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REGUREGUŁŁOWOOWO--MODELOWE SKORUPOWE  MODELOWE SKORUPOWE  
SYSTEMY EKSPERTOWESYSTEMY EKSPERTOWE

Część
 

5:  Systemy rozwinięte niepewne 



Baza wiedzy rozwiniBaza wiedzy rozwinięęta niepewnata niepewna

Zanegowane wnioski mogZanegowane wnioski mogąą
 

bybyćć
 

warunkami.warunkami.

Innymi sInnymi słłowy: baza wiedzy ma zanegowaneowy: baza wiedzy ma zanegowane
warunki niedopytywalnewarunki niedopytywalne

W szczegW szczegóólnolnośści:ci:



Baza wiedzy rozwiniBaza wiedzy rozwinięęta niepewnata niepewna

••
 

Wszystkie reguWszystkie regułły majy mająą
 

wywyłąłącznie cznie 
niezanegowaneniezanegowane

 
wnioskiwnioski

••
 

Wniosek reguWniosek regułły moy możże wyste wystęępowapowaćć
 

w postaci w postaci 
zanegowanej w lizanegowanej w liśście warunkcie warunkóów innej reguw innej regułły, y, 
orazoraz

••
 

Wniosek reguWniosek regułły moy możże wyste wystęępowapowaćć
 

w postaci w postaci 
zanegowanej jako warunek  startowy zanegowanej jako warunek  startowy 
dowolnego modelu, orazdowolnego modelu, oraz

••
 

Wniosek modelu relacyjnego moWniosek modelu relacyjnego możże e 
wystwystęępowapowaćć

 
w postaci zanegowanej w  liw postaci zanegowanej w  liśście cie 

warunkwarunkóów dowolnej reguw dowolnej regułłyy



Testowanie reguTestowanie regułł  rozwinirozwinięętych tych 
niepewnych (1)niepewnych (1)

1.
 

Testowanie pojedynczych kumulatywnych lub 
dysjunktywnych reguł

 
przebiega tak jak dla baz 

elementarnych niepewnych

•
 

dla reguł
 

kumulatywnych stosowane jest 
standardowe przetwarzanie;

•
 

dla reguł
 

dysjunktywnych, naruszenie 
zasady dodatniości

 
powoduje pominięcie 

reguły przy dalszym wnioskowaniu; 
zachowanie tej zasady prowadzi do 
standardowego przetwarzania reguły.  



Testowanie reguTestowanie regułł  rozwinirozwinięętych tych 
niepewnych (2)niepewnych (2)

2. Przy wnioskowaniu rozwiniętym niepewnym w przód 
wyznaczanie CF dla wniosków pojedynczych

 
reguł

 kumulatywnych i  dysjunktywnych oraz 
wypadkowych wartości CF przebiega tak jak dla 
wnioskowania elementarnego niepewnego.

2a.W trakcie wnioskowania rozwiniętego niepewnego
 

w  
przód system wnioskujący wyznacza  CF tylko dla 
niezanegowanych

 
wniosków pojedynczych

 
reguł

 
: 

CF(Wniosek)



Testowanie reguTestowanie regułł  rozwinirozwinięętych tych 
niepewnych (3)niepewnych (3)

3. Dla każdego wyznaczonego wypadkowego
 CF(Wniosek), określa się

 
CF dla jego negacji jako:

CF(nWniosek) = –
 

CF(Wniosek)

Innymi słowy: najpierw wyznacza się
 

wypadkowy 
CF(Wniosek), a dopiero potem wyznacza się

 
CF 

jego negacji.



Testowanie reguTestowanie regułł  rozwinirozwinięętych tych 
niepewnych (4)niepewnych (4)

4. Zasada dodatniości jest stosowana dla wnioskowania 
wstecz niezależnie od tego, czy hipoteza jest prosta, 
czy też

 
zanegowana.



Testowanie reguTestowanie regułł  rozwinirozwinięętych tych 
niepewnych (5)niepewnych (5)

5. Przy wnioskowaniu rozwiniętym niepewnym wstecz, 
CF dla niezanegowanych

 
hipotez jest wyznaczane tak 

samo, jak przy wnioskowaniu elementarnym 
niepewnym. 

Dodatkowo, dla każdego wniosku o określonym 
wypadkowym

 
CF, określa się

 
CF dla wniosku 

zanegowanego jako:

CF(nWniosek) = –
 

CF(Wniosek)



Testowanie reguTestowanie regułł  rozwinirozwinięętych tych 
niepewnych (6)niepewnych (6)

6. W trakcie wnioskowania rozwiniętego niepewnego 
wstecz może powstać

 
potrzeba wyznaczenia CF dla 

pomocniczych hipotez w postaci zanegowanych 
wniosków reguł:

CF(nWniosek)

Dokonuje się
 

tego w trakcie wnioskowania.  
Dodatkowo, dla każdego wypadkowego 
zanegowanego wniosku nWniosek wyznacza się

 współczynnik pewności dla jego  prostego 
dopełnienia jako:

CF(Wniosek) = –
 

CF(nWniosek)



Testowanie reguTestowanie regułł  rozwinirozwinięętych tych 
niepewnych (7)niepewnych (7)

7. Dlatego stanfordska
 

algebra współczynników 
pewności wymaga dla baz rozwiniętych niepewnych 
modyfikacji w zakresie obsługi zanegowanych 
hipotez pomocniczych przy wnioskowaniu wstecz.

Również
 

niespełnione modele relacyjne są
 przetwarzane inaczej niż

 
dla baz elementarnych 

niepewnych. 



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (1)dysjunktywnych (1)

Zasada 1
Jeżeli dla reguł

 
dysjunktywnych, które nie zostały pominięte 

w wyniku naruszenia zasady dodatniości, współczynniki 
pewności  list warunków mają

 
jednakowe znaki, wypadkowy 

współczynnik pewności zanegowanego wniosku jest określony 
przez najmniejszy współczynnik pewności wniosku. 

Ilustrują
 

to następujące przykłady:



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (2)dysjunktywnych (2)

reguła(1,"O.K.",["nWniosek"],1,"1.0")
reguła(2,"Wniosek",["A"],1,"0.9")
reguła(3 "Wniosek",["B", "C"],1,"0.8")
reguła(4 "Wniosek",["D"],1,"0.6")
reguła_dyzjunktywna("Wniosek

 
")

fakt("A","0.7")
fakt("B","0.8")
fakt("C","0.9")
fakt("D","0.5")

Przykład 1:



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (3)dysjunktywnych (3)

reguła(2,"Wniosek",["A"],1,"0.9") 
reguła(3 "Wniosek",["B", "C"],1,"0.8")
reguła(4 "Wniosek",["D"],1,"0.6") 
reguła_dyzjunktywna("Wniosek

 
")

fakt("A","0.7")
fakt("B","0.8") 
fakt("C","0.9")
fakt("D","0.5")

Wynik wnioskowania
CF(nWniosek)= –

 
0.63

CF(nWniosek)= –
 

0.64
CF(nWniosek)= –

 
0.3

CF(nWniosek)= –0.64

reguła(1,"O.K.",["nWniosek"],1,"1.0")

CF(O.K.)= –
 

0.64



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (4)dysjunktywnych (4)

reguła(1,"O.K.",["nWniosek"],1,"1.0")
reguła(2,"Wniosek",["A"],1,"0.9")
reguła(3 "Wniosek",["B", "C"],1,"0.8")
reguła(4 "Wniosek",["D"],1,"0.6")
reguła_dyzjunktywna("Wniosek

 
")

fakt("A","–
 

0.7")
fakt("B","–0.8")
fakt("C","–0.9")
fakt("D","–0.5")

Przykład 2:



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (5)dysjunktywnych (5)

reguła(2,"Wniosek",["A"],1,"0.9") 
reguła(3 "Wniosek",["B", "C"],1,"0.8")
reguła(4 "Wniosek",["D"],1,"0.6") 
reguła_dyzjunktywna("Wniosek

 
")

fakt("A","–0.7")
fakt("B","–0.8") 
fakt("C","–0.9")
fakt("D","–0.5")

Wynik wnioskowania
CF(nWniosek)= 0.63
CF(nWniosek)= 0.64
CF(nWniosek)= 0.3

CF(nWniosek)= 0.3

reguła(1,"O.K.",["nWniosek"],1,"1.0")

CF(O.K.)= 0.3



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (6)dysjunktywnych (6)

Zasada 2
Jeżeli dla reguł

 
dysjunktywnych, które nie zostały pominięte w 

wyniku naruszenia zasady dodatniości, współczynniki pewności  
list warunków mają

 
różne znaki, wypadkowy współczynnik 

pewności zanegowanego wniosku jest określony przez najmniejszy 
współczynnik pewności wniosku dla reguł, które mają

 
dodatnie 

współczynniki pewności list warunków. 

Ilustrują
 

to następujące przykłady:



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (7)dysjunktywnych (7)

reguła(1,"O.K.",["nWniosek"],1,"1.0")
reguła(2,"Wniosek",["A"],1,"0.9")
reguła(3 "Wniosek",["B", "C"],1,"0.8")
reguła(4 "Wniosek",["D"],1,"0.6")
reguła_dyzjunktywna("Wniosek

 
")

fakt("A","–
 

0.7")
fakt("B","0.8")
fakt("C","0.9")
fakt("D","–

 
0.5")

Przykład 3:



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (8)dysjunktywnych (8)

reguła(2,"Wniosek",["A"],1,"0.9") 
reguła(3 "Wniosek",["B", "C"],1,"0.8")
reguła(4 "Wniosek",["D"],1,"0.6")
reguła_dyzjunktywna("Wniosek

 
")

fakt("A","–0.7")
fakt("B","0.8") 
fakt("C","0.9")
fakt("D","–0.5")

Wynik wnioskowania
CF(nWniosek)= 0.63
CF(nWniosek)= –

 
0.64

CF(nWniosek)=  0.3

CF(nWniosek)= –
 

0.64

reguła(1,"O.K.",["nWniosek"],1,"1.0")

CF(O.K.)= –
 

0.64

Reguły pominięte CF nie 
wyznaczane



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (9)dysjunktywnych (9)

Takie podejście może jednak prowadzić
 

do niepoprawnych 
wyników, co ilustruje przykład 4.
Poprawne wyniki zapewnia dla przykładu 4 jedynie wybór 
największego CF spośród CF-ów dla wszystkich wniosków, 
których reguły mają

 
dodatnie współczynniki CF list 

warunków.

Przykład 3 da taki sam wynik, jeżeli wybierzemy 
najmniejszy  CF(nWniosek) dla wszystkich reguł. 



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (10)dysjunktywnych (10)

reguła(1,"O.K.",["nWniosek"],1,"1.0")
reguła(2,"Wniosek",["A"],1,"0.9")
reguła(3 "Wniosek",["B", "C"],1,"0.8")
reguła(4 "Wniosek",["D"],1, "–0.6")
reguła_dyzjunktywna("Wniosek

 
")

fakt("A","–0.7")
fakt("B","–0.8")
fakt("C","0.9")
fakt("D","0.5")

Przykład 4:



Wypadkowy CF zanegowanych wnioskWypadkowy CF zanegowanych wnioskóóww
 

reguregułł
 dysjunktywnych (11)dysjunktywnych (11)

reguła(2,"Wniosek",["A"],1,"0.9") 
reguła(3 "Wniosek",["B", "C"],1,"0.8")
reguła(4 "Wniosek",["D"],1,"–

 
0.6")

reguła_dyzjunktywna("Wniosek
 

")
fakt("A","–0.7")
fakt("B","–0.2") 
fakt("C","0.9")
fakt("D","0.5")

Wynik wnioskowania

CF(nWniosek)= 0.63
CF(nWniosek)= 0.16
CF(nWniosek)= 0.3

CF(nWniosek)= 0.3

reguła(1,"O.K.",["nWniosek"],1,"1.0")

CF(O.K.)= 0.3

CF nie 
wyznaczane

Reguły pominięte



KompatybilnoKompatybilnośćść
 

wartowartośści  CF wyznaczanych dla ci  CF wyznaczanych dla 
zanegowanych i zanegowanych i niezanegowanychniezanegowanych

 
wnioskwnioskóóww

Przedstawione podejPrzedstawione podejśście prowadzi zawsze cie prowadzi zawsze 
do wyniku: do wyniku: 

CF(nWniosekCF(nWniosek) = ) = ––
 

CF(WniosekCF(Wniosek))



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania w przad wnioskowania w przóód:d:

Dla danej bazy wiedzy wyznaczyć
 

współczynnik pewności wszystkich faktów 
wynikających z  A(0.5),

 
B(0.9),

 
C(0.9), E(0.4) i

 
H(0.3)

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)

A(0.5)  C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)  E(0.4)

Fakty: Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Nowy fakt:
D(0.4)



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania w przad wnioskowania w przóód:d:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7. nM

 
B 0.9 F

Nowy fakt:
L(0.54)

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)

Fakty:

L(0.54)



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania w przad wnioskowania w przóód:d:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Nowy fakt:
J(0.4)

Fakty:

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)
L(0.54) J(0. 4)

Zakończono testowanie reguł
 pojedynczych 1, 3 i 6 z warunkami 

tylko dopytywalnymi.



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania w przad wnioskowania w przóód:d:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Nowy fakt:
F(0.2)

Fakty:

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)
L(0.54) J(0.4)  F(0.2)

Akumulacja dla D zakończona, stąd 

możliwość
 

testowania reguły 5



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania w przad wnioskowania w przóód:d:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Nowy fakt:
M(0.28)

Fakty:

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)
L(0.54) J(0. 4)

 
F(0.2)

M(0.28)

Możliwe po przeprowadzeniu

akumulacji dla J



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania w przad wnioskowania w przóód:d:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Nowy fakt:
F(–0.25)

Fakty:

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)
L(0.54) J(0. 4)

 
F(0.2)

M(0.28)

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)
L(0.54) J(0. 4)

 
F(0.2)

M(0.28) F(-0.06)

Możliwe po przeprowadzeniu akumulacji dla M



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania w przad wnioskowania w przóód:d:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Nowy fakt:
G(–0.03)

Fakty:

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)
L(0.54) J(0. 4)

 
F(–0.06)

M(0.28) G(–0.03)

Z faktów A(0.5), B(0.9), C(0.9), E(0.4) 
i H(0.3) wynikają

 
więc fakty D(0.4),

 L(0.54),
 

F(–0.06),
 

G(–0.03), J(0.4) 
oraz

 
M(0.28)

 
i tylko te fakty.



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania wstecz:ad wnioskowania wstecz:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Brak F(CF)

Fakty:

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)

dla danej bazy wiedzy ocenić
 

hipotezę
 

F(CF), jeżeli dla 
warunków dopytywalnych jest

 
A(0.5), B(0.9), C(0.9), 

E(0.4) i H(0.3).

A(0.5)   C(0.9)  H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)

Jest
 

C(CF)
i D(CF)?



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania wstecz:ad wnioskowania wstecz:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Jest
 

C(0.9),
brak

 
D(CF)

Fakty:

A(0.5)   C(0.9)
 

H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)

Jest
 A(CF)?

A(0.5)
 

C(0.9)
 

H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)
F(0.2)

Jest A(0.5)
 

więc jest 
D(0.4)

 
więc jest F(0.2)

... ale jest jeszcze reguła 7 o 
tym samym wniosku F i 
należy wyznaczyć

 
CF(F) 

również
 

dla niej:



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania wstecz:ad wnioskowania wstecz:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Jest
 

M(CF)
i

 
B(CF)?

Fakty:

A(0.5)
 

C(0.9)
 

H(0.3)
B(0.9)   E(0.4)  D(0.4)
F(0.2)



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania wstecz:ad wnioskowania wstecz:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Jest
 

B(0.9),
brak

 
M(CF)

Fakty:

A(0.5)
 

C(0.9)
 

H(0.3)
B(0.9)

 
E(0.4)  D(0.4)

F(0.2)



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania wstecz:ad wnioskowania wstecz:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Jest
 

D(CF)
i

 
J(CF)?

Fakty:

A(0.5)
 

C(0.9)
 

H(0.3)
B(0.9)

 
E(0.4)  D(0.4)

F(0.2)

A(0.5)
 

C(0.9)
 

H(0.3)
B(0.9)

 
E(0.4)  D(0.4)

F(0.2)
Jest D(0.4),

brak J(CF)



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte niepewne te niepewne 
PrzykPrzykłład wnioskowania wstecz:ad wnioskowania wstecz:

Reguły:

1.  A 0.8 D
2.  F H 0.5 G
3.  B 0.6 L
4.  D J 0.7 M
5.  C D 0.5 F
6.  A E 1 J
7.  nM

 
B 0.9 F

Jest
 

A(CF)
i

 
E(CF)?

Fakty:

A(0.5)
 

C(0.9)
 

H(0.3)
B(0.9)

 
E(0.4)

 
D(0.4)

F(0.2)

A(0.5)
 

C(0.9)
 

H(0.3)
B(0.9)

 
E(0.4)

 
D(0.4)

J(0.4)  M(0.28) F(–0.06)

Jest A(0.5)
 

i E(0.4)
 

więc jest 
J(0.4),

 
nM(–0.28)

 
i F(–0.25) Reguła 7 zdecydowanie 

zmniejszyła  wartość
 

CF(F) 
uzyskaną

 
dla  reguły 5.



Baza modeli rozwiniBaza modeli rozwinięęta niepewnata niepewna

••
 

Modele rozwiniModele rozwinięęte niepewne maja takte niepewne maja takąą
 sama budowsama budowęę

 
jak modele elementarne jak modele elementarne 

niepewne.niepewne.
••

 
RRóóżżniniąą

 
sisięę

 
interpretacjinterpretacjąą

 
modeli relacyjnych modeli relacyjnych 

w przypadku niespew przypadku niespełłnienia relacji. Negacja nienia relacji. Negacja 
wniosku modeli relacyjnych mowniosku modeli relacyjnych możże bowiem e bowiem 
ssłłuużżyyćć

 
jako warunek regujako warunek regułły lub warunek y lub warunek 

startowy modelu.startowy modelu.



ModelModel
 

rozwinirozwinięęty niepewny  jest ty niepewny  jest unikatowyunikatowy,,
jejeżżeli baza modeli nie zawiera innego modelueli baza modeli nie zawiera innego modelu
o tym samym o tym samym Wyniku/WnioskuWyniku/Wniosku

Modele unikatowe i wielokrotne

W przeciwnym przypadku model jest 
modelem wielokrotnym.



Dla wszystkich modeliDla wszystkich modeli
 

rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (1)adnych (1)

Numer_Modelu
 

jest liczbą
 

całkowitą, różną
 

dla  
różnych modeli i  różną

 
od numerów reguł.

Stosowanie numerów różnych wynika stąd, 
że rady odwołują

 
się

 
do numerów reguł

 
lub 

numerów modeli relacyjnych.



Dla wszystkich modeliDla wszystkich modeli
 

rozwinirozwinięętych niepewnych (2)tych niepewnych (2)

• "Warunek startowy"
 

jest niepewną
 

zmienną
łańcuchową;

• Wynik/Wniosek
 

modelu jest wyznaczany
tylko gdy CF(Warunek

 
startowy )>0

• Warunek startowy
 

=  bez warunku
ma zawsze CF > 0.



Dla wszystkich modeliDla wszystkich modeli
 

rozwinirozwinięętych niepewnych (3)tych niepewnych (3)

• Warunek startowy
 

może być
 

zanegowanym
wnioskiem reguły lub modelu relacyjnego

• Warunek startowy
 

różny od
 

bez warunku
nie może być

 
stosowany dla modelu unikatowego.

Stosowanie dla modelu unikatowego takiego
warunku startowego może doprowadzić

 
do 

przerwania wnioskowania.

•
 

Warunek startowy
 

różny od
 

bez warunku
wskazuje model wielokrotny, który 
w danej sytuacji należy zastosować.



Semafor_wyświetlania

= 0
 

informacja o stosowaniu modelu nie jest 
wyświetlana w trakcie wnioskowania

= 1
 

informacja o stosowaniu modelu jest 
wyświetlana w trakcie wnioskowania

Dla wszystkich modeliDla wszystkich modeli
 

rozwinirozwinięętych niepewnych (4)tych niepewnych (4)



Odwrotne modele relacyjneOdwrotne modele relacyjne

••
 

NiespeNiespełłnienie relacji modelu relacyjnego sprawia, nienie relacji modelu relacyjnego sprawia, 
żże system przechodzi do testowania modelu e system przechodzi do testowania modelu 
odpowiadajacegoodpowiadajacego

 
relacji odwrotnej, ktrelacji odwrotnej, któóra jest ra jest 

spelnionaspelniona..
••

 
Odwrotne modele relacyjne sOdwrotne modele relacyjne sąą

 
definiowane dla definiowane dla 

modeli podstawowych rozwinimodeli podstawowych rozwinięętych i modeli tych i modeli 
rozszerzonych rozwinirozszerzonych rozwinięętych. tych. 



Normalne i odwrotne podstawowe Normalne i odwrotne podstawowe 
relacjerelacje

NrNr Normalna Normalna 
niespeniespełłniona relacjaniona relacja

Odwrotna Odwrotna 
spespełłniona relacjaniona relacja

11 A,">",BA,">",B A,"A,"<=<=",B",B
22 A,"<",BA,"<",B A,">=",BA,">=",B
3 3 A,">=",BA,">=",B A,"<",BA,"<",B
44 A,"<=",BA,"<=",B A,">",BA,">",B
55 A,"A,"===",B=",B A,">A,"><<",B",B
66 A,"A,"<><>””,,BB A,"A,"===",B=",B
77 A,"A,"><><",B",B A,"A,"===",B=",B



Normalne i odwrotne rozszerzone Normalne i odwrotne rozszerzone 
relacje (1)relacje (1)

NrNr Normalna niespeNormalna niespełłniona niona 
relacja, sposrelacja, sposóób niespeb niespełłnienianienia

Odwrotna Odwrotna 
spespełłniona relacjaniona relacja

88 "<,<",[ "<,<",[ LL,V, ,V, UU], ], 
not(not(LL<V)<V)

LL,">=", V,">=", V

99 "<,<",[ "<,<",[ LL,V, ,V, UU], ], 
not(V<not(V<UU))

V,">=",V,">=",UU

10 10 "<=,<",[ "<=,<",[ LL,V, ,V, UU], not(], not(LL<=V)<=V) LL,">",V,">",V

1111 "<=,<",[ "<=,<",[ LL,V, ,V, UU], not(V<], not(V<UU)) V,">=",V,">=",UU



Normalne i odwrotne rozszerzone Normalne i odwrotne rozszerzone 
relacje (2)relacje (2)

NrNr Normalna niespeNormalna niespełłniona niona 
relacja, sposrelacja, sposóób niespeb niespełłnienianienia

Odwrotna Odwrotna 
spespełłniona relacjaniona relacja

1212 "<,<=",[ "<,<=",[ LL,V, ,V, UU], ], 
not(not(LL<V)<V)

LL,">=",V,">=",V

1313 "<,<=",[ "<,<=",[ LL,V, ,V, UU], not(V<=], not(V<=UU)) V,">",V,">",UU

14 14 "<=,<=",[ "<=,<=",[ LL,V, ,V, UU], ], 
not(not(LL<<==V)V)

LL,">=",V,">=",V

1515 "<=,<=",[ "<=,<=",[ LL,V, ,V, UU], ], 
not(V <=not(V <=UU))

V,">",V,">",UU



PrzykPrzykłład uzasadniajad uzasadniająący:cy:

model_r(Nrmodel_r(Nr, , ““StartStart””, , ““Dobra propagacja Dobra propagacja WiWi--FiFi””, , 
““<,<=<,<=””, , [[““00””, , ““OdlegOdległłoośćść

 
propagacjipropagacji””, , ““30 m30 m””], ], 

Semafor, Semafor, ““CF_MCF_M””) ) 

Jeżeli OdlegOdległłoośćść
 

propagacjipropagacji
 

= 1 m

to
 

CF(DobraDobra
 

propagacja propagacja WiWi--FiFi) = 0.9

Jeżeli OdlegOdległłoośćść
 

propagacjipropagacji
 

= 32 m

to
 

CF(DobraDobra
 

propagacja propagacja WiWi--FiFi) = -0.1



PrzykPrzykłład testowania niespead testowania niespełłnionego nionego 
modelu relacyjnegomodelu relacyjnego

model(Nrmodel(Nr, , ““StartStart””, , ““WniosekWniosek””, , 
““X1X1””, , ““<=<=””, , ““X2X2””, Semafor, , Semafor, ““CF_MCF_M””) ) 

Jeżeli CF(Start) >= 0

i X1 > X2

to
 

CF(nWniosek) = CF_Mn
 

> 0
zadeklarowany przez użytkownika, i 

CF_M
 

= -
 

CF_Mn
 

< 0
określony przez system



Sens modelu relacyjnego Sens modelu relacyjnego 
rozszerzonegorozszerzonego

model_r(Nrmodel_r(Nr,,
 

““StartStart””, , ““WniosekWniosek””, , ““<,<=<,<=””, , 
[[““LL””, , ““VV””, , ““UU””], Semafor, ], Semafor, ““CF_MCF_M””) ) 

Jeżeli CF(Start) >= 0

i    not(V>L)

wówczas CF(V<=
 

L) = CF_Mn
 

> 0
zadeklarowany przez użytkownika, i

CF_M = -
 

CF_Mn
 

< 0
określony przez system



Wnioski 1Wnioski 1

••
 

Bazy wiedzy systemBazy wiedzy systemóów skorupowych w skorupowych rmsermse
 majmająą

 
prostprostąą

 
i intuicyjnie zrozumiai intuicyjnie zrozumiałąłą

 semantyksemantykęę..
••

 
Modelowanie wiedzy dziedzinowej za Modelowanie wiedzy dziedzinowej za 
pomocpomocąą

 
baz baz rmsermse nie wymaga praktycznie nie wymaga praktycznie 

żżadnego powaadnego poważżnego przygotowania nego przygotowania 
programistycznego.programistycznego.



Wnioski 2Wnioski 2

••
 

Systemy skorupowe Systemy skorupowe rmsermse ssąą
 autonomiczne. Ich uautonomiczne. Ich użżytkowanie nie ytkowanie nie 

wymaga wymaga żżadnego innego oprogramowania.adnego innego oprogramowania.
••

 
Systemy skorupowe Systemy skorupowe rmse rmse wspomagajwspomagająą

 uużżytkownika szerokytkownika szerokąą
 

gamgamąą
 

ususłługug
 

(kontrola (kontrola 
poprawnopoprawnośści bazy, wykrywanie i ci bazy, wykrywanie i 
diagnostyka sprzecznodiagnostyka sprzecznośści, wykrywanie i ci, wykrywanie i 
diagnostyka nadmiarowodiagnostyka nadmiarowośści).ci).
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