =prawda (~l 1\ 1\ Pkm) =

prawda (~l) 1\ 1\ prawda (Plan) =
JlF (ykI) 1\ ... 1\ JlF (ykm )

(5.13)

przy czym operator "1\" (czyli minimum) zastosowany w oryginalnym podejściu Yagera można

zastąpić dowolną T-normą [por. (2.13)], a "~1 1\ ... 1\ ~m" oznacza "~1 i ... i ~m" .

Kwantyfikator lingwistyczny Qjest zdefiniowany jako zbiór rozmyty w V. Na przykład

jeśli mamy p == 3, to mamy
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a wtedy kwantyfikator "Większość" można określić w następujący sposób:

1

Jlwżększość(v) = 0,7

0,3

dla v E {~ /\ P; /\ 1; }

dla vE{~/\~,~/\1;,~/\1;}

dla v E {~ , ~ , 1; }

(5.14)

W praktyce wykorzystuje się monotoniczne kwantyfikatory lingwistyczne, tzn. takie że:

dla każdego v', v" E V

Ostatecznie, stopień prawdy zdania (5.1) określa się następująco:

prawda (QY's sąF)= v (JlQ(v) /\ JlT(v))
veV

(5.15)

operator "v" (czyli maksimum) zastosowany w oryginalnym podejściu Yagera można zastąpić

dowolnąS-normą [por. (2.15)].

Podobnie, dla zdania (5.2) w pierwszym kroku obliczamy:

m

prawda (QBY's sąF) = v (flQ(v) /\ (!'(JlB(Yki) ---t JlF(Y/d))))
veV 1=1

i jeśli przyjmiemy a ---t b = (1- a) v b , to otrzymamy dla (5.16):

m

prawda (QBY's sąF) = v (Il Q (v) /\ (!'(l-IlB(Yki))vIl F(Yki)))
veV 1=1

(5.16)

(5.17)

Użycie kwantyfikatorów lingwistycznych do relaksacji zapytań sprowadzić można do

użycia mniej restryktywnych kwantyfikatorów lingwistycznych, np. w sensie zawierania się

zbiorów rozmytych [por. (2.8)]. Na rysunku 5.8 pokazano funkcje przynależności pewnych

kwantyfikatorów lingwistycznych Al" ..,An , z których najbardziej restryktywny jest Al' a

najmniej restryktywny An . I tak, w zapytaniu, w którym pierwotnie zastosowano np.

kwantyfikator A2 , relaksacja operatora agregacji będzie polegała na jego zastąpieniudowolnym

innym mniej restryktywnym kwantyfikatorem, czyli którymś z A3 , · · · , An .
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Rysunek 5.8. Zasada relaksacji operatora agregacji z użyciem kwantyfikatorów
lingwistycznych.

I na tym kończymy omawianie relaksacji zapytań z użyciem kwantyfikatorów

lingwistycznych, traktowanych jako (dość) ogólne operatory agregacji. W jednym z

następnych punktów (por. pkt. 5.3.) przedstawimy relaksację z użyciem jeszcze ogólniejszych

operatorów agregacji, tzw. operatorów uporządkowanej średniej ważone (OWA) [YAGER

88]. Zapewniają one bowiem agregację odpowiadającą agregacji z użyciem kwantyfikatorów

lingwistycznych, a ponadto jeszcze inne, bardziej ogólne rodzaje agregacji. A zatem, mogą być

bardzo uniwersalnym narzędziem relaksacji zapytań. Operatory te zyskały ostatnio dużą

popularność i są szeroko stosowane (patrz np. książka Yagera i Kacprzyka [YAGER 96]).

5.2.7. Przetwarzanie zapytań rozmytych

Zanim jednak przejdziemy do omawiania operatorów OWA wyjaśnimy mechanizmy

rządzące przetwarzaniem zapytań rozmytych (tzn. zawierających rozmyte warunki selekcji

i/lub kwantyfikatory) na poziomie wewnętrznym. Otóż, jak którą poprzednio opisywaliśmy,

każda weryfikacja warunków selekcji dla j-tego rekordu, zwraca wartości imdkj' Następnym

krokiem jest wyznaczenie wartości całkowitego stopnia spełnienia (oznaczonego dalej jako
omdj ) całego zapytania dla tego rekordu.

W systemach tradycyjnych tylko te rekordy, których wszystkie warunki selekcji są

spełnione (imdlq' == 1, Vk) otrzymują omdj == 1 (dla agregacji typu "I"!) i są uważane za

odpowiedź na zapytanie. Dla pozostałych rekordów, nawet gdy znaczna większość warunków
selekcji spełnia imd., == 1, a jedynie dla nielicznych warunków imdlq' == O, otrzymujemy zawsze

wartość omd, == O(dla agregacji typu "I"!) i te rekordy nie są brane pod uwagę w ostatecznej

odpowiedzi na zapytanie. Jest to oczywiście bardzo nieelastyczne oraz niezgodne z intencją i

intuicją człowieka.

Dokonując agregacji w systemach zapytań rozmytych, w wyniku agregacji
poszczególnych imd., (obliczonych na podstawie rozmytych warunków selekcji!) dla j-tego

rekordu, przy zastosowaniu wybranego operatora agregacji, otrzymamy zbiór rekordów, dla

78



których omd, E [0,1]. Te rekordy, których omd, = 1, całkowicie spełniają warunki

zapytania. Rekordów, dla których omd, E (0,1), częściowo spełniają warunki zapytania i

mogą być brane pod uwagę w ostatecznej odpowiedzi. Dodatkowo, mamy możliwość

ustanowienia wartości progowej (np. A) dla omdj . Rekordy, dla których wartość omd, jest

powyżej wartości progowej (onldj'~ A) zostaną skierowane do odpowiedzi, pozostałe rekordy

t omd, < A) są odrzucone. Jedynie rekordy, których wartość omd, = 0, całkowicie nie są one

brane pod uwagę w ostatecznej odpowiedzi na zapytanie.

5.3. Mechanizmy rozmytej relaksacji z wykorzystaniem operatorów OWA

5.3.1. Operatory OWA

Operatory uporzqdkowanej średniej ważonej, zwane powszechnie operatorami OWA

(ang. ordered weighted averaging operators) zostały zaproponowane przez Yagera [YAGER

88] jako narzędzie umożliwiające elastyczną i bardzo ogólną agregację, w zakresie od

agregacji odpowiadającej operatorowi Min (agregacja typu "I"), czyli kwantyfikatorowi

lingwistycznemu Wszystkie, do wartości agregacji odpowiadającej operatorowi Max (agregacja

typu "LUB"), czyli kwantyfikatorowi lingwistycznemu Przynajmniej jeden. Sterowanie typem

agregacji odbywa się przy tym poprzez prostą zmianę parametru operatora (wag).

5.3.l.a. Podstawowe definicje i własności

Operatorem uporządkowanej średniej ważonej (OWA) nazywamy funkcję F

F:[O,I]n ~ [0,1],

z którąjest skojarzony wektor wag W

taki, że

(5.18)

(1) Wf E [0,1], dla każdego j=I, ...,n;
n

(2) L W j =1.
j=l

Funkcja F ma postać
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n

Fta., ...,an ) = Lwb,
j=l

gdzie b, jestj-tym największymelementem w zbiorze {~, ... ,an} .

(S.19)

Przykład 5.3
Załóżmy, że mamy następujący wektor wag W=[0,4 0,3 0,2 O,l]T i zbiór agregowanych

elementów A ={0,7;1;0,3;0,6}. Najpierw, w wyniku uporządkowania elementów zbioru A

otrzymujemy wektor B =[1 0,7 0,6 0,3r.Otrzymujemy

F (0,7;1;0,3;0,6) =0,4·1 + 0,3.0,7+ 0,2.0,6+ 0,1· 0,3=0,76

•
Można łatwo zauważyć, że operatory OWA skojarzone z następującymi wektorami

wag [YAGER 88]:

w* =[1 O ... oy
WA =[~ l. ~rn

W* =[0 ° lf

(S.20a)

(S.20b)

(S.20c)

odpowiadają trzem ważnym operatorom agregacji:

• W* odpowiada operatorowi Max (agregacja typu "LUB")

F*(~, ... ,an)= maxa)
)=l,...,n

• WA odpowiada operatorowi tradycyjnej średniej arytmetycznej

12

FA(a,,···,an) =~La)
)=1

• W* odpowiada operatorowi Min (agregacja typu "I")

F*(~, ... ,an)=mina)
)=l,...,n

Nietrudno też zauważyć, że dla każdego operatora OWA mamy
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czyli

minaj s F(~, ... ,an) ~maxaj

j=l,...,n j=l,...~n

(5.22)

(5.23)

Oprócz tej pierwszej wymienionej własności, operatory OWA mają jeszcze wiele

innych interesujących własności (np. [YAGER 88, 93a]), jak np.:

• przemienność

Fta, ,a2 , ... ,an ) =F (ai, a;, ...,a~)

• monotoniczność

• idempotencja

jeśli (a;, a; , ...,a;) jest dowolną permutacją

(~,~, ... ,an)

jeśli ai 2:: ą, \fi

jeśli aj =a, Vj

W celu bardziej uniwersalnego sterowania agregacją z: wykorzystaniem operatorów

OWA, Yager zaproponował [YAGER 88] dwie podstawowe miary. Pierwsza z nich, tzw.

miara typu "orness" (ang. measure oj orness), umożliwia wyliczenie do jakiego stopnia

operator OWA o określonym wektorze wag agreguje w sposób odpowiadający agregacji typu

"LUB". Wartości tej miary (z przedziału [0,1]) mają następującą interpretację: jeśli wartość

miary orness jest większa niż 0,5, wtedy uważa się, że operator OWA agreguje bardziej w

sposób "LUB" niż w sposób "I", w przeciwnym przypadku uważa się, że operator agreguje

bardziej w sposób "I" niż w sposób "LUB". Formalnie, miara typu "orness" dla wektora wag W
(5.18), oznaczonajako orness(W) , jest zdefiniowana w następujący sposób:

1 12

orness(W) =-L((n-z),wJ
n-l i=l

(5.24)

Jeśli weźmiemy na przykład trzy, wymienione wcześniej wektory wag (S.20a), (S.20b) i

(S.20c), to otrzymamy odpowiednio następujące wartości miary orness (5.24):
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orness(W*) =1

orness(~) =0,5

orness(Tf:) = °
Z miarą typu orness jest związana tzw. miara typu "andness" (ang. measure oj

andness) operatora OWA (oznaczana dalej jako andness(fV)) zdefiniowana w następujący

sposób:

andness(W) =1-orness(fV) .

5.3.l.b. Metody generowania wektorćw wag operatorów OWA

(5.25)

Jak wspomnieliśmy, operatory OWA stanowią rodzinę operatorów, które przy

odpowiednim doborze wektora wag, zawierają się (w sensie wyników agregacji) pomiędzy

operatorami typu Min i Max. Ceną jaka trzeba zapłacić za uniwersalność i łatwość sterowania

agregacją jest jednak trudność doboru odpowiedniego wektora wag W (5.18). W tym

podrozdziale rozpatrzymy wybrane metody generowania wektorów wag.

Jednym z podejść do problemu określania wektora wag są tzw. parametryzowalne

operatory OWA. Zakłada się w nim, że początkowo operatorom OWA nadaje się wstępną

interpretację, aby uzależnić typ agregacji, którą mają generować, od konkretnych parametrów..

Na podstawie tych parametrów wylicza się następnie wektor wag według odpowiedniej

procedury obliczeniowej.

Do tej grupy rozwiązań należy zaliczyć tzw. operatory ME-OWA, zaproponowane

przez O'Hagana [O'HAGAN 90]. Aby wyliczyć żądany wektor wag O'Hagan stosuje

procedurę dwuetapową. W pierwszym etapie ustala się żądaną wartość miary typu orness (np.

omess = a). W drugim etapie, spośród różnych możliwych wektorów wag, które spełniają

warunek orness =<X, wybiera się taki [w1* ... w:Y że:

n

MaXL W j ln(w j )

W1""'Wn i=l
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przy spełnieniu ograniczeń:

n

n =_1 ~(n-i)w.
n-l~ l

i=l

(1)

(2)

(3)

W j E [0;1], dla każdego j=I, ...,n;

Inną grupą parametryzowalnych operatorów OWA, zaproponowaną przez Yagera i

Fileva [YAGER 92], są tzw. operatory S-OWA, wśród których wyróżnia się operatory dla

agregacji typu "I" i operatory dla agregacji typu "LUB".
Operator S-OWA dla agregacji typu "LUB", oznaczany jako Fso, dla« E [0,1] jest

skojarzony z wektorem wag o elementach:

Wi =~(I-n)+n

wi =~(l-n)

i ma postać

n

FSO(a1, ... ,an ) =aMax;(a;)+;(l-a)La;
i=l

i= l

i=2, ... ,n

(S.27)

(S.28)

(S.29)

Można również wykazać, że wartość miary orness (S.24) dla Fso (S.29) jest

ograniczona przez.
n+IornessiFso) =__o

2

co przy założeniu, że n E [0,1] da nam dla Fso (S.29) zawsze agregację typu "LUB", czyli o

wyniku pomiędzy O,S i 1.
Operator S-OWA dla agregacji typu "I", oznaczany jako FSA ' dla pE [0,1], jest

skojarzony z wektorem wag o elementach:

W i =;(1- 13)
wn =~(1- P) + p

i ma postać:
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Podobnie jak dla Fso, można wykazać, że wartość miary orness (5.24) dla funkcji FSA

(5.32) jest ograniczona przez

1-~
orness(FSA ) = -.-

2
(5.33)

co przy założeniu, że ~ E [0,1], da nam zawsze agregację typu "I", czyli dającą wynik między

0.5 i O.

Teraz więc, dla zadanej wartości miary typu orness, równej A, z łatwością możemy

wyznaczyć wektor wag dla dowolnego operatora OWA [YAGER 93a], pamiętając że:

• jeśli A~ 0.5, używaj operatora S-OWA dla agregacji typu "LUB" z parametrem a =2A-1
• jeśli A< 0.5, używaj operatora S-OWA dla agregacji typu "I" z parametrem p=1- 2A .

Wagi operatora OWA można również wyznaczyć na podstawie monotonicznej
(niemalejącej) funkcji przynależności JlQ danego kwantyfikatora lingwistycznego zgodnie z

propozycją Yagera [YAGER 88]. A mianowicie, niech

a WIęC

Zauważmy, że sn = 1, So = O. Załóżmy następnie, że mamy wektor A i wektor B (o

elementach będących permutacją elementów A), taki że hj = O, dla j> k oraz

hl' = 1, dla j ~ k . Wtedy
k

F(al,···,an ) =WE =L Wf =Sk

1'=1

A więc

a wtedy kwantyfikator Q określa operator OWA o wymiarze N i wagach:

i =1, ...,n
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Przykład 5.4.

Załóżmy, że mamy kwantyfikator lingwistyczny "Większość" określony przez:

1

Jlwiększość(x) = 2x - 0,5

°

dla x"?:. 0,75

dla 0,25 < x < 0,75

dla x ~ 0,25

Ze wzoru (5.34) wyznaczamy:

W1 =I-1więk:lZośit)-l-1więk:lZośi%) =O- O=O

w2 =Jlwiększość(f)- Jlwiększość(t) == 0,3- 0= 0,3

w3 = Jlwiększość(t)- Jlwiększość(f) =0,7 - 0,3 =0,4

w4 =I-1więk:lZOŚĆ(t) -llwięk:lZośit) =1-0,7 =0,3

w5 =Jlwiększość(-t) - JlWięksZOŚĆ(t) =1-1=°
czyli otrzymujemy następujący wektor wag W:

w=[O 0,3 0,4 0,3 O]

•
Inną metodę określania wag wektora OWA podał ostatnio Yager, proponując pewien

iteracyjny algorytm uczenia (wyznaczania wag) w sieciach neuronowych. Szczegółowy opis tej

metody można znaleźć np. w książce Yagera i Fileva [YAGER 94a].

I na tym kończymy krótki przegląd metod wyznaczania wag operatorów OWA. Z

punktu widzenia niniejszej rozprawy, równoważnie będziemy traktować wagi operatora OWA

i kwantyfikator lingwistyczny w tym sensie, że operator OWA jest dla nas równoważny

agregacji odpowiadającej pewnemu kwantyfikatorowi lingwistycznemu między dla Wszystkich

i dla Przynajmniej jednego.

5.3.2. Uwzględnianie kwalifikatorów ważności w warunkach selekcji z wykorzystaniem

operatorćw OWA

Jak wspomniano w pkt. 5.2.4, uwzględnienie kwalifikatorów ważności w warunkach

selekcji zapytania nie ma bezpośredniego wpływu na wartości indywidualnych stopni
spełnienia (inldkj ) , a uwzględnia się je dopiero podczas wyliczania całkowitej wartości

agregacji ( omd, ). Kwalifikatory ważności rozpatrywane są więc w kontekście agregacji.
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W 1987 roku Yager [YAGER 87] zaproponował ogólną ideę uwzględnienia ważności

elementów w procesie agregacji. Przyjął on dość naturalne założenie, że ważności

agregowanych elementów wpływają na stopień, w jakim te elementy wpływają na wynik

agregacji. Mniej ważne elementy powinny mieć oczywiście odpowiednio mniejszy wpływ niż

elementy ważniejsze. Zauważmy, że w przypadku agregacji typu "I" (równoważnej

zastosowaniu operacji minimum), najmniejsze wartości źlndkj odgrywają decydującą rolę na

wynik agregacji, natomiast w przypadku agregacji typu "LUB" (równoważnej zastosowaniu
operacji maksimum), największe wartości Ź111dkj mają decydujący wpływ na wynik tej

agregacji. A więc, w pierwszym przypadku ("I"), zmniejszenie ważności powinno zwiększać

wartość danego elementu agregowanego, a w drugim przypadku ("LUB"), zmniejszenie

ważności powinno zmniejszać wartość danego elementu agregowanego.

Ponieważ operator OWA jest uniwersalnym operatorem agregacji, pomiędzy dwoma

ekstremami, więc sposób uwzględnienia ważności powinien być również uniwersalny i

zmieniać się wraz ze zmianą typu agregacji.

Zgodnie z powyższym, w swej źródłowej pracy nt. operatorów OWA, Yager [YAGER

88] zaproponował następujące podejście. Zakładamy istnienie następującej funkcji

(5.35)

w której

(5.36)

gdzie: (al' ... ,an ) są agregowanymi elementami, a j,j =1,. ..,n, są przypisanymi tym

elementom współczynnikami ważności, q jest wartością miary typu orness (5.24), a p jest

wartościąmiarą typu andness (5.25).

Na przykład:

- dla "czystej" agregacji typu "I", czyli dla Wn =1,p =1,q =0, otrzymujemy

- dla "czystej" agregacji typu "LUB", czyli dla W1 =1,p = 0, q = 1, otrzymujemy

F2 (x) = ~ax a jai
}-l, ...,n
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Kolejną metodę uwzględniania ważności przy agregacji z użyciem operatorów GWA

zaproponował potem Yager w kontekście wielokryterialnego podejmowania decyzji [YAGER

93b], przyjmując [por. (S.3S)]:

(S.39)

Na przykład:

- dla a E (O, l)

("czysta" agregacja typu "LUB") (S.40a)F3a ( X ) = F2 (x) = ~ax a jaj dla p =°
J-I,...,n

F3b (x) = ~in aj (a j - 1)+1 dla p = 1
J-I, ...,n

- dla a =0

- dla a = 1

("czysta" agregacja typu "I") (S.40b)

(S.41)

(S.42)

Przykład 5.5.
Załóżmy, że mamy zbiór elementów agregowanych A = {a1,a2,a3 }={1;0,8;0}, wektor wag

W = [O 0,5 0,5] i współczynniki ważności al = 1;a 2 = 0'S;a3 = O. Stąd OWA(A, W) = 0,4

a miara typu andness (S.2S) jest równa andness(W) = 0,7S.

Ze wzoru (S.39) otrzymujemy:

q =1·1+(1-1)·0,75=1

b2 = 0,5· 0,8+(1- 0,5)·0,75 = 0,775

~ = O, 0+ (1- O)· 0,75 =0,75

co daje

B = [1 0,775 0,75]

A zatem, zgodnie z (S.19), otrzymujemy

OWA(B, W) = 1· 0+ 0,775,0,5 + 0,75·0,5 == 0,763
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czyli większą wartość niż dla agregacji bez uwzględniania ważności .

•
Ostatnie podejście, w którym wykorzystano operatory OWA uwzględniające

kwalifikatory ważności w zapytaniu zostało podane w jednej z ostatnich prac Yagera [YAGER

94b]. Polega ono na bezpośrednim definiowaniu wektora wag operatora OWA w oparciu o

współczynniki ważności i funkcję przynależności kwantyfikatora lingwistycznego Q. Różni się

więc ono od poprzednich dwóch propozycji, w których szczególny nacisk położono na

modyfikację agregowanych elementów przez co były one niezależne od metody generowania

wektora wag operatora OWA~

Operatorem uporządkowanej średniej ważonej korygowanym o (współczynniki)

ważności ex i> j =1, ... ,n, oznaczanym jako OWAl nazywamy funkcję

~:[O,l]n ~ [0,1],

z którąjest skojarzony wektor wag W

takich, że

(5.43)

(1) W j E [0,1], dla każdegoj=I, ...,n;

n

(2) LWj =1.
j=l

Funkcja F, przyjmuje następującą postać

n

~(~, ... ,an)=L wjbj
i=l

gdzie hj jestj-tym największym elementem w zbiorze {~, ... ,an}'

Wektor wag W wyliczamy następująco:
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Przykład 5.6.

Załóżmy, że A = {O,7;1;O,5;O,6}, a zbiór pierwotnych współczynników ważności

{a l,a 2,a 3,a 4 }={1;O,6;O,5;O,9}. Załóżmy ponadto, że operator agregacji przyjmuje formę

następującego prostego rozmytego kwantyfikatora lingwistycznego

dla wszystkich x E [0,1] ,

który można uważać za (uproszczoną) reprezentację kwantyfikatora "Większość".

Następnie, w wyniku uporządkowania agregowanych elementów otrzymujemy wektor

B = [bl bz b3 b4 ] , to jest q= ~ = l,h2 = al =0.7,b3 =a4 = 0.6, b, =a3 =0.5 . Wartości

współczynników ważności, które są skojarzone z konkretnym elementem agregowanym, a nie

z jego pozycjąw wektorze, są więc teraz następujące: al = 0,6;a z =1;a3 = 0,9;a 4 = 0,5. Na

podstawie wzoru (5.45) możemy obliczyć wektor wag W uwzględniający kwalifikatory

ważności, a mianowicie:

- (0.6) (0)w1 = IlQ3 -IlQ "3 = 0.04 - O= 0.04

w2 = IlQC~6)-IlQ(0~6) =0.28-0.04 = 0.24

w3 = IlQ(2~5)-IlQC:) = 0.69-0.28 = 0.41

- (3) (2.5)w4 =IlQ "3- IlQ3 =1-0.69=0.31

Zauważmy, że l/VI +...+ltV4 =ł i są spełnione inne warunki nałożone na wektor wag operatora

OWA. Ostatecznie, ze wzoru (5.44) otrzymujemy:

4

F, (A) = L.Wij = 0,04·1 +0,24· 0,7 + 0,41' 0,6+0,31' 0,5 = 0,609

j=l

•
Zakładaliśmy dotąd, że współczynniki ważności dla poszczególnych warunków selekcji

w zapytaniu są podawane przez użytkownika jako odpowiednie wartości z przedziału [0,1].

Może to być jednak trudne dla wielu użytkowników, szczególnie o mniejszym przygotowaniu i

doświadczeniu informatycznym. Dlatego też w pracy proponuje się użycie określeń

lingwistycznych jako wartości współczynnikówważności.

Przykład wykorzystania takiej skali lingwistycznej podano na rysunku 5.9. A

mianowicie, przedstawiono tam schemat relaksacji warunków selekcji zapytania QR , W którym

uwzględniono kwalifikatory ważności. Kwalifikatory ważności, odpowiadające pewnym

wartościom współczynników, zostały podane w postaci określeń typu: "bardzo ważne",
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"więcej niż ważne", "ważne", "mniej niż ważne", "mało ważne" itd. W procesie relaksacji

zapytania warunkom selekcji zapytania przypisuje się któreś z tych określeń.

kwalifikatory ważności

aR •• select nazwa_ulicy, powierzchnia, cena, piętro

tram Nieruchomości

where I powierzchnia jest "średnia"

and I cena jest "niewygórawana"

r------------,

and I piętro jest "wysoko położone'~

"bardzo ważne"

lub

:I "więcej niż ważne" I I

ł lub
I

I II

"ważne"
I

I

I lub

~ "mniej niż ważne" I I

ł lub
ł I "mało ważne" I I

1 ________________
1

Rysunek 5.9. Przykładowy schemat relaksacji zapytania QR z użyciem kwalifikatora ważności.

Interesujący przykład wykorzystania lingwistycznych wartości ważności znaleźć można

również w pracy [LARSEN 93].

5.3.3. Uwagi o relaksacji pierwotnej i wtórnej z wykorzystaniem operatorćw OWA

Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden istotny aspekt relaksacji rozmytej. Najlepiej jest go

zilustrować na następującym prostym przykładzie. Załóżmy, że klient biura pośredniczącego w

handlu nieruchomościami poszukuje np. "Wymarzonego" mieszkania charakteryzującego się

"średnią" powierzchnią całkowitą, "niewygórowaną" ceną całkowitą i "wysokim położeniem"

(w sensie wysokiego piętra). Załóżmy dalej, że te wymagania są bardzo ostre (czyli nie jest

możliwe spełnienie ich wszystkich) i wystarczy na przykład, żeby "Prawie wszystkie" takie

warunki były spełnione. A więc, odpowiada to następującemu zapytaniu (gdzie b, są to

warunki selekcji) zamieszczonym rysunku 5.10.

Takie sformułowanie zapytania jest przykładem tzw. pierwotnej relaksacji rozmytej.
\

Polega ona na tym, że nieprecyzyjne, "pierwotne" wymagania użytkownika (klienta), jakie on

artykułuje, są reprezentowane jako terminy rozmyte, a kwantyfikator lingwistyczny przyjmuje

się taki, jaki odzwierciedla liczbę warunków, które muszą być spełnione.
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"Prawie wszystkie"
(muszą być spełnione)

QR: select

trom

b1 where

b2 and

bs and

nazwa_ulicy, powierzchnia, cena, piętro

Nieruchomości

,-----------
I powierzchnia jest "średnia" I
___________ -J

,-----------
I cena jest "niewygórowana" I
___________ -J,-----------

I piętro jest "wysoko położone" I
___________ .-J

Rysunek 5.10. Przykład zapytania z użyciem relaksacji rozmytej.

Może się jednak zdarzyć, że takie zapytanie daje pustą odpowiedź (lub odpowiedź o

zbyt niskiej wartości .całkowitego stopnia spełnienia omd, czyli niezbyt użyteczną). W takim

przypadku należy dokonać dodatkowej relaksacji (rozmytej), która może polegać w przypadku

rozpatrywanego klienta na przykład na:

• przyjęciu "szerszych" pojęć lingwistycznych np. "mniej więcej niewygórowana" cena

zamiast pierwotnego "niewygórowana cena";

• zastosowaniu łagodniejszego kwantyfikatora rozmytego np. "Większość" zamiast

pierwotnego kwantyfikatora "Prawie wszystkie";

• przedefiniowaniu kwalifikatorów ważności i modyfikatorów rozmytych.

Jest to tzw. wtórna relaksacja rozmyta, która jest przedmiotem niniejszej pracy. Na

rysunku 5.11 przedstawiono schematycznie zakres i wzajemne relacje rozmytej relaksacji

pierwotnej i wtórnej pod kątemwykorzystania różnych sposobów relaksacji zapytania.

W naszym podejściu do relaksacji wtórnej rozpatrujemy dwa mechanizmy: (1)

relaksację pojedynczych warunków selekcji z wykorzystaniem kwalifikatorów ważności, i (2)

relaksację operatora agregacji określonego przez kwantyfikator lingwistyczny. Nie

rozpatrujemy natomiast użycia modyfikatorów lingwistycznych przede wszystkim ze względu

na fakt, że w literaturze brak jest w zasadzie prac na temat dodatkowego użycia

modyfikatorów w przypadku agregacji opartej na operatorach GWA.
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rozmyta relaksacja pierwotna

I----~i ---- -;erminyrozmyte - - - - - ~ - - - - --
________________ J

~-~I-----modyfikffiO;-----:~--~
________________ J

i --- ~walifikatory ważności- - - - :.----.....
________________ J

----i ----- kwantyfikatory - - - - - ~t--------t
________________ J

rozmyta relaksacja wtórna ~

Rysunek 5.11. Schemat wzajemne relacji pomiędzy rozmytej relaksacji pierwotnej i wtórnej
pod kątemwykorzystania różnych sposobów relaksacji zapytania.

Na rysunku 5.12. przedstawiono schemat relaksacji wtórnej zapytania QR z rysunku

5.10 przy użyciu kwalifikatorów ważności w warunkach selekcji oraz kwantyfikatora

lingwistycznego jako operatora agregacji.

R
Q : select nazwa_ulicy, powierzchnia, cena, piętro

tram Nieruchomości

~------I

"Prawie wszystkie" I
(muszą być spełnione) I

L _

b1 where I powierzchnia jest "średnia"

and I cena jest "niewygórowana"
r-------------.

b3 and I piętro jest "wysoko położone"

kwalifikatory ważności

Rysunek 5.12. Schemat relaksacji wtórnej z użyciem kwalifikatorów ważności i kwantyfikatora
lingwistycznego.

Jako środek formalny, realizujący powyższe dwa aspekty relaksacji (kwalifikatory

ważności i kwantyfikator lingwistyczny), zastosujemy w naszej pracy operatory

uporządkowanej średniej ważonej (OWA) Yagera [YAGER 88] uzupełnione o pewien

mechanizm modyfikacji wag, który zapewnia interaktywne (przez dialog z użytkownikiem)

dopasowanie typu agregacji w zapytaniu. Ten mechanizm, który jest oryginalna propozycją

autora [ŁAZAR 96], omówimy teraz w następnym punkcie.
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5.4. Opis interaktywnego mechanizmu dookreślaniawag operatorów OWA

W tym podrozdziale przedstawimy zaproponowaną przez autora [LAZAR 96] metodę

dookreślania wag operatorów OWA na podstawie pewnych dodatkowych informacji

otrzymanych od użytkownika. Opisaną metodę można zaliczyć do grupy metod generowania

parametrów operatorów OWA opisanej w pkt. S.3.1.b.

5.4.1. Prezentacja problemu

Główną motywacją opracowania tej metody jest trudność określenia właściwego

operatora agregacji, który odzwierciedlałby rzeczywiste odczucia i intencje użytkownika. A te

są wysoce zmienne (w zależności od konkretnej osoby, miejsca, czasu itp.), niestabilne itp.

Od wielu lat prowadzono badania nad możliwie uniwersalnymi operatorami agregacji.

Dla rozpatrywanych w pracy zagadnień najistotniejsze są przy tym prace Yagera (np. [YAGER

93b], [YAGER 94a], [YAGER 92]), w których m.in zaproponował on operatory OWA

stosowane w niniejszej rozprawie.

W jednej ze swoich ostatnich prac [YAGER 93b], na potwierdzenie niestandardowych

zachowań człowieka w różnych okolicznościach Yager przytacza pewien przykład z zakresu

diagnozy medycznej. Otóż często okazuje się, że nawet jeśli poszczególne wyniki badań i

obserwacji pacjenta nie potwierdzają (oddzielnie) choroby, to jednak pewna ich kombinacja

skłania lekarzy do przypisania wysokiego stopnia możliwości tej choroby. Agregacja wyników

cząstkowych, tzn. wyników poszczególnych badań i obserwacji jest więc nie agregacją

"prostą", ale wykazuje efekt "wzmocnienia" (dla takiej specyficznej kombinacji). Yager

[YAGER 93b] proponuje tu pewną nową klasę tzw. operatorów wzmacniających (ang.

reinforcement operators).

W poprzednich punktach (por. m.in. pkt S.3.1a) pokazano, że poprzez odpowiedni

dobór wag operatora OWA (5.18) można uzyskać wybrany rodzaj agregacji, odpowiadającej

odpowiedniemu kwantyfikatorowi lingwistycznemu. Dobór tych wag może być jednak

kłopotliwy, co pokazano w pkt. S.3.1.b.
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Rozważmy następujący przykład.

Przykład 5.7.

Załóżmy, że do bazy danych dot. mieszkań w Warszawie kierujemy następujące

yt . QRzap ame większość:

select

from

"Większość"

where

and

and

R: 0

N.NAZ,WA_ULICY, N.POWIERZCHNIA, N.CENĄ N.PIĘTRO

NIERUCHOMOŚCI

N.POWIERZCHNIA jest Średnia

N.CENAjest Niewygorowana

N.PIĘTRO Wysoko położone

Komentarz:

Na zapytanie o mieszkania charakteryzujące się średnia powierzchnią całkowitą,

niewygórowaną ceną i położone na wysokim piętrze, jeśli "Większość" z tych

warunków musi być jednocześnie spełniona, odpowiedź będzie pusta.

Odpowiedź na zapytanie Q~ększość jest więc negatywna, a więc nie dysponujemy

mieszkaniem, jakie sobie wymarzył klient. Należy więc dokonać dalszej (wtórnej) relaksacji

tego zapytania, aby jednak jakąś odpowiedź uzyskać. Załóżmy, że użytkownik zdecyduje się

dalej zrelaksować operator agregacji (odpowiadający kwantyfikatorowi lingwistycznemu

"Większość") w zapytaniu Q~ększość. Na przykład, operator agregacji odpowiadający temu

kwantyfikatorowi lingwistycznemu "Większość" zostaje "zmiękczony" innym mmej

"sztywnym" kwantyfikatorem "Mniej więcej połowa" (który odpowiada mniej więcej

operatorowi agregacji typu średnia wartość). W rezultacie powstaje nowe zrelaksowane

zapytanie «: więcejpot owa : Odpowiedź na to zapytanie Q:nief więcefpołowa' przy założeniu, że

jedynie rekordy o całkowitym stopniu spełnienia A ~ 0,6 są uwzględniane w odpowiedzi,

pokazano na rys. 5.13 .

•
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podgrupa R A

użytkownik wybiera "najlepszy rekord"

podgrupa R B

Rysunek 5.13. Odpowiedź na Q:niejwięcejPOłOWa (przy założeniu progu: A= 0,6).

Jednakże, jeśli przyjrzymy się z bliska rekordom w odpowiedzi z rys. 5.14, możemy

zauważyć, że w tej odpowiedzi wyraźnie możemy wyodrębnić dwie charakterystyczne

podgrupy rekordów, R A i RE. Zauważmy, że mimo iż wartości całkowitych stopni spełnienia

( omdj ) rekordów w obydwu podgrupach są zbliżone, to rozkład wartości indywidualnych

stopni spełnienia (imdlq') jest zdecydowanie różny. I tak, w podgrupie RA
, wartości

indywidualnych stopni spełnienia są rozłożone nierównomiernie: niektóre z nich przyjmują

duże wartości (bliskie lub równe 1), a inne dużo mniejsze. Natomiast w przypadku podgrupy

RE, wartości indywidualnych stopni spełnienia są rozłożone bardzo równomiernie: wszystkie

oscylują wokół wartości 0,6. A zatem, istnieje obiektywna różnica miedzy rekordami z tych

podgrup, choć "dobroć" odpowiedzi jest taka sama (0,6). Mamy więc podstawę przypuszczać,

że dla konkretnego użytkownika te różne rekordy mogą być lepsze lub gorsze (jako

odpowiedzi na zapytanie). Ponieważ oceny użytkownikaw tym zakresie mogą mieć charakter

subiektywny, więc najlepszym rozwiązaniem wydaje się wydobycie od użytkownika
\

dodatkowej informacji, które z tych równoważnych rekordów w odpowiedzi są najlepsze.

Poprzez wskazanie tych rekordów należałoby więc odpowiednio zmodyfikować operator

agregacji, tak aby następna odpowiedź była lepsza i bardziej zróżnicowana.

Z takiego punktu widzenia, odpowiedź R można uważać za zbiór dopuszczalnych

rekordów, będących punktem startowym do ewentualnego określenia "idealnej odpowiedzi".

Naszym celem jest natomiast opracowanie metody odpowiedniej modyfikacji wag operatora

OWA (5.18), tak aby najlepiej uwzględniały one ocenę użytkownika. Tę modyfikację należy

przy tym przeprowadzać poprzez dialog (interakcję) z użytkownikiem.
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Ogólnie biorąc, modyfikujemy wagi po to, aby wzmocnić (podwyższyć) wartości

całkowitych stopni spełnienia (omdj ) dla rekordów, które przez użytkownika uważane są za

najlepsze spośród wszystkich rekordów istniejącychw dopuszczalnej odpowiedzi R.

Powyższy proces dookreślania (podwyższania) wag operatora OWA można przedstawić

schematycznie jak na rysunku 5.14. Rozpoczynamy od prostej interakcji użytkownika z SZBD,

którą na rysunku obejmują bloki start i przeglądarka. Po rozpoczęciu procesu (start), system

uruchamia przeglądarkę, w której umieszczono zbiór dopuszczalnych odpowiedzi R.

Poszczególne rekordy umieszczone w przeglądarce są scharakteryzowane wartościami

atrybutów i wartością całkowitego stopnia spełnienia. Podczas sesji z przeglądarką,

użytkownik - spośród rekordów, które są równoważne w sensie wyliczonej przez algorytm

wartości całkowitego stopnia spełnienia - wybiera jeden rekord, jego zdaniem najlepiej

spełniający wymagania (oczekiwania), czyli wskazuje swą "idealną" odpowiedź. Po wskazaniu

tego (idealnego) rekordu, system odczytuje jego parametry, czyli argumenty agregacji i

przekazuje je dalej do procedury dookreslania wektora wag.

Do dookreślania (aktualizacji) wag wykorzystuje się procedurę zaproponowana przez

autora [ŁAZAR 96], którą opisano poniżej.

Proces dookreślania wag operatora OWA

wykonaj

zapytanie

~-------------------l

I

I
I
I

PRZEGLĄDARKA

Wskaż rekord

najlepszy rekord

procedura dookreślania

wektora wag
wagi OWA

Rysunek 5.14. Schemat procedury dookreślania wag operatora OWA.
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5.4.2. Procedura dookreślaniawektora wag operatora OWA

Danymi wejściowymi są: zbiór argumentów agregacji A = {al' ... ,an } i zbiór wag

początkowych operatora OWA, Wpoczątkowy =[w1'" W n]T. Wartość całkowitego stopnia

spełnienia dla wskazanej przez użytkownika "idealnej" odpowiedzi (rekordu) przyjmujemy

jako równą 1 (czyli największą z możliwych) i tak chcemy dookreślić wagi operatora OWA,

aby agregacja z jego użyciem dała nam w wyniku wartość stopnia spełnienia możliwie bliską 1.

Miara różnicy (błędu średniokwadratowego) pomiędzy wynikiem agregacji (dla

wybranego rekordu), alwl+...+anwn, a wynikiem idealnym wynosi więc:

(5.46)

Procedura rozpoczyna się od obliczenia zmiany błędu cząstkowego (pochodnej) dla wag

wj w (5.46), co daje, dla i==l,...,n,

(5.47)

a WIęC

(5.48)

Następnie aktualizujemy wektor wag początkowych ~oczątkowy wykorzystując wektor

zmian ~W pomnożony przez tzw. stałą uczącą LR (ang. learning rate), otrzymując nowy

wektor wag

~owy =~oczątkowy - ~W· LR (5.49)

Oczywiście, ze względu na ujemność elementów (5.48), nowe wagi operatora OWA

(5.49) będą większe.

Ostatnim krokiem w tej procedurze jest normalizacja wag nowego operatora OWA
otrzymanego w (5.49), norm(~owy)' która daje ostateczne wagi operatora OWA:

gdzie

- T
W nowy =[Wl ... wn]
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Wż flOl1.)'

W.=---
l n

LWjnowy

k=l

Rozpatrzmy następujący przykład.

(5.51)

Przykład 5.8.
Załóżmy, że z rekordów równoważnych w sensie wartości całkowitego stopnia spełnienia

równego 0.6 pokazanych na rysunku 5.13, użytkownik wskazuje jako najlepszy ("idealny")

rekord odpowiadający mieszkaniu przy ul. Jarocińskiej, który jest określony następującymi

parametrami (powierzchnia, cena, piętro), dla których indywidualne stopnie spełnienia (imci) są

równe, odpowiednio, 1, 0,8 i 0, a wektor wag odpowiadający kwantyfikatorowi

lingwistycznemu "Mniej więcej połowa" (Q:nżejwięcejPOłOWa - por. opis rysunku 5.13) ma postać

w;,oczątkowy = [0,33 0,33 0,33Y.

Rozpoczynamy od obliczenia miar błędu cząstkowegodla Wż według wzoru (5.47):

~WI = E
Wl

= -[1- (1.0,33 + 0,8· 0,33+ O,0,33)}1 = -0,406

~W2 = E Wz =-[1- (1,0,33 + 0,8· 0,33 + O,0,33)} 0,8 = -0,3248

~W3 =E w; =-[1-(1.0,33+0,8.0,33+0.0,33)}0=°

ostatecznie

~Wl

~W= ~W2 =

~W3

-0,406

-0,3248

°
Następnie aktualizujemy wektor wag w;,oczątkowe zgodnie z (5.49), zakładając np. LR =

0,95 i otrzymujemy:

0,33 -0,406 0,716

~owy = 0,33 - -0,3248 ·0,95= 0,639

0,33 ° 0,33

co, po znormalizowaniu daje:

0,425

Wnowy = 0,379

0,196
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czyli

OWA(A,Wno~) == 0,73

W porównaniu do wyniku początkowego, OWA(A, ~oczątkowy) == 0,6, powyższy wynik

agregacji przy użyciu zmodyfikowanych wag operatora OWA jest więc wyższy, tak jak tego

chcieliśmy.

•
Na rysunku 5.15 pokazano tę sama odpowiedź (rekordy), jak na rysunku 5.13, ale z tymi

zmodyfikowanymi wagami (~owy)' Można więc zauważyć, że w rekordach o bardziej

nierównomiernym rozkładzie wartości indywidualnych stopni spełnienia (tj. z grupy R A
) te

wartości zwiększyły się, a więc osiagnęliśmy zamierzony efekt. Niezmienione pozostały

natomiast rekordy z podgrupy R B
, co wynika z zasady działania zaproponowanej procedury.

podgrupa R A podgrupa R B

Rysunek 5.15. Odpowiedź na zapytanie«: więcejpołowa dla dookreślonych wag operatora

OWA (przy założeniu progu: A= 0,6).

Powyższą procedurę można oczywiście powtórzyć, prosząc użytkownika o ponowne

wskazanie najlepszej odpowiedzi.

Kończąc powyższy krótki opis zaproponowanej procedury dookreślania wag operatora

GWA należy stwierdzić, że w literaturze można znaleźć próby skonstruowania podobnego

mechanizmu dookreślania wag, np. w pracach [HAYASHI 94] i [YAGER 94a].

Pierwsze podejście zostało opracowane w kontekście systemów wyszukiwania informacji

przez Hayashi'ego i in. [HAYASHI 94]. Chociaż ich procedura również wykorzystuje metodę

opartą na minimalizacji błędu cząstkowego typu (5.46), to zastosowano ją jedynie do

modyfikacji parametrów pewnych parametryzowalnych T-norm (2.13) oraz S-norm (2.15), a

nie do dookreślania wag operatorów OWA, jak w niniejszej pracy.
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Drugie podejście zostało zaproponowane przez Yagera [YAGER 94a]. Ogólnie biorąc,

Yager przyjmuje pewien idealny wynik agregacji, a więc poziom aspiracji (ale nie zna wag

odpowiadającego temu operatora OWA!), a następnie podaje metodę określania dla takiego

wyniku odpowiadających mu wag operatora OWA, automatycznie i bez możliwości interakcji

z użytkownikiem, co zapewnia metoda zaproponowana w pracy.
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6. Opis systemu rozmytej relaksacji zapytań RFQUERY

6.1. Uwagi wstępne

Niniejszy rozdział zawiera opis zaproponowanego w pracy systemu rozmytej relaksacji

zapytań RFQUERY, a mianowicie:

• ogólną charakterystyką systemu,

• opis danych dat. nieruchomości,

• opis interfejsu użytkownika, na podstawie którego omówiono działanie poszczególnych

modułów systemu.

6.2. Ogólna charakterystyka systemu

System RFQUERY został zimplementowany w środowisku relacyjnego systemu

zarządzania bazami danych FoxPro 2.5PL dla Windows [MICROSOFT 94b]. Podstawowym

powodem wyboru tego SZBD był fakt, że metodę relaksacji zapytań zaproponowaną w

niniejszej pracy zaimplementowano dla rzeczywistej bazy danych nieruchomości w FoxPro

2.5PL dla Windows.

Ponadto, SZBD FoxPro 2.5PL dla Windows charakteryzuje się następującymi istotnymi

cechami:

• wyjątkową szybkością wyszukiwania (lokalizacji) danych w oparciu o nowoczesną

technologię tzw. Rushmore;

• prostym mechanizmem formułowania zapytań, bez potrzeby pisania programu, z użyciem:

mechanizmu "zapytania przez przykład" (QBE) - por. p. 3.3.2);

• - Strukturalnego Języka Zapytań (SQL) - por. rozdział 2;

• szybkim i efektywnym mechanizmem tworzeniem aplikacji przy użyciu:

Generatora Ekranów (ang. Screen Builder);

Generatora Raportów (ang. Report Writer);

Generatora Menu (ang. Menubuildery,

Menedżera Projektów (ang. Project Manager).

Interfejs do opisywanego przez nas relacyjnego SZBD zalicza się do grupy tzw.

graficznych interfejsow użytkownika (ang. graphical user interface, GUl), które znacznie

upraszczają i usprawniają posługiwanie się SZBD.

Na graficzny interfejs FoxPro 2.5PL dla Windows składają się takie elementy jak menu,

okna, okna dialogowe, przyciski, selektory, pokrętła, przyciski radiowe, listy itp. Interfejs jest

nieproceduralny, a więc wszystkie operacje są wykonywane nie przez wypisywanie poleceń,



ale przez uaktywnianie elementów graficznych znajdujących się na ekranie monitora, które

mogą być jednocześnie obsługiwane myszą lub też bezpośrednio z klawiatury.

Z drugiej strony, system RFQUERY można zaliczyć do grupy systemów rozmytej

relaksacji zapytań. Do podstawowych jego funkcji w tym zakresie zaliczamy: określanie

terminów rozmytych, tworzenie rozmytych i nierozmytych zapytań z równoczesną

możliwością ich dalszej relaksacji oraz dookreślania. Najważniejszymi elementami systemu

RFQUERY (dla rozpatrywanego w pracy zastosowania do wyszukiwania z bazy danych

nieruchomości) są:

• baza danych,

• mapa miasta Warszawy,

• generator zapytań,

• biblioteka zapytań,

• procedura dookreślaniawag operatora OWA,

• biblioteka terminów rozmytych,

• generator terminów rozmytych.
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Ogólny schemat systemu pokazano na rysunku 6.1.

Użytkownik

Moduł dookreślania

wag operatora OWA

/

I"'

Przeglądarka
/

Rysunek 6.1. Uproszczony schemat struktury systemu RFQUERY.

W kolejnych podrozdziałach opiszemy dokładniej poszczególne moduły

systemu RFQUERY.

6.3. Baza danych

Podstawowym elementem systemu RFQUERY jest baza danych dot. nieruchomości. W

skład tej bazy danych wchodzą następujące tabele, wymienione w kolejności alfabetycznej:

• FUNKCJE.dbf
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• NIERUCHO.dbf

• OPIS POJ.dbf

• POJECIA.dbf

• QUERY.dbf

• SUBQ.dbf

Wśród tych tabel największa jest NIERUCHO.dbf Zawiera ona podstawowe dane o

nieruchomościach miasta stołecznego Warszawy używane przez jedną z agencji obrotu

nieruchomościami. Należy przy tym zwrócić uwagę, że dane tego typu stanowią tajemnicę

handlową i dlatego zostały one dla potrzeb niniejszej pracy nieco zmienione (np. ceny, adresy

itp.).

Tabela zawiera 1000 rekordów, opisanych przez 13 atrybutów (pól w terminologii

FoxPro) podanychna rys. 6.2.

NIERUCHO.dbf

E.Q.1e. Nazvyra pola ~ Szerokość Dziesiętne

1 'ULICA Znak.owe 30

2 DZIEL:NICA Numeryczne 2

3 PO\NIERZCH Numeryczne 7 2

4 RODZAJ Numeryczne 2

5 CENA Numeryczne 11 2

6 LICZBA POK Numeryczne 2

7 PIETRO Numeryczne 3

8 TELEFON Logiczne 1

9 GA.RJ\.Z Logiczne 1

10 lV1IESIJ.\.C Numeryczne 2

11 ROK Numeryczne 2

12 T"Y"P Numeryczne 2

13 ID Numeryczne 12

Rysunek 6.2. Struktura tabeli NIERUCHO.dbf
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A oto opis poszczególnych atrybutów występującychw powyższej tabeli:

• ULICA
Nazwa ulicy, przy której znajduje się dana nieruchomość; dziedziną tego pojęcia jest zbiór

nazw wszystkich ulic w Warszawie.

• DZIELNIC'A

Numer arkusza, ze skorowidzu arkuszy zamieszczonego w planie miasta Warszawy

[PLAN 92], w którym znajduje się dana nieruchomość. Numer ten umożliwia również

identyfikacj ę nazw dzielnic administracyjnych miasta Warszawy (na stan z listopada 1992)

według poniższej podziału:

arkusze 15, 21, 22 - Śródmieście

arkusze 7, 8, 13 - Żoliborz

arkusze 27, 28, 31A, 32-37 - Mokotów

arkusze 25, 26 - Ochota

arkusze 14, 19, 20 - Wola

arkusze 23, 24, 29, 30, 31B, 18 - Praga Południe

arkusze 1-6, 9 -12, 16, 17 - Praga Północ

• POWIERZCH

Powierzchnia całkowita danej nieruchomości wyrażona w m2.

• RODZAJ
Identyfikator numeryczny określający typ własności danej nieruchomości. W tabeli

wyróżniamy następujące rodzaje własności (identyfikator w nawiasie):

- hipoteczne (1)

- spółdzielcze (2)

- komunalne (3)

• CENA
Cena całkowitadanej nieruchomości wyrażona w złotych (nowych).

• LICZBA POK
Całkowita liczba pokoi danej nieruchomości (bez kuchni, łazienki i ubikacji).

• PIETRO

Numer piętra, na którym położone jest dane mieszkanie (piętro = °oznacza parter). \

• TELEFON

Informuje, czy w danej nieruchomości jest zainstalowany telefon (=TRUE) czy me

(=FALSE).

• GARAZ
Informuje, czy dana nieruchomośćma garaż (=TRUE) czy nie (=FALSE).

• MIESIAC

Numer miesiąca, w którym wpłynęła dana oferta (sprzedaży lub kupna).

• ROK
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Numer roku, w którym wpłynęła dana oferta.

• ryp

Identyfikator numeryczny określający typ danej nieruchomości:

- mieszkanie (1)

- dom wolnostojący (2)

- bliźniak (3)

- segment (4)

.ID
Identyfikator (kod) wewnętrzny, którego zadaniem jest identyfikacja nieruchomości

(rekordu) w tabeli NIERUCHO.dbf.

POJECIA.dbf

Ecle. Nazw-a pola ~ Szerokość Dziesiętne

1 N.AZWA Znakowe 30

2 DATA Data 8

3 ATR:rET.IT :NR Numeryczne 1

4 ID Numeryczne 8

5 USER Numeryczne 2

6 łvmT Numeryczne 15 2

7 W0{ Numeryczne 15 2

Rysunek 6.3. Struktura tabeli POJECIA.dbf

W tabeli POffiCIA.dbt: pokazanej na rysunku 6.3, przechowuje się opis wszystkich

stosowanych terminów (pojęć) rozmytych. W naszym systemie jest ona bezpośrednio

wykorzystywana przez moduł biblioteka terminów rozmytych (por. pkt.6.4). Tabela

POffiCIA.dbf zawiera następujące atrybuty:

• NAZWA
Nazwa terminu (pojęcia, etykiety) rozmytego.

• DATA
Data wprowadzenia danego terminu rozmytego do systemu.

• ATRYBUT NR
Numeryczny identyfikator atrybutu, który ma swój odpowiednik w tabeli NIERUCHO.dbf.

Wskazuje atrybut, dla którego został zdefiniowany rozpatrywany termin rozmyty.

• ID

106



Wewnętrzny, unikalny numer (kod), którego zadaniem jest identyfikacja terminu

rozmytego w tabeli POJECIA.dbf Składa się on z następujących trzech elementów A, B i

C, takich że:

x-x-xxxxxx
A B C

przy czym:

A - wskazuje, w której tabeli została umieszczona definicja funkcji przynależności terminu

rozmytego:

1 - FUNKCJE.dbf;

2 - OPIS POJ.dbf.

B - wskazuje rodzaj terminu rozmytego:

1 - wartość rozmyta ;

2 - modyfikator;

3 - relacja rozmyta;

4 - kwantyfikator;

5 - operator agregacji.

C - sześcio cyfrowy unikalny numer (identyfikator) wykorzystywany zarówno przez tabelę

OPIS_POJ.dbfjak i FUNKCJE.dbf.

• USER

Wewnętrznyidentyfikator użytkownika, który zdefiniowałdany termin rozmyty.

• MIN

Minimalne wartość dziedziny, na której określone został dany termin rozmyty.

• MAX
Maksymalna wartość dziedziny, na której określony został dany termin rozmyty.

OPIS POJ.dbf

E.cle. Naz;wra pola

1 ł:-TAZWA

2 STOPIEN

3 ID

I;zp. Szerokość

Znak.owe 20

Numeryczne 6

Numeryczne 8

Dziesiętne

2

Rysunek 6.4. Struktura tabeli OPIS_POJ.dbf
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Tabela OPIS_POJ.dbf przechowuje definicje funkcji przynależności wszystkich

terminów rozmytych określonych na przestrzeni rozważań o skończonej liczbie elementów
( X = {Xl' X

2
, ... , xn } ) . Jest ona w bezpośredniej relacji z tabelą POJECIAdbf, w której

przechowywane są pozostałe dane dotyczące terminów rozmytych (nazwa, identyfikator, itd. 

por. rysunek 6.3).

• NAZWA
Nazwa (etykieta) pojedynczego elementu przynależącego do zbioru rozmytego

opisującego dany termin rozmyty. W przypadku, gdy elementami zbioru są wartości

numeryczne, to definicja odpowiada tej wartości zapisanej w formacie znakowym, a gdy

elementy zbioru są znakowe to definicja odpowiada nazwie.

• STOPlEN
Wartość stopnia przynależności pojedynczego elementu przynależącego do zbioru

rozmytego opisującego dany termin rozmyty.

• ID
Wewnętrzny, unikalny numer, którego zadaniem jest identyfikacja terminu rozmytego w

tabeli OPISYOJ.dbf W identyfikatorze wyróżniamy dwa funkcjonalnie niezależne człony

takie że:

xx-xxxxxx
A B

A - wskazuje miejsce pojedynczego elementu w definicji funkcji przynależności zbioru

rozmytego terminu rozmytego.

B - pozostałe sześć cyfr to unikalnym identyfikator terminu rozmytego przekazany z

macierzystej tabeli POJECIA.dbf
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FUNKCJE.dbf

E.cle. Nazvva pola l)p. Szerokość Dziesiętne

1 A Numeryczne 15 3

2 B Numeryczne 15 3

3 C Numeryczne 15 3

4 D Numeryczne 15 3

5 ID Numeryczne 6

Rysunek 6.5. Struktura tabeli FUNKCJE.dbf

Drugą tabelą, w której również przechowuje się definicje funkcji przynależności

terminów rozmytych jest tabela FUNKCJE.dbf Przy czym tym razem dotyczy to tylko

trapezoidalnych definicji funkcji określonych na przestrzeni rozważań o nieskończonej liczbie
elementów ( X ={x}). W bazie znajduje się sama definicja funkcji przynależności

skonstruowana w oparciu o cztery wartości (A,B,C,D), które tworzą minimum potrzebne do

prawidłowego określenia kształtu trapezu (takiego jak na przykład na rys.6.6). Natomiast

pozostałe informacje dotyczące danego terminu rozmytego przechowywane są w macierzystej

tabeli POJECIA.dbt: z którą tabela FUNKCJE.dbfjest w bezpośredniej relacji.

łl (x)

1 ----------~--------~

A B c D x

Rysunek 6.6. Trapez.

• A
Wartość pierwszego, najbardziej wysuniętego na lewo, punktu trapezu, który OpISUJe

termin rozmyty.

• B
Wartość drugiego, od lewej strony, punktu trapezu, który opisuje termin rozmyty.

• C
Wartość trzeciego, od lewej strony, punktu trapezu, który opisuje termin rozmyty.

• D
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Wartość ostatniego, najbardziej wysuniętego na prawo, punktu trapezu, który opisuje

termin rozmyty.

• ID
unikalnym identyfikator terminu rozmytego przekazany z macierzystej tabeli POJECIA.dbf.

QUERY.dbf

Ecle. Naz;vła pola

1 NAZWA

2 ID

~

Znakowe

Numeryczne

Szerokość

30

6

Dziesiętne

Rysunek 6.7. Struktura tabeli QUERY.dbf.

Tabela QUERY.dbf wykorzystywana jest przez system w celu identyfikacji, rejestracji,

aktualizacji i przechowywania nazw wszystkich zapytań powstałych w systemie. W naszym

systemie, wraz z podległą sobie tabelą SUBQ.dbfjest ona bezpośrednio wykorzystywana przez

moduł Biblioteka rozmytych zapytań.

• NAZWA

Nazwa nadana określonemu zapytaniu przez użytkownika.

• ID
Wewnętrzny, unikalny numer, którego zadaniem jest identyfikacja każdego pojedynczego

zapytania w tabeli QUERY.dbf.
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8UBQ.db1

E.cle. Nazwa pola ~ Szerokość Dziesiętne

1 OBRJ\Z Znakowe 100

2 WY:F...ONiJ Znakowe 100

3 A Numeryczne 12 3

4 B Numeryczne 12 3

5 C Numeryczne 12 3

6 D Numeryczne 12 3

7 I Numeryczne 12 3

8 ATT Numeryczne 1

9 CZY Znakowe 1

10 ID Numeryczne 6

Rysunek 6.8. Struktura tabeli SUBQ.dbf

W tabeli SUBQ.dbf przechowywane są elementy zapytania zarejestrowanego w

macierzystej tabeli QUERY.dbf W kolejnych wierszach tej tabeli znajdują się definicje

kolejnych podzapytań (warunków selekcji) wchodzących w skład wybranego zapytania, a w

kolumnach opisy różnych elementów pojedynczego podzapytania.

• OBRAZ
Niewykonywalna postać podzapytania w sformalizowanym rozmytym języku zapytań

służąca do prezentacji zapytania użytkownikowi.

• WYKONAJ

Wykonywalna postać zapytania skonstruowana z użyciem formalnego języka zapytań

FoxPro 2.5PL dla Windows.

• A
Wartość pierwszego, najbardziej wysuniętego na lewo, punktu trapezu,który opISUJe

termin rozmyty użyty w danym podzapytaniu.

• B
Wartość drugiego, od lewej strony, punktu trapezu, który opisuje termin rozmyty użyty w

danym podzapytaniu.

• C
Wartość trzeciego, od lewej strony, punktu trapezu, który opisuje termin rozmyty użyty w

danym podzapytaniu.

• D
Wartość ostatniego, najbardziej wysuniętego na prawo, punktu trapezu, który opISUJe

termin rozmyty użyty w danym podzapytaniu.
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• I
Wartość kwalifikatora ważności, który został przypisany danemu podzapytaniu.

• ATT
Numeryczny identyfikator atrybutu, który ma swój odpowiednik w tabeli NIERUCHO.dbf.

Wskazuje atrybut, dla którego został zdefiniowany warunek selekcji występujący w danym

podzapytaniu wybranego zapytania. Umożliwia to łatwe identyfikowanie nazw pól

(atrybutów) w tabeli NIERUCHO.dbf niezależnie od dokonywanych w niej zmian

struktury.

• CZY
Wskazuje czy wyrażenie występujące w warunku selekcji podzapytania ma charakter:

- rozmyty (.F. ),

- nierozmyty (.T.).

• ID
Unikalny identyfikator zapytania, w którego skład wchodzi dane podzapytanie, przekazany

z macierzystej tabeli QUERY.dbf.
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6.4. Interfejs użytkownika

Niniejszy podrozdział poswięcimy szczegółowemu przedstawieniu poszczególnych

elementów, które składająsię na interfejs użytkownika systemu RFQUERY. Opis zawiera m.in.

charakterystykę podstawowych opcji i ekranów interfejsu, a także omówienie najważniejszych

funkcji wykonywanych przez poszczególne moduły systemu.

6.4.1. Uwagi wstępne

Pierwszym ekranem, który pojawia się po uruchomieniu programu, jest tzw. czołówka,

czyli rodzaj okna, w której system przedstawia się, podając podstawowe informacje o systemie

i autorze programu (patrz rys. 6 9). Czołówka będzie obecna na ekranie monitora do chwili

całkowitego załadowania się systemu i pojawieniu się następnego okna.

Rysunek 6.9 Czołówka interfejsu RFQUERY.

Następnie na ekranie monitora pojawi się jedno z podstawowych okien interfejsu

RFQUERY, które dalej określamy jako tzw. pulpit (rys.6.10.). Z okna pulpit użytkownik ma

bezpośredni dostęp do wszystkich podstawowych funkcji dostępnych w systemie. Wyróżniamy

dwie główne opcje dostępne z poziomu pulpitu:

1. ZAPYTANIE - służy do formułowania, rejestrowania, zapamiętywania modyfikacji

(włącznie z użyciem procedury dookreślania wag operatorów OWA) zapytań.
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2. TERMINY ROZMYTE - służy do formułowania, rejestrowania, zapamiętywania

modyfikacji stosowanych terminów rozmytych.

opcje podstawowe

opcje dodatkowe

pojedyńczy arkusz

Rysunek 6.10 Okno pulpit.

Oprócz tych dwóch podstawowych opcji wyróżniamy dwie opcje dodatkowe tj. Pomoc

i Koniec. Kliknięcie na pierwszą opcję spowoduje wyświetlenie podstawowych informacji na

temat zasad poruszania się i obsługi interfejsu systemu RFQUERY. Opcja Koniec umożliwia

szybkie zakończenie działania RFQUERY poprzez wyjście z programu i powrót do środowiska

WINDOWS 3.1.
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Największą część okna pulpit zajmuje zeskanowana mapa Warszawy z książkowej

wersji planu miasta [PLAN 92]. Mapa jest podzielona na mniejsze fragmenty, tzw. arkusze,

oznaczone na mapie znajdującej się w oknie interfejsu jako ponumerowane czworokąty, zwane

- zgodnie z terminologią SZBD FoxPro 2.5PL dla Windows - przyciskami. Poszczególne

arkusze wybiera się przez kliknięcie na odpowiedni przycisk.

Niekonwencjonalną konstrukcję interfejsu z wykorzystaniem mapy Warszawy

wykorzystuje się w celu okreslania celów wyszukiwania przy użyciu informacji graficznej.

Ponieważ każdemu arkuszowi odpowiada pewien fragment obszaru Warszawy, więc wszystkie

nieruchomości, które przylegają do ulic znajdujących się na obszarze arkuszu (który został

wskazany), są równocześnie uwzględnione przy przeszukiwaniu w bieżącym zapytaniu.

Wykorzystanie zeskanowanej mapy w oknie pulpit w praktyce bardzo usprawnia i ułatwia

konstrukcję warunków selekcji zapytania (w zakresie wyboru obszaru, dzielnicy miasta).

Przykładową konstrukcję takiego zapytania przedstawiamy w następnym rozdziale [por.

przykład 7.1.].

Opisany powyżej mechanizm określania arkuszy w warunkach selekcji zapytania należy

traktować jako dodatkowy element określania warunków wyszukiwania w zapytaniach,

natomiast podstawowy mechanizm określania warunków wyszukiwania zapewnia moduł

Generator zapytań, który poniżej omówimy.

6.4.2. Generator zapytań

Jednym z podstawowych elementów interfejsu RFQUERY jest moduł wspomagający

konstrukcję zapytań zrealizowany programowo w postaci specjalnego generatora.

W systemie RFQUERY, ze względu na zastosowanie elementów teorii zbiorów

rozmytych, konstrukcję zapytania należy rozpatrywać na dwóch poziomach: lingwistycznym i

wykonywalnym (podobny podział wystąpił już przy okazji rozpatrywania relaksacji rozmytej w

rozdziale 5). Posługując się terminami lingwistycznymi (rozmytymi), użytkownik konstruuje

zapytanie w zasadzie tylko na poziomie lingwistycznym, nie "zrozumiałym" przez SZBD.

Dlatego też, równocześnie z tworzonym przez użytkownika zapytaniem na poziomie

lingwistycznym, system wewnętrznie generuje zapytanie w formie wykonywalnej, czyli takiej,

która będzie "zrozumiana" przez SZBD.

Uaktywnienie generatora następuje w oknie pulpit poprzez wybór opcji ZAPYTANIE

(rys.6.10). Na ekranie monitora pojawi się wtedy nowe okno zatytułowane Generator zapytań,

w którym można wyróżnić (rys. 6.11):

• obszar konstrukcji/edycji pojedynczych warunków selekcji zapytania,

• obszar wyboru kwantyfikatora lingwistycznego,

• bieżące zapytanie,

• opcje generatora.
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J obszar konstrukcji/edycji pojedyńczych warunków selekcji zapytania
.--- ----------------------------,

Rysunek 6.11 Okno Generator zapytań.

W dalszej części zajmiemy się szczegółowym przedstawieniem funkcji, które spełniają

poszczególne, wyodrębnione elementy generatora zapytań w systemie RFQUERY.
\

Do najważniejszych czynności wykonywanych z użyciem Generatora zapytań należy

konstrukcja pojedynczych warunków selekcji dla bieżącego zapytania. Każdy etap konstrukcji

pojedynczych warunków selekcji rozpoczynamy od wskazania wartości kwalifikatora ważności

z menu zwanego - zgodnie z terminologią SZBD FoxPro 2.5PL dla Windows - selektorem

zatytułowanym "Rozważ" (rys. 6.12). Wybranie go spowoduje wyświetlenie listy, na której

znajdują się poszczególne etykiety rozmytych wartości kwalifikatora ważności,

uporządkowane od "Bardzo ważny" do "Nieistotny". Jeżeli użytkownik pominie wskazania

116



etykiety ważności, system automatycznie przypisze danemu warunkowi selekcji najwyższą

"ważność" z listy, tj. "Bardzo ważny".

Dla uproszczenia, w systemie RFQUERY zakłada się, że poszczególnym wartościom

rozmytym (równoważnym etykietom) kwalifikatora ważności, występującym na poziomie

lingwistycznym, odpowiadają na poziomie wykonywalnym następujące wartości rzeczywiste z

[0,1]:

Poziom lingwistyczny Poziom wykonywalny

• "Bardzo ważny" --t 1

• "Ważny" --t 0,75

• "Mniej więcej ważny" --t 0,5

• "Mniej ważny" --t 0,25

• "Nieistotny" --t °
To powyższe uproszczenie znacznie ułatwia uwzględnienie ważności, a jednocześnie

sprawdza się w praktyce.

Na rysunku 6.12. przedstawiono fragment Generatora zapytań z systemu RFQUERY,

wraz z wyświetloną listą, na której znajdują się poszczególne etykiety rozmytych wartości

kwalifikatora ważności.

Niei:~;~otny ..

Niei:~:totn}'

Rysunek 6.12 Wybór kwalifikatora ważności w warunku selekcji.

Kolejną czynnością jest wybór rodzaju atrybutu, który zamierzamy uwzględnić w

bieżącym warunku selekcji. Tą czynność również wykonuje się przy użyciu selektora,' tym

razem o nazwie "Atrybut" (rys. 6.13). Wybranie go spowoduje wyświetlenie listy, na której

znajdują się poszczególne nazwy dostępnych atrybutów (które mogą być uwzględniane przy

konstrukcji zapytania). Aby nazwy te były bardziej komunikatywne dla użytkownika, zostały

one odpowiednio nazwane według następującego schematu:
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Poziom lingwistyczny Poziom wykonywalny

• ULICA ~ NIERUCHO.ulica

• DZIELNICA ~ NIERUCHO. dzielnica

• LICZBA POKOI ~ NIERUCHa.liczba--pak

• PIĘTRO ~ NIERUCHa.pietro

• POWIERZCHNIA w m2 ~ NIERUCHO.powierzch

• CENAwzł ~ NIERUCHa.cena

Na rysunku 6.13. przedstawiono fragment Generatora zapytan z systemu RFQUERY,

wraz z wyświetloną listą, na której znajdują się poszczególne nazwy dostępnych atrybutów.

Rysunek 6.13 Wybór atrybutu w warunku selekcji.

Następnie, po wyborze atrybutu, określamy rodzaj operacji porównania w bieżącym

warunku selekcji. Również i ta czynność jest wykonywana przy użyciu selektora, który

zatytułowany jest "Operacja" (rys. 6.14). Selektor zawiera listę wszystkich operacji, które są

dostępne w Generatorze zapytań. Są one przedstawione również w postaci lingwistycznej, co

odpowiada następującym operacjom symbolicznym w składni języka SQL (czyli na poziomie

wykonywalnym):

Poziom lingwistyczny Poziom wykonywalny

• Równe ~ "-,,

• Nie równe ~ "<>"

• Mniejsze_niż ~ "<"

• Większe_niż ~ ">"

• JEST ~ brak odpowiednika

• Równe_lub_mnIeJsze niż ~ "<=="

• Równe_lub_większe niż ~ ">=="

• Dokładnie równe ~
"__ ,,

• Zawarte w ~ IN

• Pomiędzy --7 BETWEEN
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Na powyższej liście znajduje się jedna operacja porównania oznaczona jako JEST,

która nie ma swojego bezpośredniego odpowiednika w składni języka zapytań SQL. Operacja

ta została wprowadzona, aby umożliwić stosowanie wartości rozmytych w warunkach selekcji.

Na rysunku 6.14. przedstawiono fragment Generatora zapytań z systemu RFQUERY,

wraz z wyświetloną listą dostępnych operacji porównania.

Hówne

Rysunek 6.14. Wybór operacji w warunku selekcji.

Do zakończenia etapu konstruowania warunku selekcji brakuje jeszcze określenia

wartości, z którą będzie porównywana wartość danego atrybutu. W polu zatytułowanym

"Wartość" należy wpisać żądaną wartość (rys. 6.15). Jeżeli natomiast w selektorze "Operacja"

nastąpi wybór operacji JEST, to udostępniona jest również dodatkowo lista wartości

rozmytych uprzednio zdefiniowanych przez użytkownika w Bibliotece terminów rozmytych

(por. pkt. 6.4.5). Wyświetlenie wspomnianej listy wartości rozmytych następuje poprzez

kliknięcie na przycisk "Rozmyte wartości" (rys. 6.15). Następnie z listy należy wybrać jedną z

wartości rozmytych, która zostanie wpisana do pola "Wartość".

Na rysunku 6.15. przedstawiono fragment Generatora zapytań z systemu RFQUERY,

wraz z wyświetloną listą wartości rozmytych.
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Rysunek 6.15 Określenie wartości w warunku selekcji.

Po określeniu wszystkich elementów pojedynczego warunku selekcji mamy do wyboru

dwie opcje: Dodaj albo Anuluj (rys.6.11). Wybór pierwszej z nich spowoduje dodanie

bieżącego warunku selekcji do zapytania z równoczesnym dodaniem wiersza w liście bieżące

zapytanie (rys. 6.11) połączone z zachętą do rozpoczęcia konstrukcji kolejnego warunku

selekcji. Wybór opcji Anuluj oznacza rezygnacjęużytkownikaz bieżącego warunku selekcji.

Na poziomie wykonywalnym, po zaakceptowaniu pojedynczego warunku selekcji przez

użytkownika (opcja Dodaj), dokonuje się określenia pojedynczego warunku selekcji zgodnie

ze składniąjęzyka SQL.

Na rysunku 6.16. przedstawiono lingwistycznąpostać pojedynczego warunku selekcji,

który został umieszczony w liście bieżące zapytanie wraz z odpowiednikiem tego warunku

zapisanym na poziomie wykonywalnym (w notacji języka SQL) - nie widocznym dla

użytkownika systemu RFQUERY. A mianowicie, warunek selekcji zapytania rozmytego

reprezentowany na poziomie lingwistycznym przez wyrażenie "Bardzo ważny liczba pokoi jest

najwyżej 2 pokoje" ma swój odpowiednik (wynikający z definicji funkcji przynależności

terminu rozmytego "najwyżej 2 pokoje" oraz kwalifikatora ważności "Bardzo ważny") na

poziomie wykonywalnym w wyrażeniu [1] (wartość kwalifikatora ważności)

"Nierucho.liczbajiokoi < 4".

Po zakończeniu konstrukcji pojedynczych warunków selekcji, następnym etapem jest

wskazanie kwantyfikatora lingwistycznego. Zestaw dostępnych w systemie kwantyfikatorów

lingwistycznych znajduje się w selektorze umieszczonym nad listą bieżące zapytanie (rys.

6.17), jego wybranie powoduje wyświetlenie listy nazw poszczególnych kwantyfikatorów.

Można więc wybrać jeden z nich.
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1------- -------1
select *

I fram Nierucha
I [1] where Nierucha.liczba pokol < 4 I

- I'-------------
L

poziom lingwistyczny

poziom wykonywalny

Rysunek 6.16. Przykład warunku selekcji i jego postać wykonywalna.

Na rysunku 6.17. przedstawiono fragment Generatora zapytań z systemu RFQUERY,

wraz z wyświetloną listą kwantyfikatorów lingwistycznych.

Rysunek 6.17 Wybór kwantyfikatora lingwistycznego.
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Na poziomie wewnętrznym, funkcja przynależności kwantyfikatora lingwistycznego

jest zapisana w postaci trapezoidalnej, należy więc określić odpowiadające jej wagi operatora

OWA (S.18) stosując wzór (S.34).

W przypadku gdy wczesmej me zdefiniowano żadnego kwantyfikatora

lingwistycznego, na liście znajdują się dwa kwantyfikatory tradycyjne, tzn. kwantyfikator

"Wszystkie", któremu odpowiada operator OWA określony wzorem (S.21c), gdzie wektor

wag W jest określony przez (S.20c), oraz kwantyfikator "Przynajmniej jeden", któremu

odpowiada operator OWA określony wzorem (S.21a), gdzie, wektor wag W jest określony

przez (S.20a). Jeżeli nie zostanie wskazane żadne pojęcie, system automatycznie przydziela

danemu zapytaniu kwantyfikator lingwistyczny "Wszystkie" (a więc tak, jak w tradycyjnym

podejściu do formułowania zapytań).

6.4.3. Biblioteka zapytań

Na schemacie umieszczonym na rysunku 6.1 widoczne jest połączenie Generatora

zapytań z Biblioteką zapytań. Opcję tę wywołuje się z okna generatora za pomocą przycisku,

który jest oznaczony symbolem zapytania tj.~. Jego wybór spowoduje pojawienie się okna

zatytułowanegoBiblioteka zapytań (rys.6.18.).

Biblioteka zapytań

Rysunek 6.18. Okno Biblioteka zapytań.

Podstawowymi zadaniami Biblioteki zapytań jest rejestrowanie oraz udostępnianie

zapytań - opcje: Zapisz, Załaduj, Kaszt} i Koniec.

Funkcją opcji Zapisz jest rejestrowanie nowych zapytań w Bibliotece zapytań. \ Aby

zarejestrować nowe zapytanie, które stworzyliśmy za pomocą Generatora zapytań należy w

polu znajdującym się w oknie biblioteki wpisać żądaną nazwę zapytania (np. "wymarzone

mieszkanie" - rys.6.19.), a następnie wybrać opcję Zapisz.
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Rysunek 6.19. Rejestrowanie zapytania w oknie Biblioteka zapytań.

Opcje Załaduj i Kasuj wywołują selektor (por. rys.6.20.), który zawiera listę nazw

zapytań zarejestrowanych w Bibliotece zapytan. Opcja Koniec powoduje wyjście z okna

Biblioteki zapytań.

Rysunek 6.20. Wybór zapytania z listy Biblioteka zapytań.

W dalszej części omówimy czynności związane z obsługą terminów rozmytych.
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6.4.4. Generator terminów rozmytych

Wśród podstawowych modułów systemu RFQUERY znajduje się moduł o nazwie

Generator terminów rozmytych (patrz schemat na rys. 6.1), którego zadaniem jest tworzenie i

modyfikacja terminów rozmytych, w sposób możliwie prosty i przyjazny użytkownikowi. Po

pierwsze, przyjęto trapezoidalną postać funkcji przynależności, powszechnie stosowana w

praktyce (patrz okno Generator terminow rozmytych - funkcja trapezoidalna na rys. 6.21).

Wywołanie okna tego generatora ma zawsze miejsce z modułu Biblioteka terminów

rozmytych, tzn. użytkownik zawsze wchodzi do biblioteki, przegląda dostępne terminy

rozmyte i ewentualnie, jeśli sobie tego życzy, definiuje nowe lub modyfikuje już istniejące

terminy.

W obecnej postaci systemy definiować można dwa rodzaje terminów rozmytych:

• wartości rozmyte (np. "duży", "mały" itp.),

• rozmyte kwantyfikatory lingwistyczne (np. "Większość", "Prawie wszystkie" itp.).

Najpierw opiszemy proces określania wartości rozmytej na przykładzie definiowania

terminu (powierzchnia mieszkania) "dla czterech osób" (rys. 6.21.). Proces definiowania nowej

wartości rozmytej rozpoczynamy od podania jej nazwy, którą wpisujemy w pole Nazwa.

Następnie wpisujemy datę (Data) wprowadzenia tej wartości rozmytej do systemu, co ma duże

znaczenie w przypadku wielokrotnych modyfikacji i zmian.

Przed rozpoczęciem określania funkcji przynależności należy ustalić docelowy

przedział możliwych wartości (dziedzinę) atrybutu, na którym definiuje się wartość rozmytą.

Dziedzina tej wartości rozmytej jest możliwym zakresem wartości i może być określona

"automatycznie" (tzn. jako domyślna dla danego atrybutu) lub dla każdego konkretnego

przypadku. Często bowiem domyślny zakres możliwych wartości jest zbyt szeroki. Na

przykład, choć możliwa powierzchnia mieszkania (dla czterech osób) wynosi od 30 m2 do 120

m2, to w konkretnym przypadku może być ona w granicach np. od 35 m2 do 90 m2,

ponieważ np. nie buduje się w danej miejscowości czy dzielnicy ani mieszkań mniejszych ani

większych niż wzmiankowane powyżej. Inny przykład zastosowania takiego zawężania

podamy w rozdziale 7. Przyjęcie więc bardziej "realnego" zakresu możliwych wartości jest

niewątpliwie bardziej adekwatne. Powyższa modyfikacja odbywa się z użyciem dwu pokręteł

o nazwie MIN i MAX umieszczonymi w oknie generatora.

W procesie generowania nowej wartości rozmytej, pozostała nam najważniejsza

czynność, a mianowicie określenie parametrów trapezoidalnej funkcji przynależności, czyli

wartości czterech punktów A,B,C,D (por. rys.6.6). W oknie generatora te cztery punkty

opisane sąjako:

• minimum Możliwe,

• minimum Pewne,

• maksimum Pewne,
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• maksimum Możliwie,

co pokazano na rysunku 6.21; wszystkie te wartości ograniczone są oczywiście przez zakres

wartości dziedziny atrybutu.

Rysunek 6.21. Okno Generator terminów rozmytych - funkcja trapezoidalna.

Powyższe wartości rozmyte mają charakter bezwzględny (np. temperatura w stopniach

Celsjusza, powierzchnia w m2 itp.). W wielu jednak przypadkach praktycznych dogodniej

może być jednak stosować względne (znormalizowane) wartości rozmyte, tzn. określone np.

w przedziale [0,1], [0,10], [0,100] itp. Wymaga to oczywiście - dla konkretnego atrybutu 

normalizacji wstępnej, ale np. zapewnia swego rodzaju "wspólny mianownik" dla wielu

różnych wielkości rozmytych.

Operacja takiej normalizacji polega na wyliczeniu nowych wartości parametrów

znormalizowanej trapezoidalnej wartości rozmytej, A, B ,C ,D, zależnych oczywiście od

dziedziny konkretnego atrybutu, zgodnie ze wzorami:

A =(A - x)/ (y- x)*(s- p)

B =(B- x) / (y- x)*(s- p)

C =(C - x) / (y - x)* (s - p)

D =(D-x)/ (y-x)*(s- p)
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gdzie:

• A,B,C,D - parametry znormalizowanej trapezoidalnej wartości rozmytej (oryginalnej,

określonej dla znormalizowanej dziedziny),

• x - wartość minimalna znormalizowanej dziedziny,

• y - wartość maksymalna znormalizowanej dziedziny,

• s - wartość minimalna konkretnej dziedziny atrybutu,

• p - wartość maksymalna konkretnej dziedziny atrybutu,

• A, B ,C ,D - zestaw nowych parametrów trapezu dla konkretnego atrybutu.

Rozpatrzmy następujący przykład.

Przykład 6.1

Załóżmy, że mamy określoną względną wartość rozmytą "mała", którą potem będziemy chcieli

używać do wielu różnych wartości atrybutów, jak np. powierzchnia mieszkania, cena itp.

Załóżmy dalej, że dla takiej względnej (znormalizowanej) wartości rozmytej dziedzina

(znormalizowana) określona jest jako przedział [0,100]. Niech teraz, na przykład wartość

rozmyta "mała" będzie dana jako trapezoidalna liczba rozmyta o parametrach: A = 10, B = 15,

C=20,D=25.

Załóżmy teraz, że chcemy zastosować taką znormalizowaną, a więc ogólną, wartość rozmytą

"mała" do pewnego konkretnego atrybutu, np. "cena mieszkania" (w zł.), dla którego wartość

minimalną i maksymalną przyjęto np. jako p = O, s = 80000. Wtedy, zgodnie ze wzorem (6.1)

parametry trapezoidalnej funkcji przynależności wartości rozmytej "mała" (cena mieszkania, w

zł.) są następujące:

Ama ł a =(A-x)/(y-x)*(s-p)=8000

Bmał a = (B- x) / (y- x)*(s- p) = 12000

Cma ł a = (C - x)/ (y - x)*(s- p) = 16000

Dma ł a =(D-x)/(y-x)*(s-p) =20000

i te parametry dalej wykorzystujemy np. w warunkach selekcji w zapytaniu do bazy danych.
\

•
Na zakończenie opisu generatora wartości rozmytych należy wspomnieć o trzech

opcjach dostępnych w postaci przycisków umieszczonych w oknie generatora: Zachowaj,

Anuluj i Koniec. Przez Zachowaj zapisujemy w Bibliotece rozmytych pojęć nową definicję

wartości rozmytej lub wszelkie zmiany dokonane w istniejącej już definicji. Opcja Anuluj

spowoduje anulowanie wszelkich zmian i przywrócenie poprzednich (jeśli istnieją).

Zakończenie pracy z generatorem następuje po wyborze opcji Koniec.
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Jak już wspomnieliśmy w rozdziale 5, każda weryfikacja pojedynczego, k-tego

warunku selekcji zapytania z faktyczną wartością atrybutu j-tego rekordu w bazie danych
kończy się wyznaczeniem indywidualnego stopnia spełnienia (żlndkj ) . W systemie RFQUERY,

wyliczanie wartości indywidualnego stopnia spełnienia żlndkj na podstawie parametrów

dowolnej trapezoidalnej funkcji przynależności odbywa się następująco, co wynika oczywiście

z faktu, że funkcja przynależności jest trapezoidalna:

jeśli x E(B,C]

jeśli x ~ A

jeśli xE(A,B)

jeśli x E (C,D)

jeśli x C. D

=>

=>

=>

=>

imd.. = 1

inldJq' =O

imdi, =(x-A)/(B-A)

imd., =(D-x)/ (D-C)

imdi, =O

(6.2)

Rozpatrzmy następujący przykład:

Przykład 6.2.

Załóżmy, że mamy wartość rozmytą "dla czterech osób" (w sensie powierzchni mieszkania w

m2), której funkcja przynależności jest przedstawiona na rysunku 6.21, orazj-ty rekord. Na

podstawie (6.2) otrzymujemy:

jeśli x E [60,70] => imddla czterech osób,j =1

jeśli xś50 => imddla czterech osób,j =O

jeśli x E (50,60) => imddlaczterechosób,j =(x-50)/ 10

jeśli x E (70,80) => imdd1aczterech osób,j =(80 - X) / 10

jeśli' x C. 70 => imdd1aczterech osób,j =O

•
Drugim rodzajem terminów rozmytych, które możemy definiować za pomocą

generatora są kwantyfikatory lingwistyczne. Jak wspominaliśmy w rozdziale 5, wyróżniamy

trzy rodzaje proporcjonalnych kwantyfikatorów lingwistycznych: niemalejący, unimodalny,

nierosnący. W generatorze systemu RFQUERY ograniczamy się do wyznaczania trapezoidalnej

liniowej funkcji przynależności dla funkcji niemalejących. Wynika to z faktu, iż kwantyfikatory

tego typu są najczęściej wykorzystywane w praktyce w dziedzinie SZBD. Otóż można

stwierdzić z całą pewnością, że zapytania, w których zastosowano niemalejący kwantyfikator

lingwistyczny (np. typu "Większość z warunków selekcji zapytania musi być spełnionych")

mają oczywiście większe znaczenie niż zapytania, w których zastosowano nierosnący
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kwantyfikator lingwistyczny (np. typu "Mniejszość z warunków selekcji zapytania musi być

spełnionych").

Na rysunku 6.22 pokazano przykład określania kwantyfikatora lingwistycznego

"Znacznie więcej niż połowa". Podobnie jak w przypadku generowania wartości rozmytej,

definiowanie kwantyfikatora lingwistycznego zaczynamy od podania jego nazwy, którą

wpisujemy w pole zatytułowane Nazwa. Następnie wpisujemy Datę wprowadzenia (po raz

pierwszy) tego kwantyfikatora lingwistycznego do systemu.

Pozostała nam jeszcze najważniejsza czynność, a mianowicie określenie kształtu

trapezoidalnej funkcji przynależności. Ponieważ, jak wspomnieliśmy na początku,

ograniczyliśmy się do generowania niemalejących proporcjonalnych kwantyfikatorów

lingwistycznych, więc określenie trapezoidalnej funkcji przynależności sprowadza się do

wprowadzenia wartościjuż tylko dwóch punktów A,B (rys.6.6) z przedziału [0,1].

Rysunek 6.22. Okno Generator rozmytych pojęć - kwantyfikator lingwistyczny.

Opis trzech opcji dostępnych w postaci przycisków umieszczonych w oknie generatora:

Zachowaj, Anuluj i Koniec jest identyczny jak dla generatora wartości rozmytych.

W systemie RFQUERY wyliczanie wartości stopnia przynależności kwantyfikatora

lingwistycznego dla konkretnej wartości zmiennej i dla określonych parametrów jego

trapezoidalnej funkcji przynależności odbywa się oczywiście zgodnie z:

jeśli x 'C. B => J..LQ =1

jeśli x E (A,B) => J..LQ =(x- A)/ (B- A) (6.3)

jeśli x~A => J..LQ =0
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Przykład 6.3.
Zakładamy, że mamy do dyspozycji kwantyfikator lingwistyczny "znacznie więcej niż połowa",

której parametry trapezoidalnej funkcji przynależności są przedstawiona na rysunku 6.22. Na

podstawie schematu (6.3) zdefiniowaliśmy następujący schemat wyliczania wartości

kwantyfikatora:

jeśli x ~ 0,8

jeś li x E (0,6;0,8)

jes li x ~ 0,6

•

6.4.5. Biblioteka terminów rozmytych

łl znacznie więcejniż poł owa =1

łl znacznie więcej niżpołowa =Sx- 3

łlnacznie więcej niż połowa =O

Następnym podstawowym modułem jest Biblioteka terminów rozmytych (rys. 6.1). Do

podstawowych zadań tego modułu należy przechowywanie, modyfikacja i udostępnianie
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opcje uruchamiające Generator terminów rozmytych

Biblioteka terminów rozmytych

Wybierz:

• •Rozmyte warłości Kwantyfikator

Dziedzina:

Lista pojęć:

Illlliillllll"llllllliliilllll

1111111!lilllil!ill!1111

lilillltlllllliiillll

['liillllllllll!!iiii!I!11

_________1]

co najmniej 80 m2
co najwyżej 40 m2

duża

mała

na małe biuro
najwięcej 50m2
nie za mała

obszerna
odpowiednia dla dwojga
około 60m2
w granicach 100 m2

)PO\AAERZCHNIA YVm2

Rysunek 6.23. Okno Biblioteka terminow rozmytych.

terminów rozmytych już poprzednio zdefiniowanych w systemie. W omawianym interfejsie

elementem umożliwiającym realizację tych zadań jest właśnie okno Biblioteka terminów

rozmytych (rys. 6.23), które jest wspólne dla wszystkich bibliotek terminów rozmytych.

Odpowiedni przycisk pozwala wybrać albo bibliotekę wartości rozmytych albo bibliotekę

kwantyfikatorów (rozmytych).

Jeżeli chcemy przeglądać bibliotekę wartości rozmytych, należy dodatkowo dokonać

wskazania dziedziny przy użyciu selektora "Dziedzina". Na liście selektora znajdują się

poszczególne nazwy dostępnych atrybutów i ich dziedzin. W porównaniu z selektorem o
\

nazwie "Atrybut" z okna Generator zapytań (rys. 6.13), obecnie opisywany selektor zawiera

na swojej liście dodatkowy element, dziedzinę znormalizowaną, którą rolę w systemie

opisywaliśmy przy okazji prezentacji Generatora terminow rozmytych (por. pkt. 6.4.4.).

Selektor ten jest nieaktywny, gdy przeglądamy zbiór kwantyfikatorów lingwistycznych.

Domyślnie, przy wejściu do Biblioteki terminów rozmytych (rys. 6.23) w Liście terminow

wyświetla się zawartość biblioteki wartości rozmytych dla dziedziny znormalizowanej.

Dwie pierwsze opcje umieszczone w oknie biblioteki tj. Nowa oraz Edytuj uruchamiają

moduł Generatora terminów rozmytych (rys.6.21), omówiony już poprzednio (por. pkt.6.4.4.).
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Opcja Nowe uruchamia generator w trybie definiowania nowego terminu rozmytego, natomiast

opcja Edytuj uruchamia generator w trybie edycji bieżącego terminu rozmytego.

Jednym z najbardziej istotnych zadań, jakie ma do spełnienia Biblioteka terminów

rozmytych, jest umożliwienie wyświetlenia funkcji przynależności tych terminów w celu np.

modyfikacji. Służy do tego opcja Pokaż, która - w zależności od przyjętego przez nas kształtu

funkcji przynależności - może wyświetlić jeden z czterech możliwych kształtów trapezoidalnej

funkcji przynależności (rys.6.24.a, b, c i d).

Rysunek 6.24.a. Funkcja przynależności dla wartości rozmytej typu "znacznie więcej niż 75
2"m

Rysunek 6.24.b. Funkcja przynależności dla wartości rozmytej typu "znacznie mniej niż 45
2"m
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Rysunek 6.24.c. Funkcja przynależnościdla wartości rozmytej "dla czterech osób" (w sensie
powierzchni mieszkania)

Trapezoidalna funkcja przynależnościpojęcia "około 100 m2 11

, " ' '

Rysunek 6.24.d. Funkcja przynależnościdla wartości rozmytych "około 100 m21l

Wybór opcji USllń spowoduje usunięcie nazwy terminu rozmytego z systemu. Koniec

spowoduje wyjście z Biblioteki terminów rozmytych i powrót do Pulpitu.

6.4. 6. Relaksacja rozmytych zapytań przy użyciu kwalifikatora ważności

kwantyfikatora lingwistycznego

oraz
\

Jak już wspomniano w rozdziale 5, w opracowanym systemie rozmytej relaksacji

zapytań dostępne są dwa podstawowe sposoby relaksacji, a mianowicie przy użyciu

kwalifikatora ważności i kwantyfikatora lingwistycznego.

W przypadku relaksacji kwalifikatora ważności, na początku w oknie Generator

zapytań należy wskazać pojedynczy warunek selekcji, w którym nastąpi modyfikacja

kwalifikatora ważności. Odbywa się to poprzez podświetlenie wybranego warunku w liście

132



bieżące zapytanie (por. rys. 6.11). Następnie przy użyciu listy wartości kwalifikatorów

ważności umieszczonych w selektorze "Rozważ", należy wskazać nowe pojęcie, które zastąpi

pierwotną "ważność" wskazanego warunku selekcji. Na rysunku 6.25 przedstawiono schemat

przykładowej relaksacji .zapytania rozmytego, w którym w pojedynczym bieżącym warunku

selekcji:

Bardzo ważny POWIERZCHNIA lV m2 JEST na małe biuro

została poddana relaksacji wartość kwalifikatora ważności, a mianowicie z "Bardzo ważny" na

"Mniej więcej ważny", a więc otrzymujemy:

Mniej więcej lvażnyPOWIERZCHNIA w m2 JEST na małe biuro

Podobnie postępujemy w przypadku relaksacji kwalifikatora ważności w pozostałych

. warunkach selekcji.

Microsoft FoxPro

RFQUERY
• ~ • = * *

Generator zapytań

Mniei ','\'iAcei I/.,Iażnv

• I

CENA w z30tych (nowych) JEST racjonelna

bieżący warunek selekcji

selektor kwalifikatora ważności

- I

Rysunek 6.25. Relaksacja zapytania rozmytego przy użyciu kwalifikatorów ważności.
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W przypadku relaksacji kwantyfikatora lingwistycznego, która odnosi się oczywiście do

całego zapytania, nie ma potrzeby wskazywania pojedynczego warunku selekcji. Po prostu, z

listy możliwych kwantyfikatorów lingwistycznych umieszczonych w selektorze nad listą

bieżące zapytanie (rys. 6.11) należy wskazać nowy kwantyfikator.

Na rysunku 6.26 przedstawiono schemat przykładowej relaksacji przy użyciu

kwantyfikatora lingwistycznego następującego zapytania rozmytego:

WSZI:')TKJE

Bardzo ważny LICZBA POKOI JEST najwyżej2 pokoje

Ważny PIĘTRO JESTwysokie

Mniej więcej ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST wielkościkawalerki

Bardzo ważny CENA w złotych (nowych) JEST na moją kieszeń

Zastosowany początkowo tradycyjny kwantyfikator "Wszystkie" zastąpiono

kwantyfikatorem lingwistycznym "Większość", a więc zrelaksowane zapytanie ma postać:

WIĘKSZOŚĆ

Bardzo ważny LICZBA POKOI JEST najwyżej2 pokoje

Ważny PIĘTRO JESTwysokie

Mniej więcej ważny POWIERZCHNIA w m2 JESTwielkości kawalerki

Bardzo ważny CENA w złotych (nowych) JEST na moją kieszeń
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Microsoft FoxPro

Ol JEST naiwyżei 2 pokoje
okie ...

~rra1C''ICII''"""''I''''CI'I::'II'''''---'c:n:::T''''''''rr-'1l::1l''''1łł}'ch (nowych) JEST na moią kieszeń

bieżące zapytanie 1
selektor kwantyfikatorów lingwistycznych

Rysunek 6.26. Relaksacja zapytania rozmytego przy użyciu kwantyfikatorów lingwistycznych.

6.4.7. UŻYcie interaktywnego mechanizmu dookreslania wag operatorów OWA

W pkt. 5.4 wspomniano, że jednym z najistotniej szych elementów w opracowanym

systemie rozmytej relaksacji zapytań RFQUERY jest zaproponowana przez autora [ŁAZAR

96] metoda dookreślania wag operatorów OWA na podstawie pewnych dodatkowych

informacji otrzymanych od użytkownika.

Procedurę można uruchomić z Generatora zapytań (rys. 6.11) wybierając opcję
\

Dookreślaj. Z punktu widzenia interfejsu podczas wykonywania procedury dookreślania wag

operatora OWA najważniejszymelementem jest ekran, za pomocą którego system RFQUERY

pozyskuje wspomniane wyżej informacje od użytkownika. Elementem centralnym tego ekranu

jest przeglądarka, o układzie standardowej odpowiedzi na zapytanie w systemie RFQUERY, w

której dołączono dodatkową kolumnę Zadowolenie. Użytkownik wskazuje jego zdaniem

"najlepszy" rekord w otrzymanej pierwotnie odpowiedzi wciskając pojedynczy klawisz

<ENTER> w kolumnie Zadowolenie w wierszu, w którym znajduje się jego "najlepszy"

rekord.
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Przykład takiego ekranu mamy na rysunku 6.27, na którym to ekranie trzeci rekord w

przeglądarce, tj. nieruchomość przy ulicy Askenazego, została uznana przez użytkownika za

najlepszą odpowiedź.
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Rysunek 6.27. 'Wskazanie "najlepszego" rekordu.

Następnie, pozostałą część procedury system RFQUERY wykonuje bez interakcji z

użytkownikiem na poziomie wewnętrznym zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 5.4.

Rezultatem zakończenia procedury jest odpowiedź, którą system generuje posługując się

dookreślonymi wagami.

Na tym zakończyliśmy omawiame zaproponowanego w pracy systemu rozmytej

relaksacji zapytań RFQUERY. Natomiast rozdział następny w całości jest poświęcony

przedstawianiu przykładów podstawowych typów zapytań rozmytych, które mogą być
\

konstruowane za pomocą tego systemu.
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7. Przykład zastosowania - konstrukcja i relaksacja zapytań rozmytych

W niniejszym rozdziale zaprezentujemy przykłady podstawowych typów zapytań

rozmytych, które mogą być konstruowane za pomocą systemu RFQUERY do wyszukiwania

informacji z bazy danych dotyczącej nieruchomościm.st. Warszawy (por. pkt. 6.3.). Przykłady

zostały odpowiednio dobrane, tak aby jak najlepiej wyeksponować szerokie możliwości

zaproponowanego systemu rozmytej relaksacji zapytań.

W naszym opisie będziemy przy tym przechodzić od relaksacji najprostszych do coraz

bardziej skomplikowanych, stąd też zaproponujemy najpierw pewną hierarchię przykładów

uwzględniającąstopień złożoności zapytań i ich relaksacji (Tabela 7.1).

Tabela 7.1. Zestawienie zapytań.

Zapytania z użyciem: Przykład

Określenia celów szukiwania r 7.1.

Terminów rozmytych skonstruowanych w oparciu o znormalizowane dziedziny 7.2.

at butów

Terminów rozmytych skonstruowanych w oparciu o rzeczywiste dziedziny 7.3.

at butów

korz staniem kwalifikatorów ważności 7.4.

kor staniem kwalifikatorów ważności 7.5.

7.6.

7.7.

Relaksacji rozmytej przy jednoczesnym wykorzystaniu kwalifikatorów ważności 7.8.

Dookreślania waz o eratora OWA a 7.9.

Dookreślania wa o eratora OWA b 7.10.

Różnica między relaksacją typu I i II polega na tym, że w pierwszym przypadku (typ I)

pierwotne zapytanie zwraca odpowiedź niepustą, ale mało satysfakcjonującą użytkownika (o

niskim całkowitym stopniu spełnienia), natomiast w drugim przypadku (typ II) pierwotne

zapytanie zwraca zerowąliczbę rekordów, czyli odpowiedź pustą.



Każdy z powyższych przykładów jest przy tym opisany według jednolitego schematu,

dającego się ująć w następujące punkty:

• Przedstawienie lingwistycznej postaci rozmytego zapytania - tzw. lista Bieżące zapytanie

(por.p. 6.4.2.) - wraz z opisowym komentarzem,

• Tabela elementów składających się na wykonywalną postać rozmytego zapytania (tabela

Parametry zapytania).

• Prezentacja wyników wyszukiwania zapytania (w całości lub w części) w postaci

odpowiedniej przeglądarki - przy czym mamy tu na myśli prostą przeglądarkę (znacznie

bardziej uproszczoną w stosunku do zaprezentowanej w p. 3.2.1) w postaci listy

rekordów. Dla każdego rekordu umieszczonego w przeglądarce podawany jest również

całkowity stopień spełnienia rekordu (omd) w kolumnie "OMD".

• Interpretacja otrzymanych wyników.

Taki jednolity schemat pozwoli oczywiście na porównanie wyników i możliwości, jakie

dają coraz to bardziej złożone typy zapytań.

Szerszego omówienia wymaga tabela Parametry zapytania (rys. 7.1), której zawiera w

sobie wykonywalne elementy zapytania. Otóż każdy niepusty wiersz tej tabeli, w kolumnie

Wykonaj, zawiera wykonywalną postać pojedynczych warunków selekcji - w systemie

RFQUERY niewidocznądla użytkownika (por. p. 6.4.2) - występujących w rozpatrywanym

zapytaniu. Kolumny A, B, C i D zawierają wartości parametrów trapezoidalnej funkcji

przynależności terminów rozmytych użytych w danym warunku selekcji zapytania (por.

p.6.4.4). Kolumna I zawiera wartość kwalifikatora ważności (por. p. 6.4.2) przypisanego

danemu warunkowi selekcji w zapytaniu (od Odia "Nieistotny" do 1 dla "Bardzo ważny",

przez wartości pośrednie 0,25; 0,5; 0,75).
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parametry trapezoidalnej funkcji przynależności terminów rozmytych

wykonywalna postać warunków selekcji wartości kwalifikatorów ważności

Rysunek 7.1. Tabela Parametry zapytania.

Obecnie przejdziemy do omówienia poszczególnych przykładów zastosowań.

Przykład 7.1.

Zapytania z użyciem: Określania celów wyszukiwania przy użyciu infonnacji

graficznej

Poniżej przedstawiamy przykład, w którym określenie warunków selekcji zapytania 

dotyczące wskazania miejsca położenia nieruchomości - nastąpiło przy użyciu informacji

graficznej dostępnej w oknie Pulpit (por. p. 6.4.1.).

Załóżmy, że jeden z klientów biura nieruchomości, który zamierza kupić mieszkanie,

nie ma jasno sprecyzowanych preferencji dotyczących konkretnej ulicy. Potrafi natomiast

precyzyjnie określić - posługując się planem miasta - w jakich częściach Warszawy

(określonych jako arkusze na mapie - por. p. 6.4.1.) powinno się to mieszkanie znajdować.

Pracownik firmy pośredniczącej zaproponował mu więc, aby sam pokazał na mapie, które

części miasta sąw kręgu jego zainteresowania. Klient wskazał np. cztery arkusze (rys. 7.2).

Przypomnijmy, że zgodnie z tym co przedstawiliśmy poprzednio (por. p. 6.4.1.),

arkusz jest to część miasta, ale nie mająca charakteru np. dzielnicy, gminy itp. Po prostu

wynika ona z podziału mapy właśnie na arkusze; można sobie oczywiście wyobrazić, że

podzielimy miasto inaczej np. na prostokąty, dzielnice, tereny wzdłuż tras komunikacyjnych

itp., ale istota naszego podejścia nie ulegnie zmianie.

Na rysunku 7.2. został zamieszczony fragment okna Pulpit interfejsu systemu

RFQUERY. W oknie wskazano cztery przyciski graficzne - reprezentujące arkusze -
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zaznaczone do wyboru opisane na rysunku jako Części wskazane do przeszukiwania (tzn. 19,

20,25,26).

części wskazane do przeszukiwania

Rysunek 7.2. Określenie celów wyszukiwania Ql przy użyciu informacji graficznej.

Wskazanie w Pulpicie części do przeszukiwania (tak jak na rys. 7.2.) powoduje, że - po

wybraniu opcji Zapytanie - w generatorze zapytań pojawi się odpowiednie zapytanie w postaci

lingwistycznej (rys. 7.3).

Rysunek 7.3. Lingwistyczna postać zapytania Ql .
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Komentarz:

Celem zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się

położeniem oznaczonym na mapie jednym z czterech arkuszy o numerze 19, 20, 25 i

26. Ponieważ jest to oczywiście zapytanie proste (złożone z jednego warunku selekcji)

gdzie nie agreguje się wartości indywidualnych stopni spełnienia (imd) poszczególnych

warunków selekcji (ponieważ występuje tylko jeden warunek), więc kwantyfikator

"Wszystkie" nie ma w tym zapytaniu żadnego wpływu.

Otrzymane wyniki pokazano na rys. 7.4. Widzimy tu, oczywiście, że ponieważ jedynym

kryterium jest w tym p-rzypadku wymaganie, żeby dane mieszkanie znajdowało się we

wskazanych częściach miasta (arkuszach), więc wszystkie mieszkania to spełniające mają omd

(czyli całkowity stopień spełnienia) równy 1, a wszystkie inne - równy O, a więc nie są

wyświetlane w tabeli wyników.

lj!!fii! •
i_iiiD~limUMIi!) mijijj!jjjijijijiNiiWijj)ijliiWjj!W!j!jij!j! iBi.'!iiiilili illlr:ii ilii"'~IIt.łjljiJili iliiiiiiit!imHDtj :ljill

1,oooj 1-go Maja 1 ~ Ol 25,001 21 000,001 ~mmm

Rysunek 7.4. Fragment odpowiedzi na zapytanie Ql'

•
Przykład 7.2.

Zapytania z użyciem: Tenninów rozmytych skonstruowanych w oparciu o

znormalizowane dziedziny atrybutów

Ten przykład ilustruje wykorzystanie wartości rozmytych określonych w

znormalizowanych dziedzinach atrybutów (por. p. 6.4.4.).

Załóżmy, że do naszej bazy danych nieruchomości skierowaliśmy zapytanie rozmyte,

oznaczone jako Q2' pokazane na rys. 7.5.
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!liJl111i Bardzo ważny DZIELNICA równe 14,15,20,21
!I~11111 Ważny LICZBA POKOI JEST średnia.P

~mlrll Bardzo ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST średnia.P
~i!liJm Mniei więcej ważny PIĘTRO JEST mała.P
11\11111 BaJdzo ważny CENA w złotych (nowych) JEST mniei więcei przeciętna.P

11111

Rysunek 7.5. Lingwistyczna postać rozmytego zapytania Q2'

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się:

położeniem w obrębie arkuszy 14, 15, 20 i 21, "średnią liczbą pokoi", "średnią

powierzchnią", "niskim piętrem" (nazwanym tu "mała" ze względu na stosowane w

systemie wartości standardowe: "duża", "średnia", "mała" itp.) i "mniej więcej

przeciętną ceną całkowitą mieszkania". Wszystkie warunki selekcji - za wyjątkiem tych,

w których występują atrybuty LICZBA_POKOI ("ważny") oraz PIETRa ("mniej

więcej ważny") są jednakowo "bardzo ważne" z punktu widzenia nabywcy. "Prawie

wszystkie" warunki selekcji muszą przy tym być spełnione.

W powyższym zapytaniu we wszystkich rozmytych warunkach selekcji wykorzystano

znormalizowane (standardowe) wartości rozmyte (w systemie RFQUERY oznacza się je

poprzez dodanie do wartości rozmytej końcówki ".P" - np. "średnia.P" na rys. 7.5).

Zastosowanie tego typu terminów rozmytych w warunkach selekcji wiąże się z wykonaniem 

dla konkretnego atrybutu - normalizacji wstępnej (por. p. 6.4.4). Dla przykładu rozważmy

określenie znormalizowanej wartości rozmytej "średnia" dla powierzchni mieszkania (por. rys.

7.5).

A zatem, załóżmy, że w rozpatrywanym przypadku powierzchnie mieszkań mogą być

w granicach O - 250 m2, a wartość znormalizowana "średnia" ma postać trapezoidalnej liczby
\

rozmytej określonej w przedziale [0,50] tak jak na rysunku 7.6:
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Trapeznldalna funkcja przynależności pojęcia "średnia"

Rysunek 7.6. Znormalizowana wartość rozmyta "średnia".

Następnie, zgodnie ze wzorem (6.1), otrzymujemy podane w wierszu 3 na rysunku 7.7

następujące określenie trapezoidalnej liczby rozmytej "średnia (powierzchnia)" mieszkania:

A=71,429; B=96,939; C=147,959; D=173,469;

Pozostałe elementy określa się podobnie i ich wartości podano również na rys. 7.7.

Rysunek 7.7. Parametry zapytania Q2'

Ponadto w zapytaniu został zastosowany kwantyfikator lingwistyczny określony
\

terminem rozmytym "Prawie wszystkie", któremu odpowiada następująca funkcja

przynależności zbioru rozmytego:
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Jl. ,lAPrewie wszystl\le

1 ----------~--------~

0,7 0,9 x

Rysunek 7.8. Funkcja-przynależności kwantyfikatora lingwistycznego "Prawie wszystkie".

Fragment odpowiedzi na zapytanie Q2 pokazuje przeglądarka Rezultat konfrontacji

zapytania z bazą danych na rys. 7.9.

Rysunek 7.9. Fragment odpowiedzi na zapytanie Q2'

Podsumowując, zastosowanie w zapytaniu Q2 terminów rozmytych skonstruowanych

w oparciu o znormalizowane dziedziny atrybutów (np. "mała", "średnia", itp.) znacznie ułatwia

formułowanie zapytania, bo zwalnia użytkownika z konieczności określania wartości rozmytej

dla każdego konkretnego atrybutu.

•
Przykład 7.3.

Zapytania z użyciem: Terminów rozmytych skonstruowanych w oparciu o

rzeczywiste dziedziny atrybutów

Na tym przykładzie pokażemy wykorzystanie zastosowanej w pracy metody w

przypadku terminów rozmytych określonych dla rzeczywistych dziedzin atrybutów w tym

sensie, że dziedzina domyślna (tzn. zawierająca wszystkie możliwe wartości, np. powierzchni

mieszkania, znajdujące się w bazie danych) zostaje zastąpiona dziedziną ograniczoną

("węższą"), która jest bardziej adekwatna z punktu widzenia użytkownika. To ograniczenie
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przyspieszy m.in. proces wyszukiwania, bo mniej możliwości trzeba będzie przeszukać (por. p.

6.4.4.).

Załóżmy, że do naszej bazy danych nieruchomości skierowaliśmy zapytanie rozmyte,

oznaczone jako Q3' pokazane na rys. 7.10.

ml~ l~j~l~ Bardzo ważny LICZBA POKOI JEST około 3 pokoi
1111111111! Bardzo ważny PIETRO JEST niskie
11111 jl11~i Bardzo ważny POWIERZCHNlA w m2 JEST około 60m2
11111 jjjj1~ Bardzo ważny CENA w złotych (nowych) JEST rozsądna cena
::: ...•... "" I.' ......••...•••.•...•••.....•••..•.••...••.•.•....•....•. '" ••...•.....•.••••.....•••••.••••••.••••..•••••••.••••.•.•.......•....••• , ......•....•........•.....••••....••...•...•.••.•..•.•.•..••.••......•..•.•.• , •••...

Rysunek 7.10. Lingwistyczna postać rozmytego zapytania Q3

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które mają "około 3

pokoi", są położone na "niskim piętrze", ich powierzchnia jest w "granicach 60 m2",

przy założeniu, że "cena całkowita mieszkania jest rozsądna". Wszystkie warunki

selekcji są jednakowo (bardzo) ważne z punktu widzenia użytkownika. "Większość"

warunków selekcji musi przy tym być spełniona.

Powyższemu (początkowemu!) zapytaniu Q3 odpowiadają następujące parametry dla

warunków selekcji pokazane na rysunku 7. 11.

rozpatrywane parametry

Rysunek 7.11. Początkowe parametry zapytania Q3 .

W zapytaniu został użyty kwantyfikator lingwistyczny "Większość", któremu

odpowiada funkcja przynależności zbioru rozmytego pokazana na rysunku 7.12.
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JlWiększość

1 ----------~--------~

0,5 0,7 x

Rysunek 7.12. Funkcja przynależności kwantyfikatora lingwistycznego "Większość".

Jeśli spojrzymy na fragment całej odpowiedzi na to zapytanie zamieszczonej w

przeglądarce Rezultat konfrontacji zapytania z bazą danych (por. rys. 7.13), wyraźnie widać,

że jest ona w pewnej mierze niezgodna z naszym odczuciem i oczekiwaniami. Ta niezgodność

dotyczy przede wszystkim warunku selekcji, który określiliśmy na atrybucie PIĘTRO, tzn.

"PIĘTRO JEST niskie". A mianowicie, wśród "pożądanych" rekordów w tej odpowiedzi, czyli

takich, dla których numer piętra danej nieruchomości jest rzeczywiście niski, odnajdujemy

również takie nieruchomości, dla których numer piętra daleko odbiega od rozumienia (i

przyjętej definicji) terminu rozmytego "niskie piętro" zastosowanego w tym zapytaniu - np.

nieruchomość przy ulicy Klaudyny, gdzie mamy dwunaste piętro przy prawidłowym spełnieniu

pozostałych warunków selekcji. Niestety, mimo że takie rekordy charakteryzują się wysoką

wartością całkowitego stopnia spełnienia (omd = 0,75), bo przecież wymagaliśmy spełnienia

większości warunków selekcji a nie wszystkich, to mimo to mogą one być często nie do

przyjęcia przez użytkownika. W konsekwencji, odpowiedzi taka może wzbudzić w

użytkowniku wiele wątpliwości co do jakości systemu i poprawności konstrukcji samego

zapytania.

Rysunek 7.13. Fragment pierwotnej odpowiedzi na zapytanie Q3 .

Jasne jest, że powyższy problem pojawić się może jedynie wtedy, gdy nie wymaga się

spełnienia wszystkich warunków w zapytaniu, ponieważ wtedy nawet jeden nie spełniony
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warunek powoduje obniżenie wartości omd (do wartości najsłabiej spełnionego warunku

selekcji).
Natomiast w przypadku powyższego zapytania Q3 zastosowanie kwantyfikatora

lingwistycznego "Większość" dopuszcza sytuacje, w których jeden z warunków selekcji

zapytania może pozostać nie spełniony, a mimo to wartość omd dla tego rekordu może być

nadal zadowalająca. Na podstawie fragmentu odpowiedzi (por. rys. 7.8) możemy stwierdzić

występowanie w niej rekordów zdecydowanie odbiegających wartością atrybutu PIĘTRO (np.

nieruchomość przy Al. Stanów Zjednoczonych, gdzie piętro = 14) od warunku nałożonego na

ten atrybut w zapytaniu tj. "PIETRO JEST niskie".

Z początkowych parametrów zapytania (rys. 7.11.) wynika, że dla tego atrybutu system

wyszukuje wartości obejmujący całą dziedzinę z zakresu (pIETRO> O and PIETRO<20). W

tej sytuacji zaproponowaliśmy zmodyfikowanie terminu rozmytego "niskie piętro" poprzez

ograniczenie jego pierwotnej (domyślnej) dziedziny z przedziału wartości (0+20) na

rzeczywistą dziedzinę, tzn. odpowiadającą potrzebom użytkownika z przedziału wartości (O

+ 6).

W porównaniu z pierwotną wersją parametrów zapytania Q3 (rys. 7.13.), w nowych

parametrach (rys. 7.14.) zmianie uległ zakres wyszukiwania dla atrybutu PIETRa, na którym

został określony termin rozmyty "niskie piętro" (tj. PIETRO> O and PIETRO< 6). Pozostałe

parametry nie uległy zmianie.

rozpatrywane parametry

Rysunek 7.14. Parametry zapytania Q3' po modyfikacji.

Gdy teraz skierujemy zapytanie Q3' do wyszukiwania w bazie danych, wtedy

otrzymamy nową odpowiedź, której fragment zamieściliśmy w przeglądarce Rezultat

konfrontacji zapytania z bazą danych na rysunku 7.15.
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Rysunek 7.15. Fragment odpowiedzi na zapytanie Q3' (po modyfikacji parametrów).

W porównaniu z początkową odpowiedzią na zapytanie (rys. 7.13) zauważmy, że w

nowej odpowiedzi (rys. 7.15.) brak już jest rekordów zdecydowanie odbiegających wartością

atrybutu PIĘTRO od warunku nałożonego na ten atrybut w zapytaniu tj. "PIĘTRO JEST

niskie".

Podsumowując stwierdzamy, że zastosowanie w zapytaniu terminów rozmytych

skonstruowanych w oparciu o rzeczywiste wartości atrybutów (istotne dla danego warunku, a

nie wszystkie możliwe wartości) przyczynia się wydatnie do wygenerowanie "lepszej"

odpowiedzi.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden pozytywny efekt zastosowania terminów

rozmytych w zapytaniu. Otóż wprowadzenie ich do warunków selekcji powoduje ograniczenie

zakresu wyszukiwania, a to z kolei przyczynia się do skrócenia czasu uzyskania odpowiedzi.

•
Przykład 7.4.

Zapytanie z użyciem: Relaksacji rozmytej typu I z wykorzystaniem

kwalifIkatorów ważności

Ten przykład ilustruje zastosowanie relaksacji rozmytej typu I z kwalifikatorami

ważności (por. p. 6.4.6.). Załóżmy, że do naszej bazy danych nieruchomości skierowaliśmy

zapytanie rozmyte Q4 pokazane na rys. 7.16.
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1j11;11j11; Bardzo ważn, DZIELNICA równe 32.r33,34,35,36..37
mmj~m11 Bardzo ważny LICZBA POKOI JEST około J pokoi
W~!i:!i Bardzo ważny PIETRO JEST w granicach 5
mm;~m;j Bardzo ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST w granicach 50 m2
I1jl~ljljj Bardzo ważny CENA w złotych (nowych) JEST mogę sobie pozwolić

1[llIllilll

Rysunek 7.16. Lingwistyczna postać zapytania rozmytego Q4'

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się

lokalizacją w obrębie arkuszy 32+37, "liczbą około 3 pokoi", są położone na "w

granicach 5 piętra", ich powierzchnia jest w "granicach 50 m2", zakładając przy tym, że

cena całkowita mieszkania jest taka, że "można sobie na nią pozwolić". Przy czym

wszystkie warunki selekcji tego zapytania są jednakowo "bardzo ważne". "Większość"

warunków selekcji musi przy tym być spełniona.

Powyższemu (początkowemu) zapytaniu Q4 odpowiadają parametry dla warunków

selekcji pokazane na rys. 7.17.

Rysunek 7.17. Parametry zapytania Q4'

Ponadto, w zapytaniu został zastosowany kwantyfikator lingwistyczny "Większość",

taki sam jak w poprzednim przykładzie 7.3. (rys. 7.12).

Odpowiedź na to zapytanie zamieszczona została w przeglądarce Rezultat konfrontacji

zapytania z bazą danych na rysunku 7.18.
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Rysunek 7.18. Odpowiedzi na zapytanie Q4.

Widzimy więc, że liczba odpowiedzi jest niska, co może budzić wątpliwości u

użytkownika. Załóżmy" że użytkownik jeszcze raz rozpatruje zapytanie i dochodzi do

wniosku, że właściwie dla atrybutu PIĘTRO może zmienić kwalifikator ważności na "Mniej

więcej ważny", natomiast dla atrybutu POWIERZCHNIA na "Ważny". W rezultacie tego
otrzymuje się zrelaksowane zapytanie Q: pokazane na rysunku 7.19.

mmll1 mm Bardzo ważny DZIELNICA równe ]2..33..34,35..]6..37
f1!j)j ljlj)j Bardzo ważny LICZBA POKOI JEST około 3 pokoi
11!)j111111111j Nniei więcei ważny PIETRO JEST w granicach 5
mmmmmWażny POWIERZCHNIA w m2 JEST w granicach 50 m2
jl1l111jl11jjjj Bardzo ważny CENA w złołych (nowych) JEST mogę sobie pozwolić

11~~1Ii liii-

Rysunek 7.19. Lingwistyczna postać zrelaksowanego rozmytego zapytania Q: .

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się

lokalizacją w obrębie arkuszy 32+37, "liczbą około 3 pokoi", są położone na "w

granicach 5 piętra", ich powierzchnia jest w "granicach 50 m2", zakładając przy tym, że

cena całkowita mieszkania jest taka, że "można sobie na nią pozwolić", Warunki
\

selekcji nie są przy tym wszystkie "Bardzo ważne" (tzn. "Mniej więcej ważny" dla

atrybutu PIĘTRO i "Ważny" dla atrybutu POWIERZCHNIA). "Większość" warunków
musi być spełniona. Temu zrelaksowanemu zapytaniu Q: odpowiadają parametry

warunków selekcji pokazane na rysunku 7.20.
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Rysunek 7.20. Parametry zapytania Q: .

Zauważmy, że w stosunku do parametrów zapytania początkowego Q4 (rys. 7.17) w

parametrach zapytania Q: (rys. 7.20) zmianie uległy wartości z kolumny I (odpowiadające

kwalifikatorom ważności) oraz wiersza 3 (z 1 na 0,5) i 4 (z 1 na 0,75).

Odpowiedź na zapytanie Q: umieszczona została w przeglądarce Rezultat

konfrontacji zapytania z bazą danych na rysunku 7.21.

iiii{ •
ijjmmmmi08Utmmmm mtmmmmmmmmjlł..łijim~~::::o:;:::mmmjmmmmm11~1m jti.~rmjjr::~:::::.·.::mj jel':·:.'.:]~l :I~.mi~jłl~. :liijijjWj1.if::~::::~łl ~ji:

ji 0,4121 Kazury l 2~ 31 50,001 66200,001 ~mm1j...............................~ ~ ~ ~

ji 0,3301 Żabińskiego . ! 21 31 53,001 51100,001 irmm
" · ·..· ·..·..··..t · :..·..··..:..· ·..·..· ·..· ·..· ·: r ·..··..·..·t ..· ~ ? l::::::::::
'j1 0,204 ~ Zabińskieqo i 2i 3! 53,76! 51240,001jjjmjm~

.:: ::::::::::::::::::9:;F~r§:ii.~:ii.9:ii.i.0.~E!~i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::?:I:::::::::::::::n:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:~:;J:9,r:::::::::::::::::::::~f~§:9:;9,QrI1Ill~1li
;: 0,118i Lasek Brzozowy i 21 11 52,001 47880,001 ;:;:::;:::;'. ·······························t······················ : i······························,·······:··················t·······················································t·············································t :::::::::::
l: 0,118~ Mandarynki 1 21 91 52,00! 55160,00il:j:j:l:l:i
:; ! .., t •••• ". 'ł' ••••" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 'i" t •••••••••••••• ············~··················r······················ ·r····················· t :~:~:~:~:~:

:; 0,1181 Meander 1 21 101 48,00i 46340,001 ;::;:::::::

r::::::::::::::::95]:~F~;:~~1?~!~F):~:ii.9.:Ę~~~~0~::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::?l:::::::::::::?r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{~A9,r:::::::::::::::::::::::~:~:?§.9:;9,QH!!1!1!1!:
lj 0,118l Przybylskiego Czesława ~ 21- 2l 48,00! 56000,00! jjjlll11jl~

r::::::::::::::§]:J:~r~:~~~E::ę:;:~9.~:9:~~::::::::::::::::::::::::::::::::~:::r:::::::::::::::::::::::::::::::::?:j::::::::::5?r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::§?:;§9,r:::::::::::::::::::::?§:~g:9AQHIlllllllli
:; 0,1131 Mandarynki 1 21 91 52,601 55300,001 ;;:::;:;:;:

r::::::::::::::IfQ~r~~~L~~~C::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::~::~::::::~:?r:::::::::::::?r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~?:;!.QL::::::::::::::::::::t.9:9.QQ;'9,QH!!!!!!!!:
jj 0,094~ Dunikowskiego 1 21 11 ! 53,001 50540,001 j1jji1jlji1
'ł ••••••.. ························t···········:·········· : cs.. ..,;a -rłJ •••••••• r~r j ••~.;" t:t •••••• , : ••••••••••••••••••1 ···· · ·..·· ? •.........•.•.•••.•••.••••.•.•..•......•...•~ :::::::::::

1j 0,0941Dunikowskiego i Z] 11 i 53,001 50540,001 W!!j!i!jj:: ·······························t···············.···~·.,r,t:"'ł'rf' .4•••••••••••• oUł~.s:--C:l.. f .-"' ~'I ł"l'-ł •••• "łl ~ •••••••• .. ···$··················1······················ ·t····· ! :::::::::::
:: . 0,0941 Hawa,s~\.a! 1 2i 81 47,001 48020,00 i ;;:;:::;:::

r:::::::::::::::::9;.Q~l~~~~ł~j~~i.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::?T : : : : : : : : ::: ::n:: : : :: : ::: : ::::::: : : :: :: : ::: ::::: : : :: :: :§:#';Q.9,r::::::::::::::::::::::~:t:i:?:9.;9,QI 1111111111·
j: 0,0941Zablnsklego i 2i 11 53,001 91000,0011:1:1:1;1:!(·..· · Oj)89rD·~·~·fk·~·~·;ki~g~ · · · ·T · · ·..·..2T ·1·1·r ·..· ·5'3j·Or · 5·o·5·4·iiooLl11111111i

~ 0,047 Herbsta 21 7i 46,00i 60480,00imii
11#]

Rysunek 7.21. Odpowiedź na zapytanie Q: .

Jeśli teraz porównamy odpowiedź na zapytanie Q4 (rys. 7.18) z odpowiedzią na

zapytanie Q: (rys. 7.21) to okaże się, że liczba rekordów w odpowiedzi na zapytanie

zrelaksowane (czyli 19) zwiększyła się znacznie w stosunku do liczby rekordów w odpowiedzi

na zapytanie pierwotne (czyli 3).

Zmniejszenie wpływu warunków selekcji, w których wystąpiły terminy rozmyte (tj.

"PIĘTRO JEST w granicach 5" i "POWIERZCHNIA JEST w granicach 50 m2"), na warunki

wyszukiwania całego zapytania spowodowało, że w nowej odpowiedzi (rys. 7.21) znalazły się
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rekordy o większej rozpiętości wartości poszczególnych atrybutów. W szczególności dotyczy

to atrybutu PIĘTRO: od PIETRa = 1 (np. ulica Grzegorzewska) do PIETRa = 12 (np. ulica

Lasek Brzozowy). W atrybucie CENA również można zauważyć znacznąrozpiętość wartości,

jednakże jest ona tylko pośrednim następstwem relaksacji dwóch wspomnianych warunków

selekcji.

•
Przykład 7.5.

Zapytanie z użyciem: Relaksacji rozmytej typu II z wykorzystaniem

kwalifikatorów ważności

W tym przykładzie pokażemy zastosowanie relaksacji rozmytej typu II z użyciem

kwalifikatorów ważności, czyli w sytuacji wystąpienia pustej odpowiedzi na zapytanie

pierwotne (por. p. 6.4.6.).

Załóżmy, że do naszej bazy danych nieruchomości skierowaliśmy rozmyte zapytanie,

oznaczone jako Qs' pokazane na rysunku 7.22.

~l~ljl~l(jl~ Bardzo ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST znacznie mnie niż 45 m2
::::::::*::::: B d . PIETRO JEST koł~1111111~il1m ar zo wazny o o B

f~l~l~~m~1Bardzo ważny DZIELNICA JEST Równe 26

IIII11I11111I11

Rysunek 7.22. Lingwistyczna postać zapytania rozmytego Qs'

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się

"niewysoką ceną", powierzchnią "znacznie mniejszą niż 45 m2", piętrem "około 8"\ i

lokalizacją w obrębie arkusza 26. Przy czym wszystkie warunki selekcji tego zapytania

sąjednakowo "Bardzo ważne", a "Większość" warunków selekcji musi być spełniona.

Powyższemu zapytaniu Qs odpowiadają parametry warunków selekcji pokazane na

rysunku 7.23. Kwantyfikator lingwistyczny "Większość" - użyty w tym zapytaniu - jest taki

sam jak w przykładzie 7.3. (rys. 7.12).
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Rysunek 7.23. Parametry zapytania Qs .

Odpowiedź na to zapytanie jest pusta, co system RFQUERY sygnalizuje następującym

komunikatem:

co z reguły oczywiście nie zadowala użytkownika, który chce jakąś odpowiedź uzyskać.

W początkowym zapytaniu (rys. 7.22) we wszystkich warunkach selekcji zastosowano

ten sam kwalifikator ważności tj. "Bardzo ważny". Załóżmy więc, że użytkownik po

zastanowieniu się dochodzi do wniosku, że należy zmienić kwalifikator ważności dla atrybutu

CENA na "Mniej więcej ważny", natomiast dla atrybutu PIETRa na "Mniej ważny". W
rezultacie otrzymano zrelaksowane zapytanie Q: jak na rysunku 7.24.

~~!!!!!J!!!! Mniej więcej ważny CENA w złotych (nowych) JES~ nie~ys~ka
~j!l!j!jfljl Ba~d~o ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST znacznie mnie niż 45 m2
:1:1:1:1~:1:1: Mnlel ważny PIETRO JEST około 8
:.:.:.:.~:.:.:

il111111~11111 Bardzo ważny DZIELNICA JEST Równe 26

liliiliII

Rysunek 7.24. Lingwistyczna postać zrelaksowanego rozmytego zapytania Q: .

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się

"niewysoką ceną", powierzchnią "znacznie mniejszą niż 45 m2", piętrem "około 8" i

lokalizacją w obrębie arkusza 26. Atrybuty CENA i PIĘTRO są w tym zapytaniu

odpowiednio "Mniej więcej ważny" i "Mniej ważny", pozostałe atrybuty są "Bardzo

ważne". "Większość" warunków selekcji musi przy tym być spełniona.

Zapytaniu QsR odpowiadają parametry warunków selekcji jak na rysunku 7.25.
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Rysunek 7.25. Parametry zapytania Q: .

Odpowiedzi na zapytanie Q: zamieszczona została w przeglądarce Rezultat

konfrontacji zapytania z bazą danych na rysunku 7.26.

Rysunek 7.26. Odpowiedzi na zapytanie Q: .

W wyniku zrelaksowania kwalifikatorów ważności z zapytania Q5 (rys. 7.22) (tj.

"CENA JEST niewysoka" i "PIETRa JEST w granicach 5") otrzymaliśmy zapytanie Q: (rys.

7.24), które zwraca już niepustąodpowiedźzawierającąpięć rekordów (rys. 7.26).

Należy przy tym zauważyć, że to właśnie te dwa warunki selekcji (rys. 7.22) były

niejako "odpowiedzialne" za występowanie pierwotnej pustej odpowiedzi, gdyż terminy

rozmyte w nich użyte okazały się zbyt "ostro" zdefiniowane w konfrontacji z aktualną bazą

danych (por. rys. 7.25). Warto tu w związku z tym pokusić się o porównanie kolejnych

wartości atrybutu np. CENA z parametrami funkcji przynależności określonymi dla używanego

w nim terminu rozmytego "niewysoka" (cena) (por. np. rys. 7.25). Jak można zauważyć,

wartości tego atrybutu wykraczają (niektóre nawet znacznie - np. ulica Grójecka na rys. 7.2p)

poza wartości wyznaczone przez parametry funkcji przynależności. Dopiero jej relaksacja

umożliwia więc uwzględnienie rekordów z innymi wartościami.

•
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Przykład 7.6.

Zapytanie z użyciem: Relaksacji rozmytej typu I z wykorzystaniem

kwantyfikatorów lingwistycznych

Niniejszy. przykład ilustruje zastosowanie relaksacji rozmytej z użyciem

kwantyfikatorów lingwistycznych typu I, czyli w sytuacji wystąpienia niepustej odpowiedzi na

pierwotne zapytanie, która może nie w pełni satysfakcjonować użytkownika (por. p. 6.4.6.).

Załóżmy, że do naszej bazy danych nieruchomości skierowaliśmy rozmyte zapytanie,
oznaczone jako Q6' pokazane na rys. 7.27.

:)jjj1; l~1j1 Bardzo ważny LICZBA POKOI JEST nie za mało

mm1 m11 Bardzo ważny PIETRO JEST niskie
))ij1)) liii! Bardzo ważny CENA w złoł,ch (nowych) JEST na moią kieszeń
:mm j~m Dardzo ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST obszerna
!i!ij~! i!~jr

Rysunek 7.27. Lingwistyczna postać zapytania rozmytego Q6'

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się

"nie za małą liczbą pokoi", są położone na "niskim" piętrze, a ich powierzchnia

powinna być "obszerna". Ponadto muszą one być zlokalizowane w obrębie arkuszy 15+

17. Cena całkowita takiego mieszkania powinna być "na moją kieszeń" . Wszystkie

warunki selekcji tego zapytania są jednakowo "Bardzo ważne", przy czym "Znacznie

więcej niż połowa" z nich musi być spełnionych.

Powyższemu zapytaniu Q6 odpowiadają parametry warunków selekcji pokazane na

rysunku 7.28.
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Rysunek 7.28. Parametry zapytania Q6'

Kwantyfikator lingwistyczny określony terminem rozmytym "Znacznie więcej niż

połowa", który został użyty w powyższym zapytaniu, jest określony następującą funkcją

przynależności zbioru rozmytego:

Jlz .... loneczmewięcej nit po wa

1 ----------~--------~

0,7 0,9 x

Rysunek 7.29. Funkcja przynależności kwantyfikatora lingwistycznego "Znacznie więcej niż

połowa".

Odpowiedź na to zapytanie Q6 zamieszczona została w przeglądarce Rezultat

konfrontacji zapytania z bazą danych na rysunku 7.30.

Rysunek 7.30. Odpowiedzi na zapytanie Q6'

Zakładając, że odpowiedź na powyższe zapytanie może me w pełni spełniać

oczekiwania użytkownika, bo są w niej tylko dwa rekordy, dokonano relaksacji rozmytej przy

użyciu kwantyfikatora lingwistycznego, w której kwantyfikator "Znacznie więcej niż połowa"

zastąpiono "łagodniejszym" - w sensie zawierania się (por. rys.5.8.) - kwantyfikatorem "Co
najmniej prawie połowa". W rezultacie powstało zapytanie Q: pokazane na rysunku 7.31.
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r11111111 Bardzo ważny liCZDA POKOI J EST nie za mało
~!!!1 1!1111 Bardzo ważny PIETRO JEST niskie
~11!1! 111111 Bardzo ważny CENA w złotych (nowych) JEST na moią kieszeń
1~~;limmBardzo ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST obszerna

~111!j 11111~

Rysunek 7.31. Lingwistyczna postać (zrelaksowanego) rozmytego zapytania Q: .

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się

"nie za małą liczbą pokoi", są położone na "niskim" piętrze, a ich powierzchnia

powinna być "obszerna". Ponadto musząone być zlokalizowane w obrębie arkuszy 15+

17. Cena całkowita takiego mieszkania powinna być "na moją kieszeń". Wszystkie

warunki selekcji tego zapytania są jednakowo "Bardzo ważne", przy czym "Co

najmniej prawie połowa" z nich musi być spełnionych.

Parametry zapytania Q: odnoszące się bezpośrednio do warunków selekcji pozostały

niezmienione w stosunku do odpowiednich parametrów z zapytania Q6 (rys. 7.28), natomiast

wraz z użyciem nowego kwantyfikatora lingwistycznego "Co najmniej prawie połowa"

zmianie uległy parametry funkcji przynależności kwantyfikatora, tak jak na rysunku 7.32:

łlc . .. . loo najmnIejprawIepo wa

1 ----------~--------~

0,4 0,5 x

Rysunek 7.32. Funkcja przynależnościkwantyfikatora lingwistycznego "Co najmniej prawie
połowa".

Odpowiedzi na zapytanie Q: zamieszczona została w przeglądarce na rysunku 7.33.
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Rysunek 7.33. Fragment odpowiedzi na zapytanie Q: .

W odpowiedzi na zrelaksowane zapytanie Q: (fragment tej odpowiedzi pokazano na

rys. 7.33) otrzymaliśmy 26 rekordów. W stosunku do odpowiedzi na zapytanie Q6 (rys. 7.30)

gdzie są tylko 2 rekordy, nastąpiła oczywiście poprawa, bo użytkownik ma większe

możliwości wyboru. Poza tym, podniosły się wartości całkowitych stopni spełnienia omd.
Otóż maksymalny całkowity stopień spełnienia rekordów w odpowiedzi na zapytanie Q6

wynosi 0,5 (ulica Bródnowska), podczas gdy dla Q: wynosi ona 1 (np. ulica Brechta).

•
Przykład 7.7.

Zapytanie z użyciem: Relaksacji rozmytej typu II z wykorzystaniem

kwantyfikatorów lingwistycznych

W tym przykładzie pokażemy zastosowanie relaksacji rozmytej typu II z użyciem

kwantyfikatora lingwistycznego, czyli w sytuacji wystąpienia pustej odpowiedzi na pierwotne

zapytanie (por. p. 6.4.6.).

Załóżmy, że do naszej bazy danych skierowaliśmy rozmyte zapytanie, które

oznaczyliśmyjako Q7' pokazane na rysunku 7.34.
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!1!1j1!j jj!1!i Bardzo ważn, LICZBA POKOI JEST łatwa w utrzymaniu
11!1!11! 11ili! Bardzo ważn, PIETRO JEST blisko parteru
11mm 11@ Bardzo ważn, POWIERZCHNIA w m2 JEST odpowiednia dla dwoiga
1!111111 li~11j Bardzo ważny CENA w złołych (nowych) JEST racjonalna

iiii1i1!!!i!!1

Rysunek 7.34. Lingwistyczna postać zapytania rozmytego Q7'

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się

"łatwą w utrzymaniu" (np. mniej do sprzątania, malowania itp.) liczbą pokoi,

położeniem "blisko parteru", a ich powierzchnia powinna być "odpowiednia dla

dwojga" (osób), przy założeniu, że cena całkowita takiego mieszkania jest "racjonalna".

Ponadto muszą one być zlokalizowane w obrębie arkuszy 4+6. Wszystkie warunki

selekcji tego zapytania są jednakowo "Bardzo ważne", przy czym "Większość" z nich

musi być spełnionych.

Zapytaniu Q7 odpowiadają parametry warunków selekcji pokazane na rysunku 7.35.

Rysunek 7.35. Parametry zapytania Q7'

Kwantyfikator lingwistyczny "Większość" jest określony funkcją przynależności
\

pokazaną na rysunku 7.36. Zauważmy, że jest ona inna niż na rysunku 7.12, ponieważ np.

dany użytkownik tak określił taki kwantyfikator, a nie chciał używać definicji standardowej.
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J!WiękSZOŚĆ

1 ----------~--------~

0,6 0,8 x

Rysunek 7.36. Funkcja przynależności kwantyfikatora lingwistycznego "Większość".

Odpowiedź na zapytanie Q7 jest pusta, co system RFQUERY sygnalizuje następującym

komunikatem:

i!ll:·iiiiii·i·ili·i~~~i:iil·[I!1
a taka odpowiedź jest dla użytkownika niedogodna.

Rezultatem zastosowania relaksacji rozmytej z wykorzystaniem kwantyfikatora

lingwistycznego, w której to kwantyfikator określony terminem rozmytym "Większość" został

zastąpiony "łagodniejszym" - w sensie zawierania się (por. rys.5.8.) - kwantyfikatorem "Nie
mniej niż około połowa", jest zapytanie Q; na rysunku 7.37.

1iim mm Bardzo ważn, DZIELNICA równe 4..5..6
rl~ iji!ij Bardzo ważn)' liCZBA POKOI JEST łatwa w utrzymaniu
~!j1j1 jIj Bardzo ważn)' PIETRO JEST blisko parteru
jijmmm Bardzo ważn)' POWIERZCHNIA w m2 JEST odpowiednia dla dwoiga
!11i~i1iii!~ Bardzo ważn, CENA W złołych (nowych) JEST racionalna
1!)1i1il)111

Rysunek 7.37. Lingwistyczna postać (zrelaksowanego) rozmytego zapytania Q: .

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości, które charakteryzują się

"łatwą w utrzymaniu" liczbą pokoi, położeniem "blisko parteru", a ich powierzchnia

powinna być "odpowiednia dla dwojga" (osób), przy założeniu, że cena całkowita

takiego mieszkania jest "racjonalna". Ponadto muszą one być zlokalizowane w obrębie

arkuszy 4+6. Wszystkie warunki selekcji tego zapytania sąjednakowo "Bardzo ważne",

przy czym "Nie mniej niż około połowa" z nich musi być spełnionych.

W związku z relaksacją kwantyfikatora rozmytego, w zapytaniu Q; uległy zmianie

parametry dotyczące funkcji przynależności kwantyfikatora (rys. 7.38), natomiast parametry
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zapytania Q: odnoszące się bezpośrednio do warunków selekcji, pozostały niezmienione w

stosunku do odpowiednich parametrów z zapytania Q7 (rys. 7.35).

łlN· ... k lo loJe mnIej nit o. o po wa

1 ----------~--------~

0,3 0,5 x

Rysunek 7.38. Funkcja przynależnościkwantyfikatora lingwistycznego "Nie mniej niż około

połowa".

Odpowiedź na zapytanie Q: zamieszczona została w przeglądarce na rysunku 7.39.

Rysunek 7.39. Odpowiedź na zapytanie Q: .

Jeśli porównamy odpowiedzi na zapytania Q7 (pusta) i na Q: (rys. 7.39) to okazuje

SIę, że relaksacja rozmyta przy użyciu (zmiany) kwantyfikatora lingwistycznego może

prowadzić do wyeliminowania pustej odpowiedzi.

Można bowiem zauważyć (rys. 7.39), że w tym zapytaniu warunki zapytania

rozmytego najlepiej spełnia rekord pierwszy, tj. ulica Nagodziców, który ma maksymalną

wartość omd. Na tak wysoką pozycję tego rekordu w stosunku do trzech pozostałych

decydującywpływma wartość atrybutu PIĘTRO. Otóż, jak to wynika z parametrów zapytania
\

(rys. 7.35), tylko pierwszy rekord jako jedyny ma wartość indywidualnego stopnia spełnienia

(imci) dla atrybutu PIĘTRO różną od zera.

•
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Przykład 7.8.

Zapytania z użyciem: Relaksacji rozmytej przy jednoczesnym wykorzystaniu

kwalifikatorów ważności i kwantyfikatorów

lingwistycznych

Poniższy przykład jest ilustracją łącznego zastosowania kwalifikatorów ważności

kwantyfikatorów lingwistycznych w rozmytej relaksacji zapytania.

Załóżmy, że do naszej bazy danych skierowaliśmy rozmyte zapytanie, które
oznaczyliśmy jako Q8' pokazane na rysunku 7.40.

~;~1~llt1111 Bardzo ważny DZIELNICA równe 11,12,17,18,24
ifmmfm Bardzo ważny CENA w złot,ch (nowych] JEST mogę sobie pozwolić
::::::::~:::::

i~111111~11111 Bardzo ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST w granicach 50 m2
illlll?~l~~ Bardzo ważny PIĘTRO JEST dla osob, z lękiem przestrzeni
~11111~ltll11 Bardzo ważny LICZBA POKOI JEST łatwa w ułrz,maniu

(i!ilili~lilil

Rysunek 7.40. Lingwistyczna postać rozmytego zapytania Q8'

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości charakteryzujących się ceną

całkowitą taką, że "można sobie na nią pozwolić", "łatwą w utrzymaniu" liczbą pokoi,

gdzie piętro jest odpowiednie "dla osoby z lękiem przestrzeni", a powierzchnia jest "w

granicach 50m2". Ponadto muszą one (te nieruchomości) być zlokalizowane w obrębie

arkuszy 11,12,17,18,24. Wszystkie warunki selekcji tego zapytania są jednakowo

"Bardzo ważne", przy czym "Znacznie więcej niż większość" z nich musi być

spełnionych.

Zapytaniu Q8 odpowiadają parametry warunków selekcji pokazane na rysunku 7.41. \
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Rysunek 7.41. Parametry zapytania Qs'

Kwantyfikator lingwistyczny "Znacznie więcej niż większość" użyty w zapytaniu Qs

jest określony funkcjąprzynależnościjak na rysunku 7.42.

JlZnacznie więcej nit większość

1

0,6 0,9 x

Rysunek 7.42. Funkcja przynależnościkwantyfikatora lingwistycznego "Znacznie więcej niż

większość" .

Odpowiedź na zapytanie Qs jest pusta, co system RFQUERY sygnalizuje następującym

komunikatem:

i:~i~ijiji~iiii~~~'i'j·ii]·:
i jest to oczywiście odpowiedź niepożądana.

W wyniku relaksacji zapytania początkowego Qs (rys. 7.40), w którym we wszystkich

warunkach selekcji zastosowano ten sam kwalifikator ważności "Bardzo ważny", przyjęto

różne kwalifikatory ważności: dla atrybutu POWIERZCHNIA - "Ważny", a dla LICZBA
POKOI - "Mniej więcej ważny". Jednocześnie, kwantyfikator lingwistyczny z Qs został

zastąpiony "łagodniejszym" - w sensie zawierania się (por. rys.5.8.) - kwantyfikatorem "Nie

mniej niż około połowa" . Rezultatem takiego łącznego zrelaksowania kwalifikatorów
ważności i kwantyfikatorów lingwistycznych jest zrelaksowane zapytanie Q: na rysunku 7.43.
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mmilmmBardzo ważny DZIELNICA równe 11,12,17..18..24
jii~lll! litBardzo ważny CENA w złotych (nowych] JEST mogę sobie pozwolić
1111rijljll'Ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST w granicach 50 m2
jl!l!l!l jtl Bardzo ważny PIĘTRO JEST dla osoby z lękiem przestrzeni
lji)i)j) i)ljlj Mniej więcei ważny LICZBA POKOI JEST łałwa w utrzymaniu

iiiiiiiiiiiiii

Rysunek 7.43. Lingwistyczna postać (zrelaksowanego) rozmytego zapytania Q: .

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości charakteryzujących się ceną

całkowitą taką, że "można sobie na nią pozwolić", "łatwą w utrzymaniu" liczbą pokoi,

gdzie piętro jest odpowiednie "dla osoby z lękiem przestrzeni", a powierzchnia jest "w

granicach 50m2". Nieruchomości te powinny być zlokalizowane w obrębie arkuszy

11,12,17,18,24. Większość warunków selekcji tego zapytania jest jednakowo "Bardzo

ważna", z wyjątkiem warunków nałożonych na atrybut POWIERZCHNIA i LICZBA

POKOI, które są w tym zapytaniu odpowiednio "Ważny" i "Mniej więcej ważny", a

"Nie mniej niż około połowa" z tych warunków musi być spełnionych.

W zapytaniu Q: uległy zmianie, w stosunku do zapytania Qs, zarówno parametry

dotyczące funkcji przynależności kwantyfikatora (rys. 7.45), jak i parametry zapytania Q:
odnoszące się bezpośrednio do warunków selekcji (rys. 7.44).

Zapytaniu Q: odpowiadają parametry warunków selekcji pokazane na rysunku 7.44.

Rysunek 7.44. Parametry zapytania Q: .

Kwantyfikator lingwistyczny "Nie mniej niż około połowa" użyty w zapytaniu Q: jest

określony funkcją przynależności na rysunku 7.45.
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J.lAr ' , , k lo loIv/e mmejnit o o po wa

1 ----------~--------~

0,3 0,5 x

Rysunek 7.45. Funkcja przynależnościkwantyfikatora lingwistycznego "Nie mniej niż około

połowa".

Odpowiedź na zapytanie Q: zamieszczona została w przeglądarce na rysunku 7.46.
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Rysunek 7.46. Odpowiedź na zapytanie Q: .

Jak więc widać, otrzymaliśmy odpowiedź niepusta i "dobrą" w tym sensie, że jest dużo

rekordów o dużej wartości omd. Użytkownik ma więc możliwość wyboru.

•
Przykład 7.9.

Zapytanie z użyciem: Dookreślania wag operatora GWA (a)

Poniższy przykład jest ilustracją użycia interaktywnego mechanizmu dookreślania wag

operatorów OWA (por. p. 6.4.7) dla rozmytych zapytań w systemie RFQUERY.

Załóżmy, że do naszej bazy danych skierowaliśmy rozmyte zapytanie, które

oznaczyliśmyjako Q9' pokazane na rysunku 7.47.
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~mmmmBard2o ważn, LICZBA POKOI JEST około 2
[t111f~ Bardzo ważn, PIETRO JEST około 8
!1!1!1!1!i!1!Bardzo ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST w granicach 50 m2
iti; !11;11 Bardzo ważny CENA w złotych (nowych) JEST na moią kieszeń

IIIII~I
Rysunek 7.47. Lingwistyczna postać rozmytego zapytania Q9'

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości charakteryzujących się ceną

całkowitą taką, że jest "na moją kieszeń", "liczbą około 2 pokoi", gdzie piętro jest

"około 8", a powierzchnia jest "w granicach 50m2". Wszystkie warunki selekcji tego

zapytania sąjednakowo "Bardzo ważne", przy czym "Znacznie więcej niż większość" z

nich musi być spełnionych.

Zapytaniu Q9 odpowiadają parametry warunków selekcji pokazane na rysunku 7.48.

Rysunek 7.48. Parametry zapytania Q9'

Kwantyfikator lingwistyczny "Znacznie więcej niż większość" użyty w zapytaniu Q9

jest identyczny jak w poprzednim przykładzie (rys. 7.42).

Odpowiedź na zapytanie Q9 pokazano w przeglądarce na rysunku 7.49.
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Rysunek 7.49. Odpowiedź na zapytanie Q9'

Zgodnie z oryginalną procedurą Yagera (por. p. 6.4.7), wagi operatora OWA dla

zastosowanego kwantyfikatora lingwistycznego "Znacznie więcej niż większość" (rys. 7.42) są

[por. wzór (5.45)] jak na rysunku 7.50.

Rysunek 7.50. Początkowe wagi operatora OWA w zapytaniu Q9'

Załóżmy, że użytkownik wskazuje rekord 1 jako "najlepszy" (por. pierwszą kolumnę w

przeglądarce na rysunku 7.49). W wyniku zaproponowanej w pracy procedury dookreślania

wag operatora OWA (p. 5.4), otrzymuje się dookreślone (zmodyfikowane) wagi operatora

OWA pokazane na rysunku 7.51

Rysunek 7.51. Dookreślone wagi operatora OWA w zapytaniu Q9'

Te dookreślone wagi operatora OWA, uwzględnione w zapytaniu Q9' dają odpowiedź

pokazaną na rysunku 7.52.
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Rysunek 7.52. Odpowiedź na zapytanie Q9 z użyciem dookreślonych wag operatora OWA.

Podczas wykonywania procedury dookreślania wag, w odpowiedzi został wskazany

jeden "najlepszy" rekord, tj. ulica Bogusławskiego (rys. 7.49). Wartości tego rekordu posłużyły

następnie do wyliczenia nowych wag operatora OWA (rys. 7.51). Można zauważyć, że

dookreślenie wag "pod kątem" tego najlepszego rekordu spowodowało przegrupowanie

innych rekordów w odpowiedzi. A mianowicie, rekordy bardziej "podobne" - czyli o

zbliżonym rozkładzie wartości poszczególnych atrybutów - przeniosły się bliżej "najlepszego"

rekordu (np. ulica Sołtana Andrzeja [rekord 2], ulica Kędzierskiego [rekord 3]), dystansując

rekordy mniej "podobne" (np. ulica Żwirki i Wigury [rekord 6], ulica Bruna [rekord 4]), które

były poprzednio bliżej omawianego "najlepszego" rekordu. Jest to oczywiście intuicyjnie

uzasadnione.

•
Przykład 7.10.

Zapytanie z użyciem: Dookreślania wag operatora GWA (b)

Poniższy przykład jest również ilustracją użycia interaktywnego mechanizmu

dookreślania wag operatorów OWA (por. p. 6.4.7) dla rozmytych zapytań w systemie

RFQUE,RV.
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Załóżmy, że do naszej bazy danych skierowaliśmy rozmyte zapytanie, które
oznaczyliśmy jako QIO' pokazane na rysunku 7.53.

~mmj mm Bardzo ważny POWIERZCHNIA w m2 JEST przeciętna

\1~111~1 ~l~ljj Bardzo ważny CENA w złotych (nowych) JEST rozsądna cena
~iiit iiiiij Bardzo ważny LICZBA POKOI JEST odpowiednia dla czworga
i!liiii1iIi Bardzo ważny PIETRO JEST w granicach 5

11·11111

Rysunek 7.53. Lingwistyczna postać rozmytego zapytania QIO'

Komentarz:

Celem tego zapytania jest zidentyfikowanie nieruchomości charakteryzujących się

"rozsądną" ceną całkowitą, liczbą pokoi "odpowiednią dla czworga", gdzie piętro jest

"w granicach 5", a powierzchnia jest "przeciętna". Wszystkie warunki selekcji tego

zapytania są jednakowo "Bardzo ważne", przy czym "Wszystkie" z nich muszą być

spełnione.

Zapytaniu QIO odpowiadają parametry warunków selekcji pokazane na rysunku 7.54.

Rysunek 7.54. Parametry zapytania QIO.

Kwantyfikator lingwistyczny "Wszystkie" użyty w zapytaniu QIO jest kwantyfikatorem

tradycyjnie stosowanym.

Odpowiedź na zapytanie QIO jest pokazana w przeglądarce na rysunku 7.55.
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Rysunek 7.55. Odpowiedź na zapytanie QIO'

Zauważmy, że wszystkie rekordy w odpowiedzi mają całkowity stopień spełnienia

równy 0,5, co sprawia oczywiście, że otrzymana odpowiedź jest bezużyteczna dla

użytkownika, który nie wie co wybrać (wszystko jest "dobre", a właściwie "ani dobre, ani

złe").

Ponieważ zastosowaliśmy tradycyjny kwantyfikator "Wszystkie", WIęC wagi

odpowiadającego mu operatora OWA są oczywiście jak na rysunku 7.56.

Rysunek 7.56. Początkowe wagi operatora OWA w zapytaniu QIO'

W wyniku zastosowania procedury dookreślania wag operatora OWA (por. p. 6.4.7),

otrzymuje się [por. wzór (5.45)] dookreślone wagi operatora OWA pokazane na rysunku 7.57.

Rysunek 7.57. Dookreślone wagi operatora OWA w zapytaniu QIO'
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Przyjęcie tych dookreślonych wag operatora OWA daje nową odpowiedź na zapytanie
QIO pokazaną na rysunku 7.58.
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Rysunek 7.58. Odpowiedź na zapytanie QIO z użyciem dookreślonych wag.

Po pierwsze, wybrany jako najlepszy rekord 3 przeszedł na pierwszą pozycję, za wiec

jest rzeczywiście najlepszy, a inne rekordy zostały wyraźnie zróżnicowane. Jest to więc

wyraźna zmiana jakościowa otrzymanej odpowiedzi.

•
Na tym zakończyliśmy omawianie przykładów wyszukiwania informacji z bazy danych

nieruchomości m.st. Warszawy (por. p. 6.3.) z użyciem zapytań rozmytych

zimplementowanych w zaprezentowanym systemie RFQUERY. Te zapytania są, jak już

wspominano, przykładami najbardziej typowych zapytań, jakie użytkownicy pragnęliby

formułować. Warto zaznaczyć, że występujące w nich istotne elementy nieprecyzyjne

(rozmyte) uniemożliwiają zastosowanie do tego celu klasycznych narzędzi, jakimi dysponują

standardowe bazy danych.

Ponadto można zauważyć, że dookreślanie wag operatorów OWA pozwala istotnie

zwiększyć rozróżnialność otrzymanych wyników, które stają się bardziej zgodne z intencjami

użytkownika.
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8. Uwagi końcowe

W niniejszej pracy opracowano i zaimplementowano nową metodę relaksacji

zapytań rozmytych do baz danych z użyciem elementów logiki rozmytej, a w szczególności

pewnych niestandardowych operatorów agregacji, tzw. operatorów GWA (ang. ordered

weighted averaging) - uporządkowanej średniej ważonej - wprowadzonych przez Yagera w

1988 r.

Praca ma istotny charakter. Po pierwsze, zaproponowane w pracy narzędzia i

mechanizmy wyszukiwania były w dużym stopniu zainspirowane rzeczywistymi potrzebami

użytkownika bazy danych dot. nieruchomości warszawskich. Po drugie, zaproponowane

rozwiązanie zaimplementowano w środowisku relacyjnego systemu zarządzania bazą

danych FoxPro 2.5PL dla Windows wykorzystując w jak największym stopniu możliwości,

jakie zapewnia tzw. graficzny interfejs użytkownika (GUl) w windowsowym systemie

zarządzania bazą danych.

W aspekcie teoretycznym, do oryginalnych elementów pracy należą:

• opracowanie koncepcji (architektury) relaksacji zapytań rozmytych z użyciem

operatorów OWA, kwalifikatorów ważności rozmytych kwantyfikatorów

lingwistycznych (w języku operatorów OWA, a nie klasycznych rachunków Zadeha i

Yagera stosowanych powszechnie dotychczas),

• opracowanie nowej interakcyjnej metody dookreślania wag operatorów GWA

uwzględniającej rzeczywiste preferencje, odczucia itp. użytkownika dot. odpowiedzi na

zapytanie pierwotne,

• modyfikacja i implementacja metody Yagera uwzględnienia kwalifikatorów ważności w

operatorach GWA,

• opracowanie metody wydobywania wiedzy od użytkownika dot. kwalifikatorów

ważności,

• implementacja reprezentacji rachunku zdań z rozmytymi kwantyfikatorami

lingwistycznymi (np. "większość", "prawie wszystkie" itp.) w języku operatorów GWA,

• opracowanie metody połączenia informacji alfanumerycznej z graficzną (zeskanowane

fragmenty mapy Warszawy), czego nie spotykało się dotychczas w systemach

wyszukiwania informacji z baz danych z wykorzystaniem logiki rozmytej.

Uwzględnienie powyższych elementów stanowi niewątpliwie pewien krok na

drodze do opracowania komercyjnych systemów zarządzania baz danych, które będą mniej

"sztywne" a bardziej przyjazne użytkownikowi niż systemy obecnie stosowane.
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