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Wstęp
”It is, after all, the responsibility of the expert to operate the familiar
and that of the leader to transcend it.”
Henry A. Kissinger, ”BrainyQuote - H. A. Kissinger Quotes”, 2014.

0.1

Co to znaczy ”automatyzować?

Obecnie termin ”automatyzacja” jest rozumiany jako wypracowywanie różnorodnych
decyzji przez komputery. Deﬁnicja ta obejmuje wszystkie znane ludzkości formy automatyzacji różnorodnych urządzeń i czynności, a więc również te zamierzchłe formy, w
których:
• obliczenia na zmiennych ciągłych miały charakter analogowy tzn. polegaly na
ich modelowaniu przez pewne procesy ﬁzyczne, np. mechaniczne, pneumatyczne,
hydrauliczne lub elektryczne1 ;
• obliczenia na zmiennych nieciągłych miały charakter logiczny tzn. polegały na
modelowaniu funkcji logicznych za pomocą układów przekaźnikowo-stykowych.
Deﬁnicja ta obejmuje również cztery stosowane sposoby automatyzacji, różniące się pochodzeniem danych charakteryzujących stan automatyzowanego obiektu i adresatem
wypracowanych decyzji, pokazane na rysunku 1:
1 Twórcy owych pierwszych układów automatyki nie mieli świadomości, iż to, co skonstruowali, to
układ liczący; byli w tym podobni do pana Jourdain (z komedii francuskiego komediopisarza Moliera
(1622-1673) ”Mieszczanin szlachcicem”), który nie wiedział że mówi prozą.
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a) przypadek danych o stanie obiektu pochodzących z czujników i decyzji przekazywanych elementom wykonawczym występuje - w swej najprostszej postaci - np.
w postaci układów automatycznej regulacji temperatury;
b) przypadek danych o stanie obiektu pochodzących z czujników i decyzji przekazywanych do wykonywania ludziom występuje np. w trakcie jazdy samochodem
zgodnie z poleceniami otrzymanymi z GPS-u;
c) przypadek danych o stanie obiektu pochodzących od ludzi i decyzji przekazywanych
elementom wykonawczym występuje np. w przypadku wyboru miejsca ataku
przez operatora drona i podejmowania decyzji o jego zaatakowaniu przez drona.

Rysunek 1: Cztery sposoby automatyzacji.

d) przypadek danych o stanie obiektu pochodzących od ludzi i decyzji przekazywanych
do wykonywania ludziom występuje najczęściej w różnych działaniach informatycznych, np. w trakcie kompilacji tzn. w trakcie tłumaczenia napisanego przez
człowieka kodu źródłowego na kod wynikowy (wykonywalny). Przypadek d) występuje również często w sferze zarządzania, np. w przypadku podejmowania
decyzji o przydzieleniu kredytu bankowego klientowi.

0.2 Kiedy warto, a kiedy nie warto automatyzować?
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Kiedy warto, a kiedy nie warto automatyzować?

Automatyzować warto, gdy automatyzowane decyzje muszą być podejmowane w skali
masowej i znane są procedury (algorytmy) podejmowania tych decyzji.
Nie warto automatyzować podejmowania decyzji nierutynowych, sporadycznych,
podejmowanych bardzo rzadko w trudnych do przewidzenia okolicznościach lub być
może w ogóle nie podejmowanych w trakcie ”technologicznego życia” obiektu automatyzacji.
I tak np. każda elektrownia posiada dużą liczbę układów automatyki typu a) i
b), lecz ze względu na przeogromną liczbę mniej lub bardziej możliwych stanów niebezpiecznych i awaryjnych (dla których opracowanie automatycznego podejmowania
decyzji byłoby bardzo kosztowne, a mogłoby okazać się niepotrzebnym) w jej sterowni
znajduje się zespół operatorów, do których obowiązków należy m. in. reagowanie na
zaistnienie owych stanów.
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w systemach zarządzania:
• funkcjonowanie zarządzanej instytucji wymaga częstego podejmowania dużej
liczby decyzji rutynowych, tzn. takich, dla których istnieją (lub powinny istnieć)
dokumenty ”papierowe” zawierające akceptowane procedury charakteryzujące
się determinizmem logiczno-arytmetycznym. Determinizm logiczno-arytmetyczny
to właściwość procedury, polegającą na tym, że jej poprawne stosowanie daje - w
przypadku jednakowych danych - zawsze jednakowe decyzje i jednakowe wyniki
liczbowe, niezależnie od osoby procedującej. Automatyzowanie takich decyzji za
pomocą systemów ekspertowych jest możliwe i często ekonomicznie uzasadnione;
• funkcjonowanie zarządzanej instytucji wymaga również podejmowania dużej liczby decyzji nierutynowych, o charakterze strategicznym i poważnych konsekwencjach ﬁnansowych, będących reakcją na nieoczekiwane i trudno przewidywalne
sytuacje. Decyzje te są z reguły podejmowane ad hoc przez osoby zarządzające instytucją lub ich przełożonych. Osoby te to właśnie owi liderzy z cytatu H.
Kissingera. Automatyzowanie takich decyzji byłoby albo niewykonalne (m. in.
ze względu na trudności zgromadzenia i ”dostarczenia” komputerowi wszelkiej
potrzebnej w tym celu wiedzy), albo ekonomicznie nieuzasadnione (m. in. ze
względu na niewystąpienie owych hipotetycznych sytuacji, dla których przygotowano procedury postępowania).

0.3

O czym jest książka?

W książce przedstawiono automatyzowanie rutynowych i deterministycznych (logicznie i arytmetycznie) decyzji w sferze zarządzania za pomocą systemów ekspertowych.
Systemy ekspertowe są programami komputerowymi emulującymi ludzkie umiejętności
podejmowania decyzji w określonych wąskich dziedzinach. Termin emulować oznacza

iv

Wstęp

działać podobnie.
Konkretnie - w książce pokazano, w jaki sposób przejść od werbalnego sformułowania procedury decyzyjnej do odpowiadającej jej bazy wiedzy skorupowego systemu
ekspertowego, wyznaczającego automatycznie potrzebne decyzje.
Przedstawione w książce aplikacje systemów ekspertowych dla zarządzania wpisują się w trend rozwojowy zapoczątkowany we wczesnych latach 90-tych minionego
stulecia i znany pod nazwą zarządzania za pomocą reguł biznesowych (ang. Business
Rule Management Systems). Istotą tego trendu jest przedstawianie wszystkich rutynowych decyzji podejmowanych w ﬁrmie w postaci baz wiedzy, dla których mogą wnioskować odpowiednie skorupowe systemy ekspertowe. Rozwiązania takie są wspierane
m.in. przez amerykańską korporację Business Rule Solutions, LLC. Wsparcie to polega m.in. na oferowaniu konkretnych rozwiązań w postaci baz wiedzy dla problemów
biznesowych, oraz dwóch systemów wnioskujących (RuleXpress i BRS RuleTrack ),
prowadzenie dużego portalu społecznościowego Business Rule Solutions Community
jak również wydawaniu internetowego miesięcznika Business Rules Journal. Uzupełnieniem tych informacji jest Dodatek 1. W tym kontekście należy również wymienić
książkę [Gołuchowski-07], przedstawiającą reguły biznesowe jako element bardzo szeroko pojętego zarządzania wiedzą, oraz książkę [Michalik-14], stanowiącą syntetyczne
opracowanie wspomagania decyzji biznesowych przez systemy ekspertowe.
Czy przejście od werbalnego opisu procedury decyzyjnej do sformalizowanej bazy
wiedzy skorupowego systemu ekspertowego jest czymś, co również można zautomatyzować, np. za pomocą oprogramowania analizy tekstów (ang. text mining software)?
Póki co odpowiedź na to pytanie jest negatywna: na razie nie można. Wynika to m.in.
stąd, że werbalne procedury decyzyjne, przeznaczone dla ludzi, bazują w jakimś zakresie na ich wiedzy ukrytej, nie wymagającej formalizowania w sytuacji, gdy decyzje
podejmuje człowiek. W przypadku tworzenia bazy wiedzy formalizacja taka jest nieunikniona i często wymaga wprowadzenia dodatkowych, precyzyjnie zdeﬁniowanych
pojęć. Nazywa się to często uzupełnieniem ontologii werbalnych procedur.
Z wyżej powiedzianego wynika, że tworzenie baz wiedzy skorupowych systemów
ekspertowych dla procedur decyzyjnych zarządzania nie jest nauką, lecz raczej sztuką.
Jako taka może ono być nauczana przede wszystkim na podstawie analizy konkretnych przykładów tworzenia takich baz wiedzy z konkretnych opisów procedur oraz prób
tworzenia takich baz wiedzy. Dlatego też gros książki wypełniają przykłady tworzenia
konkretnych baz wiedzy dla konkretnych rutynowych i deterministycznych problemów
decyzyjnych, spotykanych w trakcie zarządzania różnymi instytucjami, od bardzo prostych (względy dydaktyczne!) poczynając, a na zaawansowanych, kompleksowych lecz
również deterministycznych procedurach decyzyjnych kończąc.
Wymienione przykłady baz wiedzy muszą siłą rzeczy odpowiadać wymaganiom
syntaktycznym konkretnego skorupowego systemu ekspertowego. Przykłady przedstawione w książce odpowiadają wymaganiom ekspertowych systemów skorupowych
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rmse_ED i rmse_RD, opracowanych przez autora książki. Systemy te są dostępne w
wersji edukacyjnej na witrynie http://www.rmse.pl2. Umożliwiają one szybkie przetestowanie problemów omawianych w książce jak również indywidualnych problemów
czytelnika. Systemom tym jest również poświęcona książka Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse [Niederliński-13], której PDF jest również darmowo dostępny na
wymienionej witrynie.
Wymienione ekspertowe systemy skorupowe można ładować bazami wiedzy omawianymi w książce i wnioskować z ich użyciem. Można również wnioskować dla własnych
baz wiedzy. Semantyka i syntaks baz wiedzy, dla których wnioskują wzmiankowane regułowo-modelowe skorupowe systemy ekspertowe, są tak proste, że ich stosowanie wymaga minimalnego przygotowania informatycznego. Koniecznym natomiast jest
doskonałe rozumienie logiki procedury, którą chcemy przedstawić w postaci bazy wiedzy.
Czym różni się zawartość niniejszej książki od zawartości książki Regułowo-modelowe
systemy ekspertowe rmse [Niederliński-13]? Różnic jest pięć:
1. Zrezygnowano z przedstawienie i stosowania systemów ekspertowych elementarnych niepewnych i rozwiniętych niepewnych stosujących metodykę współczynników pewności, głównie ze względu na słabości tej metodyki, patrz rozdział
7.3.
2. Dla uwzględnienia niedeterminizmu ukrytego mogącego zaistnieć w problemach
logicznie i arytmetycznie deterministycznych (patrz rozdział 7) wprowadzono
metodykę oceny jakości warunków dopytywalnych, wniosków modeli relacyjnych
i wniosków reguł za pomocą ocen ze skali [1,...,10], przy równoczesnym zachowaniu logiki arystotelesowskiej.
3. Przedstawiono szereg przykładów zastosowania ocen dla baz wiedzy elementarnych dokładnych i rozwiniętych dokladnych.
4. Przedstawiono dużo nowych przykładów, od elementarnych baz wiedzy poczynając, np. Student1.BED i Student2.BED do bardzo złożonych i obszernych jak
np. baza wiedzy przeznaczona do podejmowania decyzji o wymiarze urlopu pracowniczego Urlop.BED, baza wiedzy o analizie SWOT SwotOceny.BED i baza
wiedzy o przetargach w przemyśle budowlanym PrzetargOceny.BED.
5. Terminologia stosowana w książce [Niederliński-13] została uporządkowana i
uściślona.

0.4

Dla kogo przeznaczona jest książka?

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla tych, których działalność zawodowa zmusza do nieustannego interpretowania i stosowania procedur, tzn. żmudnego
2 Systemy

są w pełni funkcjonalne bez doładowywania innych programów.
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wykonywania działań logicznych i matematycznych zapisanych w skomplikowanych
dokumentach deﬁniujących procedury administracyjne, ﬁnansowe i prawno-ﬁnansowe
stosowane w trakcie zarządzania różnymi instytucjami.
Wszystkim tym książka głosi radosną nowinę: należy zapisać stosowany dokument
”papierowy” (procedurę) w postaci bazy wiedzy któregoś z wymienionych dwóch skorupowych systemów ekspertowych omawianych w książce i dostępnych na witrynie
http://www.rmse.pl, i nie trzeba będzie już grzebać się w papierkach sprawdzając
po kilka razy, czy wnioskuje i liczy się poprawnie, czy wszystkie reguły procedowania z
gąszczy paragrafów zostały uwzględnione i czy aby nie zapomniano o jakimś ważnym
warunku.
Użytkownika bazy wiedzy nie będzie również zalewał zimny pot na myśl o tym, że ktoś
może zażądać szczegółowej dokumentacji o sposobie wnioskowania i liczenia. Przebieg
każdego wnioskowania i liczenia zostanie bowiem automatycznie zapamiętany w raporcie3 . Użytkownik bazy wiedzy nie będzie również się bał, że za tydzień zmienią się
zasady, zgodnie z którymi wnioskuje i rachuje; wprowadzenie odpowiednich zmian do
bazy wiedzy jest sprawą bardzo prostą.
Co więcej, proponowane narzędzia są tak bardzo przyjazne, że ich stosowanie nie wymaga żadnej wiedzy i doświadczenia programistycznego. Istotą dobrego skorupowego systemu ekspertowego jest bowiem to, że mogą z niego z powodzeniem korzystać
eksperci dziedzinowi będący laikami w dziedzinie informatyki. Jedyną umiejętnością,
której przedstawione narzędzie wymaga, jest dobre rozumienie logiki tej procedury,
dla której tworzy się bazę wiedzy.
Książka jest również przeznaczona dla studentów kierunków menedżerskich, ekonomicznych i informatycznych, studiujących komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji lub elementy sztucznej inteligencji. Systemy ekspertowe są jednym z ważniejszych
narzędzi komputerowego wspomagania podejmowania decyzji, a tematycznie mieszczą
się w szerokiej problematyce sztucznej inteligencji. Sama zaś książka i towarzyszące
jej oprogramowanie są produktem blisko czterdziestu lat zajęć prowadzonych ze studentami o bardzo różnorodnym proﬁlu kształcenia i przygotowaniu.
Przedstawione przykłady są w miarę możliwości omawiane w kierunku wzrastającej
trudności, od krótkich i prostych baz wiedzy poczynając (są nimi np. Student1.BED,
Student2.BED), a na sporych, skomplikowanych kończąc (baza wiedzy o egzaminie
na prawo jazdy PrawoJazdy.BED, baza wiedzy o przyznaniu stypendium socjalnego
Stypendium.BED, baza wiedzy o kapitale początkowym KapitałPoczątkowy.BED, baza wiedzy o przetargach w przemyśle budowlanym PrzetargOceny.BED). Uruchomienie tych baz, ich ewentualna modyﬁkacja i wykonanie baz zadaniowych jest cennym
doświadczeniem zrobienia czegoś użytecznego, co działa. Doświadczenie takie
ma duże znaczenie, nie tylko dla studentów kierunków technicznych, ale wszystkich
3 Raportowanie
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innych kierunków kształcących specjalistów tworzących systemy menadżerskie, organizacyjne, administracyjne. Doświadczenia takiego nie zastąpią nigdy - skądinąd bardzo ważne - aktywności czysto analityczne (”zbadaj właściwości tego lub tamtego”),
obliczeniowe (to zawsze lepiej i szybciej zrobi komputer) ani teoretyczne (”sprawdź
metodą rezolucji prawdziwość zdania..., jeżeli prawdą jest....”). W dziedzinie gwałtownie, żywiołowo rozwijającej się, nauczycielowi akademickiemu często trudno ocenić, co
w teorii stanowi niezbędne podstawy, a co jest tylko akademickim balastem lub reklamową hucpą. Właśnie w trakcie robienia czegoś użytecznego, co działa nabywa
się w sposób trwały niezbędne umiejętności analityczne, umiejętności obliczeniowe i
ów niezbędny zapas wiedzy teoretycznej.

0.5

Czym jest rodzina rmse?

Rodzina rmse obejmuje cztery skorupowe regułowo-modelowe systemy ekspertowe.
Problematyka książki wymaga stosowania tylko dwóch z nich. Są nimi:
1. System skorupowy elementarny dokładny (rmse_ED), stosujący logikę arystotelesowską, nie informujący o niespełnionych regułach i modelach relacyjnych
(patrz założenie otwartego świata) i nie dopuszczający zagnieżdżania z negacją:
zanegowane wnioski nie mogą być warunkami innych reguł.
2. System skorupowy rozwinięty dokładny (rmse_RD), stosujący logikę arystotelesowską, informujący o niespełnionych regułach i modelach relacyjnych (patrz
założenie zamkniętego świata) i dopuszczający zagnieżdżania z negacją: zanegowane wnioski mogą być warunkami innych reguł.
Dla każdego z wymienionych systemów skorupowych możliwe jest:
• wnioskowanie w przód i wnioskowanie wstecz ;
• wnioskowanie bez ocen wniosków reguł i wniosków modeli relacyjnych oraz warunków dopytywalnych jak i ze stosowaniem takich ocen.
Edukacyjne wersje tych systemów są dostępne w witrynie http://www.rmse.pl.
Skorupowe regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse mogą wnioskować dla baz
wiedzy, których elementami są:
a) baza reguł dokładnych, zawierająca dokładne reguły typu ”jeżeli... to ...” , dopuszczające zagnieżdżanie do praktycznie dowolnej głębokości;
b) baza ograniczeń dokładnych, zawierająca listy warunków dopytywalnych wzajemnie wykluczających się;
c) baza modeli dokładnych, zawierająca modele arytmetyczne i relacyjne, dopuszczająca zagnieżdżanie modeli do praktycznie dowolnej głębokości. Dopuszczalne
jest również zagnieżdżanie wzajemne modeli z regułami bazy reguł w dowolnym
kierunku;
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d) baza rad, będąca zestawieniem nazw plików rad przyporządkowanych regułom lub
modelom relacyjnym;
e) pliki tekstowe rad, związanych z konkretnymi regułami i modelami, a przedstawiające rady odpowiadające wnioskom reguł lub modeli relacyjnych;
f ) plik opisu stosowanej wiedzy dziedzinowej, informujący użytkownika o teoretycznych
podstawach stosowanej bazy wiedzy,
oraz bazy o mniejszym znaczeniu dla rozpatrywanych aplikacji w obszarze zarządzania:
g) baza graﬁk, będąca zestawieniem nazw plików graﬁk przyporządkowanych regułom
lub modelom relacyjnym;
h) pliki graﬁk z rozszerzeniem *.bmp zawierające graﬁki dla określonych reguł bądź
modeli relacyjnych;
i) baza dźwięków, będąca zestawieniem nazw plików dźwięków przyporządkowanych
regułom lub modelom relacyjnym;
j) pliki dźwięków z rozszerzeniem *.wav zawierające dźwięki dla określonych reguł
bądź modeli relacyjnych.
Aczkolwiek w książce nie rozpatruje się baz wiedzy niepewnych (patrz Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse [Niederliński-13]) i wszystkie rozpatrywane bazy wiedzy
są dokładne (w sensie zgodności z logiką arystotelesowską), to (dla spójności rozważań
z poprzednimi ustaleniami) zachowano wprowadzone w [Niederliński-13] terminy baza
wiedzy elementarna dokladna i baza wiedzy rozwinięta dokladna.
Na uwagę zasługują następujące właściwości systemów rmse:
Systemy mają charakter regułowo-modelowy, hybrydowy, tzn. harmonijnie łączą wnioskowanie logiczne z testowaniem relacji arytmetycznych i operacjami matematycznymi. Jest to wymaganie sine qua non dla aplikacji w obszarze zarządzania. Systemy takie nie mogą bazować na wyłącznie regułowych skorupach, patrz
[Niederliński-00], [Niederliński-03].
Dopuszczalne jest praktycznie nieograniczone zagnieżdżanie reguł z regułami. Polega
ono na tym, że wnioski pewnych reguł mogą być warunkami innych reguł. Rezygnacja z zagnieżdżania reguł prowadzi do nieprzejrzystych baz reguł, o bardzo
dużych liczbach reguł, bardzo trudnych do konserwacji i modyﬁkacji.
Dopuszczalne jest praktycznie nieograniczone zagnieżdżanie modeli: wyniki pewnych
modeli mogą być argumentami innych modeli.
Dopuszczalne jest zagnieżdżanie reguł z modelami i vice versa, wnioski reguł mogą być
warunkami stosowania modeli, wnioski modeli relacyjnych mogą być warunkami
reguł i warunkami stosowania innych modeli. Zagnieżdżanie to jest podstawowym mechanizmem umożliwiającym współdziałanie reguł i modeli, tzn. łączenie
wnioskowanie logicznego z testowaniem relacji arytmetycznych i operacjami matematycznymi.
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Dla systemów rozwiniętych dopuszcza się możliwość stosowania zagnieżdżania z negacją, tzn. stosowania zanegowanych wniosków jako warunków reguł i warunków
startowych modeli. Upraszcza to budowę bazy reguł, lecz wnioskowanie może
być niemonotoniczne i najczęściej jest dłuższe niż przebieg wnioskowania dla
systemów elementarnych.
Dopuszcza się tworzenia baz ograniczeń umożliwiających deklarowanie grup warunków dopytywalnych wzajemnie wykluczających się i łącznie wyczerpujących pewną przestrzeń decyzyjną bazy wiedzy, co upraszcza dialog użytkownika z systemem.
Prostota semantyki i syntaksu reguł i modeli, maksymalne ograniczenie liczby typów
zmiennych stosowanych i dopuszczalność stosowania dowolnie długich, wieloczłonowych nazw zmiennych. Korzystanie z systemu powinno być dla profesjonalisty
prawno-ﬁnansowego intuicyjnie oczywistym i nie wymagać uczenia się złożonego
języka programowania, zaś tekst poprawnie napisanej bazy wiedzy jest samodokumentujący.
Automatyczna detekcja i diagnostyka sprzeczności baz reguł, sprzeczności baz modeli, sprzeczności łącznych bazy modeli i bazy reguł oraz sprzeczności łącznych
bazy reguł i bazy ograniczeń. Wymaganie to ma charakter podstawowy, gdyż
pewne sprzeczności mają charakter krytyczny: mogą doprowadzić do ”zawieszenia” komputera w trakcie wnioskowania. ”Ręczne” poszukiwanie przyczyn zawieszania się wnioskowania z powodu sprzeczności baz w przypadku systemów
pozbawionych automatycznej detekcji i diagnostyki sprzeczności jest czymś, co
bardzo skutecznie zniechęca do opracowania dużych baz wiedzy, będących czymś
więcej niż ilustracją wykładu, sporządzoną dla potrzeb studentów.
Automatyczna detekcja i diagnostyka nadmiarowości bazy reguł i nadmiarowości łącznych bazy reguł i bazy ograniczeń; obecność nadmiarowości, mniej krytyczna
aniżeli obecność sprzeczności, może jednak zniekształcić wyniki wnioskowania.
Automatyczna detekcja i diagnostyka błędów syntaktycznych, szczególnie ważna dla
początkującego projektanta baz wiedzy.
Przeglądarki i edytory reguł, modeli, ograniczeń i rad, zintegrowane z systemem.
Edytory są multiedytorami, umożliwiającymi równoczesne edytowanie szeregu
baz w różnych okienkach.
Generatory raportów wnioskowania i podsumowań wnioskowania (w wersji profesjonalnej).
Możliwość importu warunków dopytywalnych i argumentów znanych z zewnętrznego
źródła (np. formularza HTML–owego) i eksportu podsumowania wnioskowania
do formularza HTML-owego (w wersji profesjonalnej).
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0.6

Czego książka nie zawiera, a co zawiera?

Książka jest przeznaczona dla użytkownika systemów ekspertowych. Nie ma w niej mowy o informatycznych szczegółach realizacji systemów wnioskujących i ich współdziałaniu z innymi elementami systemu ekspertowego. Problematyka ta została szerzej
przedstawiona we wcześniejszej książce autora ([Niederliński-00]).
Podstawową umiejętnością użytkownika systemów ekspertowych jest umiejętność
przedstawiania problemów decyzyjnych w postaci bazy wiedzy. Umiejętność
ta jest w istocie swej umiejętnością dostrzeżenia w opisie wiedzy dziedzinowej najbardziej elementarnych struktur logicznych (koniunkcja, dysjunkcja, negacja). Zdaniem autora, umiejętność ta ma bardzo skromny wymiar teoretyczny i jest wysoce
praktyczna, Dlatego jej opanowanie wymaga kontaktu z licznymi konkretnymi bazami wiedzy, o wzrastającym stopniu komplikacji. Dlatego też książka jest wypełniona
przykładami baz wiedzy i przykładami wnioskowania w oparciu o te bazy. Bardzo obszerny wykład podstaw logicznych systemów regułowych (którymi są również systemy
ekspertowe) można znaleźć w książce [Ligęza-05].
Zawartość książki jest następująca:
Rozdział 1 Czym są systemy ekspertowe? jest wprowadzeniem przedstawiającym
deﬁnicje podstawowych pojęć z obszaru systemów ekspertowych. Zwrócono uwagę zarówno na zalety jak i ograniczenia systemów ekspertowych.
W rozdziale 2 Podstawy rmse zdeﬁniowano podstawowe pojęcia rodziny skorupowych systemów ekspertowych rmse, opisano budowę bazy wiedzy tych systemów i typy
stosowanych zmiennych.
Rozdział 3 Wnioskowanie elementarne dokładne bez ocen - podstawy omawia budowę i właściwości baz wiedzy elementarnych dokładnych i przedstawia istotę wnioskowania w przód i wnioskowania wstecz możliwego dla tych baz.
Rozdział 4 Wnioskowanie elementarne dokładne bez ocen - przykłady przedstawia
cztery benchmarkowe bazy wiedzy (dwie bazy dla testowania statusu studenta, bazę
dla oceny wiarygodności kredytobiorcy, bazę dla oceny efektywności działań dyrektora
placówki handlowej) oraz przebiegi wnioskowań dla tych baz. Wybór tematyki tych
baz był wynikiem trudnego kompromisu pomiędzy:
• zamiarem przedstawienia nietrywialnych zastosowań;
• zamiarem przedstawienia zastosowań nie stawiających czytelnikowi, usiłującemu bazę zrozumieć, przesadnych wymagań odnośnie do znajomości stosowanej
wiedzy dziedzinowej;
• zamiarem stopniowania trudności przedstawianych baz;
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• zamiarem przedstawienia zastosowań dających się w sensowny sposób wyrazić
zarówno jako baza elementarna dokładna i baza rozwinięta dokładna;
• zamiarem zilustrowania wszystkich rodzajów wnioskowania omawianego w książce w oparciu o identyczną grupę przykładów podstawowych;
• zamiarem przedstawienia przykładów o rozległym wnioskowaniu, wymagającym
wykonania dużej liczby testowań reguł i modeli przed osiągnieciem celu.
Wymienione bazy benchmarkowe zostaly uzupełnione kilkoma bardziej zaawansowanymi bazami: bazą wiedzy dla decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego, bazą wiedzy dla rozliczania delegacji, dla określenia wyników egzaminu na prawo jazdy, dla
wyznaczenia kosztów pracy, dla obliczenia wymiaru przysługującego urlopu oraz dla
obliczenia kapitału początkowego dla przyszłej emerytury. Bazy te na ogół nie mają
swych odpowiedników w wersjach z ocenami.
Rozdział 5 Wnioskowanie rozwinięte dokładne bez ocen - podstawy omawia budowę baz wiedzy rozwiniętych dokładnych i przedstawia istotę wnioskowania w przód i
wnioskowania wstecz możliwego dla tych baz.
Rozdział 6 zawiera przykłady benchmarkowe będące rozwiniętymi dokładnymi odpowiednikami przykładów benchmarkowych z rozdziału 4. Rozdział ten zawiera ponadto rozwinięte dokładne wersje baz wiedzy dla decyzji o przyznaniu stypendium
socjalnego, bazy delegacyjnej i urlopowej z rozdziału 4 oraz nową bazę dla rozliczania
nadgodzin.
Rozdział 7 Oceny - potrzeba i tworzenie wprowadza pojęcie niedeterminizmu ukrytego, zawartego w dokumentach charakteryzujących się determinizmem logicznym i
arytmetycznym, i przedstawia metodykę jego uwzględniania za pomocą ocen wniosków modeli relacyjnych, warunków dopytywalnych i wniosków reguł. Przedstawiono
również zasady tworzenia i stosowania ocen oraz podstawowe modele matematyczne
pomocne przy stosowaniu ocen. Zaproponowano szereg sposobów wyznaczania ocen
wniosków reguł.
Rozdział 8 Wnioskowanie elementarne dokładne z ocenami pokazuje, jak dla przykładów benchmarkowych z rozdziału 4 i kilku nowych przykładów (analiza SWOT i
określenie warunków przetargu na prace budowlane) można sformulować bazę wiedzy
z ocenami i przeprowadzić wnioskowanie z ocenami.
Rozdział 9 Wnioskowanie rozwinięte dokładne z ocenami pokazuje, jak dla przykładów benchmarkowych z rozdziału 6 i nowego przykładu inwestycji giełdowych można
sformulować bazę wiedzy z ocenami i przeprowadzić wnioskowanie z ocenami.
Rozdział 10 Posłowie zasługuje na uwagę nie tylko dlatego, że zawiera zwięzłe podsumowanie metodyki tworzenia baz wiedzy, przedstawionej na licznych przykładach w
książce, lecz również dlatego, że przedstawia szereg ważnych praktycznych wskazówek,
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których omawianie przy przykładach burzyłoby tok wywodu.
Dodatek 1 Manifest Reguł Biznesowych zawiera klasyczne zalecenia tworzenia reguł dla informatycznych aplikacji biznesowych. Aczkolwiek pochodzą one z pewnego
amerykańskiego nurtu prac nad systemami ekspertowymi, różnego od przedstawionego
w książce, zasługują z pewnością na uwagę Czytelnika.
Dodatek 2 Słownik ważniejszych terminów zawiera nie tylko fragment ontologii systemów ekspertowych rmse w postaci słownika objaśniającego terminologię stosowaną
w książce; zawiera również deﬁnicje szeregu użytych w książce zwrotów łacińskich i
innych terminów; to ostatnie po to, aby nieco zmniejszyć ”lukę kulturową” pomiędzy
światem pojęć współczesnego przeciętnego studenta a światem pojęć dosyć już starego
profesora.

0.7

Jak korzystać z książki?

Przede wszystkim należy załadować programy znajdujące się w witrynie
http://www.rmse.pl
w dwóch archiwach dla rmse_ED i rmse_RD do katalogu rmse, utworzonego gdzieś w
komputerze PC, pracującym pod którymś z systemów operacyjnych, od archaicznego
Windows 98PL poczynając, poprzez 2000PL i którąś z wersji XPPL, do Windows 10PL.
Programy te nie wymagają specjalnej instalacji i są całkowicie autonomiczne, w
szczególności zawierają wielookienkowe edytory użyteczne przy kopiowaniu zmiennych
łańcuchowych z bazy, w której zostały zdeﬁniowane, do bazy, w której są użytkowane.
A więc, aby z wymienionych programów korzystać, nie będzie potrzebne żadne inne
oprogramowanie. Systemy skorupowe umieszczone w wymienionych dwóch katalogach
uruchamiamy po prostu klikając w odpowiedni plik wykonywalny .exe, dla którego
wygodnie mieć ikonę na pulpicie. Korzystamy z książki tak, jak z każdej innej książki
informatycznej: rozwiązując przykłady podręcznikowe i modyﬁkując je w sposób mniej
lub bardziej dowolny. Jest to ułatwione dzięki umieszczeniu wszystkich omawianych
w książce przykładów w odpowiednich bazach wymienionych dwóch katalogów.
Przy uczeniu się systemów ekspertowych obowiązuje oczywiście stara ”zasada narciarska”: Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz! Uczymy się na błędach. Ucząc się
systemów ekspertowych mamy bardzo dużo okazji do popełniania błędów, od prostych
błędów formalnych, wyłapywanych przez wbudowaną w rmse diagnostykę, po subtelne błędy logiczne, które może ujawnić tylko wielokrotne i różnorodne testowanie baz
i konfrontowanie wyników wnioskowania ze zdrowym rozsądkiem: rychło nabierzemy
przy tym przekonania, że człowiek jest równie niedoskonałym aparatem do logicznego
wnioskowania, jak do wykonywania złożonych działań arytmetycznych. I w jednym i
w drugim przypadku trudno obejść się bez komputera.
Ważną rzeczą jest kolejność przerabiania materiału, która powinna odpowiadać
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kolejności jego omawiania w książce. Próby przejścia do wnioskowania rozwiniętego
z ocenami w sytuacji, gdy nie mamy jeszcze pojęcia o wnioskowaniu elementarnym
dokładnym bez ocen, muszą zakończyć się frustracją.
Wypada jeszcze skomentować obecność angielskich cytatów. Biorąc pod uwagę
przysłowiową niedoskonałość tłumaczeń, szczególnie tak zwięzłych i często aforystycznych jak cytaty angielskie (patrz włoskie powiedzenie Traduttore - Traditore,
stwierdzające, że tłumacz to zdrajca) oraz rodzaj czytelnika, dla którego przeznaczona
jest książka, postanowiłem przedstawiać w oryginale te angielskie cytaty, które nie
funkcjonują w języku polskim.

0.8

Historia rmse i podziękowania

W latach 2002-2004 miałem przyjemność i zaszczyt być laureatem Subsydium Profesorskiego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Było ono ważnym bodźcem w pracach
nad systemem rmse. W latach 1998-2005 korzystałem przy pracy nad systemem rmse
ze sprzętu komputerowego, sprzętu drukarskiego i oprogramowania zakupionego przez
Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach w ramach badań kierunkowych
i badań własnych.
Prace nad dalszym rozwojem systemu rmse w latach 2005-2017, nad wydanymi w
tym czasie książkami i aktualizowanymi czteroma osobistymi witrynami internetowymi, były prowadzone w niedzisiejszy sposób: jako indywidualne (można rzec ”hobbistyczne”) przedsięwzięcie, bez pomocy sekretarek, asystentów i testerów oprogramowania, pozbawione ﬁnansowania zewnętrznego i urlopów naukowych, wykonywane w
ramach normalnych profesorskich obowiązków. Ogromną zaletą tego typu działalności
był brak konieczności koordynowania działań cudzych, brak potrzeby pisania wniosków o granty, brak obowiązku pisania sprawozdań i brak obowiązku uczestniczenia
w licznych posiedzeniach i konferencjach naukowych, co pozwoliło oszczędzić mnóstwo energii i cennego czasu. Dodatkową korzyścią bylo zachowanie praw autorskich
zarówno do oprogramowania rmse jak i do tekstów książek, co umożliwiło ich bezproblemową aktualizację w kolejnych wersjach i wydaniach.
W latach 2009-2016, już jako pracownik Katedry Inżynierii Wiedzy na Wydziale
Informatyki i Komunikacji w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, miałem w ramach owych profesorskich obowiązków - cenną sposobność przedstawienia wyników swych dociekań w środowisku naukowym kultywującym różne dziedziny szeroko
rozumianej nauki o zarządzaniu, a więc różnym od tego, w którym dociekania te zostały zapoczątkowane. Miałem również cenną sposobność testowania moich pomysłów
w licznych studenckich zajęciach laboratoryjnych w ramach przedmiotów ”Elementy
sztucznej inteligencji” oraz ”Sztuczna inteligencja” na kierunkach ”Informatyka” oraz
”Informatyka i ekonometria”, dla studentów o przygotowaniu odbiegającym od tego,
do którego nawykłem prowadząc zajęcia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
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Za szczególnie cenny uważam bliski kontakt z Panem Profesorem Krzysztofem Michalikiem, również zatrudnionym w Katedrze Inżynierii Wiedzy i posiadającym bardzo
duże doświadczenie w tworzeniu aplikacji ﬁnansowych i zarządczych dla swojej rodziny
skorupowych systemów ekspertowych, patrz [Michalik-06],[Michalik-10], [Michalik-11]
i [Michalik-14].
Dużą pomoc przy prowadzeniu zajęć w Katedrze Inżynierii Wiedzy okazała mi
Pani dr Anna Kempa.
Dla postępu prac nad systemem rmse nieocenionym było zrozumienie i wsparcie
mojej żony Teresy, tolerującej od wielu lat to, że w domu jestem częściej ciałem aniżeli
duchem.

Rozdział 1

Czym są systemy ekspertowe?
”The only way to be more capable than someone else is to know more than
that person does”.
Larry Smith, ”Beyond the Internet. How Expert Systems Will Truly Transform Business”

1.1

Deﬁnicja

Nazwa system ekspertowy pochodzi od słowa ekspert, oznaczającego człowieka posiadającego specjalistyczną wiedzę z pewnej dziedzinie i umiejętność stosowania jej
dla rozwiązywania problemów tej dziedziny (umiejętność wnioskowania, umiejętność
podejmowania decyzji w oparciu o posiadaną wiedzę), nabyte w wyniku studiów i
praktyki. Z tego powodu ekspert będzie często nazywany ekspertem dziedzinowym.
W kontekście tematyki książki, ekspert dziedzinowy jest osobą rozumiejącą dokument
”papierowy”, którego procedowanie ma zostać zautomatyzowane, i posiadającą cenne
doświadczenie w konwencjonalnym procedowaniu tego dokumentu.
Systemem ekspertowym nazywa się program wspomagający podejmowanie decyzji,
charakteryzujący się strukturą funkcjonalną, której podstawowymi elementami są:
1. Baza wiedzy, będąca zbiorem plików tekstowych zawierających wiedzę potrzebną dla rozwiązywanych problemów, zwaną w dalszym ciągu wiedzą dziedzinową.
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W książce będziemy w dalszym ciągu używając terminu ”wiedza” mieć na myśli wiedzę zawartą w ”papierowych” deterministycznych dokumentach prawnych,
administracyjnych i ﬁnansowych, których procedowanie chcemy automatyzować.
2. System wnioskujący1 , będący programem wykonywalnym, wnioskującym na
podstawie bazy wiedzy i zadeklarowanych przez użytkownika danych. Wnioskowaniem nazywa się logicznie i arytmetycznie poprawne przekształcenie deklaracji użytkownika o wartościach logicznych warunków dopytywalnych oraz o wartościach liczbowych argumentów dopytywalnych w wartości logiczne wszystkich
lub niektórych wniosków oraz w wartości liczbowe wszystkich lub niektórych
wyników. Istotą systemu ekspertowego jest więc dedukcja wniosków i wyników
zawartych implicite w wiedzy zapisanej w bazie wiedzy. Wnioskowanie zaś jest
po prostu zautomatyzowanym procedowaniem pierwotnego ”papierowego” dokumentu będącego podstawą bazy wiedzy.
Na uwagę zasługuje, że ciąg kroków potrzebny do wyznaczania wniosków i wyników jest przez system wnioskujący dynamicznie syntezowany dla każdej bazy
wiedzy, dla każdego zestawu prawdziwych warunków dopytywalnych i znanych
wartości argumentów i dla każdego trybu wnioskowania, nie zaś jawnie programowany w trakcie tworzenia bazy wiedzy. Takie programowanie - zarówno na
etapie tworzenia bazy wiedzy, jak i na etapie jej użytkowania - jest po prostu
niepotrzebne. Stanowi to jedną z najważniejszych zalet systemów ekspertowych.
Oprócz wymienionych elementów podstawowych system ekspertowy ma jeszcze
elementy pomocnicze, bardzo ważne, lecz nie decydujące o jego naturze. Są nimi:
3. Dynamiczna baza danych, służąca do przechowywania odpowiedzi użytkownika i wyników wnioskowania.
4. Edytor bazy wiedzy, służący do czytania, formułowania i modyﬁkowania bazy
wiedzy.
5. Interfejs użytkownika, umożliwiające użytkownikowi komunikowanie się z systemem wnioskującym i edytorem bazy wiedzy.
Podstawowe elementy funkcjonalne systemu ekspertowego komunikują się ze sobą
jak to pokazano na rysunku 1.1.
Użytkownik może kontaktować się z bazą wiedzy tylko poprzez interfejs użytkownika i edytor bazy wiedzy (w celu edytowania bazy wiedzy) lub poprzez interfejs
użytkownika i system wnioskujący (w celu wnioskowania). Z dynamiczną bazą danych
kontaktuje się tylko system wnioskujący, wprowadzający do niej dane deklarowane
przez użytkownika lub dane wynikłe z wnioskowania.
Na system ekspertowy można również popatrzeć inaczej, z punktu widzenia jego
użytkownika, uwzględniając naturę informatyczną plików nań się składających. W
tak rozumianej strukturze informatycznej systemu ekspertowego (rysunek 1.2) można
wyróżnić:
1 System

wnioskujący bywa również zwany ”silnikiem regułowym”.

3

1.1 Deﬁnicja

Rysunek 1.1: Struktura funkcjonalna systemu ekspertowego.

Rysunek 1.2: Struktura informatyczna systemu ekspertowego.
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• Plik wykonywalny o rozszerzeniu .exe, obejmujący system wnioskujący, interfejs
użytkownika, edytor bazy wiedzy i dynamiczną bazę danych. W komercyjnych
wersjach systemów ekspertowych kod źródłowy pliku wykonywalnego nie jest
udostępniany użytkownikowi. Plik ten nazywa się również systemem ekspertowym
właściwym lub systemem ekspertowym skorupowym, gdyż można go wypełnić
różną wiedzą, dostarczaną - w odpowiedniej postaci - przez użytkownika.
• Plik tekstowy będący bazą wiedzy, która jest formalnym zapisem dokumentu
opisującego zasady procedowania, które pragniemy automatyzować. Bazę wiedzy można załadować do systemu ekspertowego skorupowego, usunąć z niego
lub edytować za pomocą edytora systemu skorupowego. Baza wiedzy ma nie
tylko syntaks zrozumiały dla systemu wnioskującego w stopniu umożliwiającym
wnioskowanie. Jej zapis jest przyjazny w stopniu umożliwiającym ekspertowi
dziedzinowemu zrozumienie bez trudu wiedzy w niej zapisanej .
Wyżej opisane struktury występują zarówno w systemach ekspertowych rmse, jak i w
innych skorupowych systemach ekspertowych, patrz np. [Michalik-06] i [Michalik-10].
Spotykane są (lecz nie stosowane w książce) następujące polskie synonimy terminu
system ekspertowy: system doradczy = program regułowy = program z regułową bazą
wiedzy, i angielskie synonimy: expert system = knowledge automation expert system =
knowledge based system = rule based system= business rules management system.

1.2

Cechy systemów ekspertowych

Podstawowymi cechami systemu ekspertowego są:
• oddzielenie bazy wiedzy (a więc części programu opisującej wiedzę dziedzinową
związaną z rozwiązywanym problemem) od systemu wnioskującego (a więc części
programu rozwiązującej problem);
• stosowanie bazy wiedzy w postaci pliku tekstowego, napisanego w sposób zrozumiały i przejrzysty, przy zastosowaniu prostego syntaksu. Może on być tworzony,
czytany i modyﬁkowany za pomocą edytora bazy wiedzy bez naruszania integralności systemu wnioskującego, będącego plikiem wykonywalnym (.exe).
Z cech tych wynika szereg ważnych zalet:
1. W programach nie będących systemami ekspertowymi, a służącymi również do
wspomagania decyzji dla rutynowych problemów zarządzania, wiedza dziedzinowa i wiedza o sposobie rozwiązywania problemu (logika programu) są splątane i powiązane, w mniej lub bardziej nieczytelny sposób. W wyniku ekspert
dziedzinowy czytający kod źródłowy takiego programu najczęściej nie potraﬁ
szybko stwierdzić, co ów program ”wie” lub ”zakłada” o rozwiązywanym problemie. Oznacza to również, że ów ekspert dziedzinowy musi korzystać z pomocy
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specjalisty-informatyka dla odczytania wiedzy dziedzinowej zawartej w programie jak również dla wprowadzenia wiedzy dziedzinowej do programu lub modyﬁkowania wiedzy dziedzinowej znajdującej się w programie. Okoliczność ta jest
poważną trudnością przy tworzeniu dużych, specjalizowanych programów, wspomagających podejmowanie skomplikowanych decyzji w obszarze zarządzania i
wymagających częstokroć współpracy szeregu ekspertów; nie do uniknięcia staje
się bowiem przynajmniej częściowe przekształcenie się specjalisty-informatyka
w (niezbyt doskonałego) eksperta dziedzinowego lub eksperta dziedzinowego w
(niezbyt doskonałego) informatyka.
2. Stosowanie systemu ekspertowego umożliwia posługiwania się wiedzą dziedzinową w postaci jawnej (tzn. w postaci pliku tekstowego, zawierającego wiedzę
zapisaną nieomalże w języku potocznym); ułatwia to odczytanie i zrozumienie
wiedzy dziedzinowej, zastosowanej w programie. Zaleta ta jest niebłaha: czytelność wiedzy dziedzinowej, z której korzystają złożone programy, przeznaczone do
podejmowania odpowiedzialnych decyzji, ma duże znaczenie zarówno dla użytkowników takich programów (którzy mogą bez większych zachodów zobaczyć,
z jakich zasobów wiedzy korzysta program), jak i dla ekspertów dziedzinowych,
kontrolujących zgodność tej wiedzy z pierwotnymi, ”papierowymi” dokumentami
będącymi źródłem tej wiedzy.
3. Możliwość prostej modyﬁkacji bazy wiedzy przez użytkownika bez potrzeby naruszania integralności właściwego programu, tzn. systemu wnioskującego. Ta zaleta
jest - być może - najważniejsza. Wynika to stąd, że w przypadku baz wiedzy z
zakresu zarządzania, prawa, ﬁnansów i administracji, wiedza dziedzinowa ulega ciągłym i szybkim zmianom, wynikającym zarówno ze zmiany ustawodawstwa, zmieniających się warunków podejmowania decyzji jak i z doświadczeń dotychczasowej praktyki zastosowań systemów ekspertowych2 . Wymaga to częstych
modyﬁkacji stosowanych baz wiedzy. Modyﬁkacja taka, w przypadku programów
proceduralnych, o wiedzy dziedzinowej rozrzuconej w dużej liczbie deklaracji typu if ... then.... else... lub case rozproszonych pomiędzy instrukcjami sterującymi
programu i kodowanej w sposób słabo czytelny, jest przedsięwzięciem kosztownym, czasochłonnym, z reguły niemożliwym do przeprowadzenia bez pomocy
twórców tych programów. Jeżeli jednak program został opracowany w paradygmacie systemu ekspertowego, aktualizację zasad działania uzyskuje się na drodze
modyﬁkacji bazy wiedzy. Modyﬁkacja taka, ze względu na jej informatyczną prostotę, może i bywa z powodzeniem dokonywana przez użytkownika programu lub
eksperta dziedzinowego, bez potrzeby korzystania z pomocy informatyka.
4. Możliwość inkrementalnego rozwijania bazy wiedzy. Na każdym etapie jej tworzenia dodaje się nowe elementy bazy wiedzy do tych, które już istnieją. Nie wymaga
to w zasadzie zmian istniejących już elementów bazy wiedzy, co bardzo korzystnie odróżnia bazę wiedzy od odpowiadającego jej programu napisanego w języku
2 Z tego powodu Autor nie pretenduje do uznania przedstawionych w książce baz wiedzy za merytorycznie aktualne.
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proceduralnym. Jest to również podstawą szybkiego prototypowania: stosując system ekspertowy skorupowy można (w krótkim czasie kilku godzin) wprowadzić
weń kilka-kilkanaście reguł i modeli i już mieć działający i testowalny prototyp,
którego uzyskanie na drodze tradycyjnego programowania proceduralnego może
być kwestią tygodni.
5. Systemy ekspertowe (oczywiście korzystające z poprawnie zaprojektowanej bazy
wiedzy) wyróżniają się wnikliwością swego działania: nigdy nie zapominają zadać
pytania, o którym mógł zapomnieć ekspert dziedzinowy.
6. Główną zaletą operacyjną systemów ekspertowych jest udzielanie konsekwentnych
i spójnych odpowiedzi dla powtarzanych decyzji, problemów i zadań. Przymiotnik ”powtarzane” nie jest tutaj przypadkiem, lecz istotą rzeczy: systemy ekspertowe to narzędzia automatyzacji, a automatyzacja jest - póki co - praktycznym
rozwiązaniem wyłącznie dla powtarzanych decyzji, problemów i zadań.
7. Systemy ekspertowe modelują nie tylko wnioskowanie człowieka na poziomie
operacyjnym, lecz również na poziomie poznawczym (kognitywnym):
(a) Ich bazy wiedzy mogą być wyposażane w bazy rad, które to rady (wyjaśniające i rozwijające uzyskane wnioski) są udzielane przez system wnioskujący
na żądanie użytkownika.
(b) Przebieg wnioskowania systemu ekspertowego można z reguły śledzić na
bieżąco dzięki generowanym przez system wnioskujący komunikatom o stosowanych regułach lub modelach.
8. Możliwość tworzenia systemów ekspertowych skorupowych, tzn. uniwersalnych
systemów ekspertowych, pozbawionych wiedzy dziedzinowej. Systemy takie mogą różni użytkownicy ładować różną, stosowana przez nich wiedzą, przystosowując je w ten sposób do swoich potrzeb. Na tej drodze staje się możliwe tworzenie specjalistycznych programów, bez konieczności zagłębiania się w informatyczne subtelności, przez ekspertów dziedzinowych nie będących specjalistamiinformatykami.
9. Systemy ekspertowe skorupowe są więc środowiskiem unożliwiającym programowanie deklaratywne, które - w odróżnieniu od programowania proceduralnego realizowanego za pomocą języków takich jak Delphi, C, C++, Java - nie wymaga
informowania komputera o tym, co ma zrobić i w jakiej kolejności; użytkownik
programujący deklaratywnie nie ma potrzeby tworzenia algorytmu rozwiązywania problemu. Oczywiście, ów algorytm rozwiązywania problemu musi koniec
końców gdzieś być: jest w systemie wnioskującym i ma charakter uniwersalny dla wszystkich baz wiedzy napisanych zgodnie z zasadami akceptowalnymi
przez ów system wnioskujący. Równie oczywistym jest, że opis problemu dla potrzeb programowania deklaratywnego musi odpowiadać pewnym ściśle określonym wymaganiom syntaktycznym, wynikającym ze sposobu działania systemu
wnioskującego. Zalety deklaratywnego programowania podkreślił jeden z pionierów sztucznej inteligencji, John McCarthy, pisząc ([McCarthy-90]):
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”Expressing information in declarative sentences is far more modular
than expressing it in segments of computer programs or in tables. Sentences can be true in much wider contexts than speciﬁc programs can
be useful. The supplier of a fact does not have to understand much
about how the receiver functions, or how or whether the receiver will
use it. The same fact can be used for many purposes, because the logical
consequences of collections of facts can be available.”
Dążenie do tworzenia efektywnych narzędzi programowania deklaratywnego
(”użytkownik formułuje problem, komputer problem rozwiązuje”) bywa często
przyrównywane do poszukiwań Świętego Graala3 informatyki; postęp w tej dziedzinie, aczkolwiek powolny, jest nieustanny i obejmuje nie tylko specjalistyczne
narzędzia jak systemy ekspertowe, lecz również uniwersalne narzędzia jak systemy programowania w logice z ograniczeniami (ang. Constraint Logic Programming), patrz [Niederliński-14].
10. Wymagania syntaksu dla baz wiedzy systemów ekspertowych są zazwyczaj bardziej ograniczone w porównaniu z wymaganiami syntaksu języków proceduralnych i deklaratywnych. Wynika to stąd, że główna ”maszyneria” programistyczna systemu ekspertowego to jego skorupa wykonana w języku proceduralnym
lub deklaratywnym, i będąca potencjalnym źródłem przeogromnej liczby błędów
syntaktycznych. Skorupa ta została jednak poprawnie wykonana, przetestowana
i udostępniona użytkownikowi, stwarzajac mu komfort ”prostoty syntaksu” bazy
wiedzy.
11. Aplikacje systemów ekspertowych w deterministycznym zarządzaniu, prawie, ﬁnansach i administracji są wręcz idealnymi polami zastosowań systemów ekspertowych. Wynika to stąd, że:
• cała widza potrzebna dla tworzenia odpowiedniej bazy wiedzy jest ”podana na tacy”, w postaci odpowiednich (należy założyć, że wypróbowanych)
procedur ”papierowych”;
• nie ma potrzeby poszukiwania tej wiedzy (jak to ma miejsce np. w przypadku baz wiedzy technicznych i medycznych) na drodze szerokich konsultacji
z rozlicznymi specjalistami czy też na drodze analizy baz danych;
• nie ma również znanych trudności, na jakie napotykają specjaliści od inżynierii wiedzy, usiłujący wydobyć od doświadczonych ekspertów dziedzinowych wiedzę dziedzinową w postaci reguł. Wiedza dziedzinowa dla rozważanych zastosowań istnieje bowiem w postaci akceptowanych dokumentów
”papierowych”, najczęściej wielokrotnie już zastowanych.
3 Mityczny przedmiot (kielich, puchar), do którego Józef z Arymatei miał zebrać krew z przebitego boku Chrystusa, niezwykle intensywnie poszukiwany przez rycerzy legendarnego króla Artura.
W kulturze anglosaskiej termin ten bywa używany do określenia czegoś bardzo upragnionego, lecz
niemożliwego do uzyskania.
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Można powiedzieć, że aczkolwiek systemy ekspertowe miały światowy debiut dla
trudnej aplikacji medycznej, mianowicie diagnostyki zakażeń bakteryjnych wykonywanych przez specjalistyczny system ekspertowy MYCIN opisany w książkach
[Shortliﬀe-76] i [Buchanan-84], to idea systemów ekspertowych została jak gdyby stworzona dla aplikacji w deterministycznym zarządzaniu, prawie, ﬁnansach
i administracji.
12. Siła systemów ekspertowych w deterministycznym zarządzaniu, prawie, ﬁnansach i administracji wynika w dużym stopniu z wąskości dziedziny, nad którą
wnioskują. Dziedzinami zastosowań pojedynczych baz wiedzy systemów ekspertowych dla rutynowego zarządzaniu są prawie zawsze dziedziny bardzo wąskie,
autonomiczne, o dobrze zdeﬁniowanych zasadach podejmowania decyzji. Dla zachowania tej siły należy unikać niepotrzebnego łączenia różnorodnych baz wiedzy. I tak np. nie ma powodów, aby baza wiedzy o zasadach przyznawania urlopów pracowniczych zgodnie z Kodeksem Pracy (patrz rozdział 4.14) tworzyła
całość z bazą wiedzy o zasadach wynagradzania nadgodzin zgodnie z Kodeksem
Pracy (patrz rozdział 6.11), a próba stworzenia bazy wiedzy obejmującej całość
problemów decyzyjnych rozwiązywanych zgodnie z Kodeksem Pracy byłaby informatycznym koszmarem, zarówno na etapie programowania, jak i testowania
oraz modyﬁkowania.
Można więc powiedzieć, że współczesne systemy ekspertowe ze swoimi bazami
wiedzy z obszaru deterministycznego zarządzaniu, prawa, ﬁnansów i administracji dosyć dobrze spełniają żartobliwe deﬁnicje ekspertów dziedzinowych:
• An expert is one who knows everything about something and nothing about
anything else.
Ambrose Bierce (1842 – 1914), ”The New Devils Dictionary”, 1967.
• An expert is one who knows more and more about less and less.
Nicholas M. Butler (1862 – 1947), BrainyQuotes on Expert, 2014.
13. Nie godzi się również zapomnieć o satysfakcji intelektualnej, której dostarcza
nam praca z systemami ekspertowymi, zarówno tworzenie baz wiedzy dla systemów ekspertowych jak i ich użytkowanie. Źródłem tej satysfakcji intelektualnej
jest uniwersalizm systemów ekspertowych skorupowych. Systemy te są bowiem
rzadko spotykanym narzędziem radzącym sobie z nieprzebraną różnorodnością
problemów decyzyjnych, byle były deterministyczne logicznie i arytmetycznie.

1.3
1.3.1

Zalety systemów ekspertowych
Zmniejszone wymagania odnośnie kwaliﬁkacji
użytkowników

Główną zaletą systemów ekspertowych jest rozpowszechnianie i efektywne wykorzystanie wiedzy zapisanej w licznych ”papierowych” dokumentach deﬁniujących rutynowe
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procedowanie. Innymi słowy, systemy ekspertowe są ważnym narzędziem umożliwiającym rozpowszechnianie specjalistycznej wiedzy w postaci ”gotowej do użycia” przy
niskich kosztach:
1. Skomplikowane lecz rutynowe i deterministyczne logicznie i arytmetycznie zadania, które w przeszłości wymagały pracy wykwaliﬁkowanego urzędnika, mogą
zostać powierzane osobom o mniejszych kwaliﬁkacjach i komputerom. Bywa to
często atakowane jako deprecjacja zawodów (ang. deskilling of jobs), lecz wydaje się być - w świetle współczesnego rozwoju technologii - nieuchronne, gdyż
umożliwia zmniejszenie kosztów biznesu. Bardzo interesującą analizę zagrożenia wysokokwaliﬁkowanych profesji komputeryzacją przedstawili Frey i Osborne
[Frey-13]. Badacze ci wyznaczyli prawdodobieństwo ”wyparcia przez komputery” ponad 700 takich profesji z zestawu profesji prowadzonego przez US Department of Labor. W zestawieniu tym profesjami zagrożonymi komputeryzacją
(właśnie przez systemy ekspertowe) z prawdopodobieństwem bliskim 1 są m.in.
Loan Oﬃcers, Credit Analysts, Legal Secretaries, Credit Authorizers, Secretaries,
Administrative Assistants, Paralegals, Legal Assistants.
2. Stosowanie systemów ekspertowych dla wspomagania zadań rutynowych i często
wykonywanych umożliwia ekspertom dziedzinowym, którzy poprzednio te prace
wykonywali, skierowanie swych energii i talentów w stronę bardziej skomplikowanych problemów.
3. Eksperckie kwaliﬁkacje człowieka są czymś mało odpornym na zmęczenie, choroby, uprzedzenie, zapominalstwo, wreszcie zwyczajną złą wolę. Jedynym sposobem uodpornienia tych kwaliﬁkacji wydaje się być ich zapisanie w postaci bazy
wiedzy, umożliwiającej nie tylko wnioskowanie, lecz również generowanie raportów wnioskowania.
4. Eksperckie kwaliﬁkacje człowieka, szczególnie te rzadkie i w trudzie zdobywane,
są czymś bardzo ulotnym. Ulatniają się nieodwracalnie (z punktu widzenia ﬁrmy)
z chwilą zmiany miejsca pracy przez eksperta dziedzinowego lub z chwilą jego
śmierci. Jedynym sposobem ich ”zachowania” wydaje się być zapisanie w postaci
bazy wiedzy.
5. Szkolenie w szeregu wysoko kwaliﬁkowanych i wysoko opłacanych zawodach bardzo często bazuje na ”historiach przypadków”. Szkolenie takie może być stosunkowo tanio i bardzo efektywnie wspierane za pomocą systemów ekspertowych

1.3.2

Wzrost wydajności pracy i poprawa jakości pracy

Systemy ekspertowe są ważnym narzędziem umożliwiającym wzrost wydajności i poprawę jakości podejmowanych decyzji:
1. Systemy ekspertowe nie biorą dni wolnych od pracy, co zdarza się ekspertom
dziedzinowymi.
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2. Systemy ekspertowe wspomagają stosowanie standardowych sposobów rozwiązywania standardowych problemów. Wymóg opisu jakiejkolwiek działalności za
pomocą zrozumiałych, jasnych i przejrzystych reguł i modeli, jest czymś dyscyplinującym ową działalność i stanowiącym warunek sine qua non doskonalenia
tej działalności. Jeżeli wyniki działalności zgodnej ze znanymi wszystkim regułami i modelami okazałyby się niepomyślne, to źródeł tego trzeba się doszukiwać
w niedoskonałości pewnych z pośród stosowanych reguł i modeli, a nie w różnicach poczynań różnych osób tę działalność wykonujących. Zasada ta została np.
uznana za podstawową w normach ISO 9000, których celem jest uzyskanie produkcyjnej doskonałości. ISO 9000 zaczyna się bowiem od wymogu: proszę opisać
stosowany sposób postępowania i konsekwentnie trzymać się opisanego sposobu
postępowania! Możemy więc patrzeć na systemy ekspertowe jako narzędzia umożliwiające czy wręcz wymuszające (dzięki zawartych w nim regułom i modelom)
doskonalenie czynności, którym są dedykowane. Skoro więc standardowy sposób
rozwiązywania standardowego problemu został zapisany w bazie wiedzy, można
go stosować w każdej sytuacji. Jest to źródłem sporych korzyści ekonomicznych.
I tak np. system ekspertowy XCON stosowany przez ﬁrmę DEC do konﬁgurowania systemów komputerowych VAX zmniejszył liczbę błędnie skonﬁgurowanych
systemów VAX z 35% przy konﬁgurowaniu dokonywanym przez techników do
2%, patrz [Leondes-02].
3. Zwiększenie wydajności wysoko kwaliﬁkowanego personelu, który korzysta z systemów ekspertowych wspomagających podejmowane decyzje. I tak np. amerykańska ﬁrma ubezpieczeniowa John Hancock dzięki zastosowaniu systemu ekspertowego do oceny wniosków ubezpieczeniowych (ang. underwriting) mogła
podjąć decyzję pozytywną dla 43% nowych wniosków w ciągu 24 godzin, podczas gdy konwencjonalna weryﬁkacja tych wniosków zajmowała co najmniej 3
tygodnie.
4. Żyjemy w epoce, w której wiedza potrzebna do uprawiania bardzo dużej liczby
wysokokwaliﬁkowanych zawodów wzrasta w sposób uniemożliwiający mentalne
nadążanie za nią nawet bardzo utalentowanym i profesjonalnie aktywnym adeptom tych zawodów. Systemy ekspertowe oferują owym profesjonalistom pewne
remedium: nie musisz tej wiedzy znać w najdrobniejszych szczegółach, wystarczy, jeżeli będziesz mógł z niej korzystać, a to umożliwi zapis tej wiedzy w postaci bazy wiedzy i skorupowy system ekspertowy wnioskujący na podstawie tej
wiedzy. Wiedza zapisana w bazie wiedzy stanie się więc swego rodzaju ”czarną
skrzynką”, z której będzie można korzystać nie rozumiejąc jej do końca, lecz
ufając, iż twórca bazy wiedzy wykonał ją poprawnie. Sytuacja będzie więc bardzo podobna do tej, którą mamy w odniesieniu do innych ”czarnych skrzynek”,
z których korzystamy na co dzień: nie rozumiemy w pełni mechanizmu działań
systemu operacyjnego na naszym komputerze, lecz ufamy jego konstruktorom, że
wykona on poprawnie te operacje, które może wykonać; nie rozumiemy w pełni działania ”czarnej skrzynki” będącej naszym samochodem, lecz ufamy jego
konstruktorom, że zrobili wszystko, aby funkcjonował poprawnie; nie rozumiemy biochemii działania naszego żołądka, lecz nie przeszkadza to nam delektować

1.4 Trudności tworzenia baz wiedzy i
systemów ekspertowych
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się dobrym posiłkiem, itd. W obronie ”czarnych skrzynek” warto jeszcze zacytować słynnego matematyka, Alfreda Whiteheada, który napisał (w odniesieniu
do innej sprawy) w fundamentalnym dziele Introduction to Mathematics z 1911
r.:
”It is a profoundly erroneous truism, repeated aby all copy-books and
aby eminent people when they are making speeches, that we should cultivate the habit of thinking what we are doing. The precise opposite is
the case. Civilization advances aby extending the number of important
operations, which we can perform without thinking about them.”

1.4

Trudności tworzenia baz wiedzy i
systemów ekspertowych

Opracowanie bazy wiedzy dla realistycznej aplikacji nie jest przysłowiową bułką z masłem. Następujące problemy wymagają bacznej uwagi:
1. Częstokroć potrzeba pośredników pomiędzy ekspertami dziedzinowymi a systemami ekspertowymi. Pośrednicy ci, zwani inżynierami wiedzy, muszą posiadać
zarówno wiedzę z dziedziny, dla której tworzona jest baza wiedzy, jak i wiedzę z
obszaru systemów ekspertowych.
2. W przypadku trudnych, niestandardowych problemów (patrz np. baza wiedzy o
analizie SWOT z rodziału 8.7 i o przetargach na prace budowlane z rozdziału
8.8) potrzeba doświadczonych ekspertów dziedzinowych, chętnych do dzielenia
się swą wiedzą w trakcie współpracy z inżynierami wiedzy.
3. Rozwój systemów ekspertowych, wykraczających poza rutynowe problemy zarządzania, jest również hamowany przez pewną nieuchwytność wiedzy jako takiej.
Problem ten badał wnikliwie (w kontekście podejmowania decyzji ekonomicznych) austriacko-brytyjski ekonomista Friedrich von Hayek, laureat Nagrody
Nobla z ekonomii w 1974 r., patrz [Hayek-45] i [Hayek-88]. Krytykował on propagowaną przez socjalistów centralną regulację gospodarki argumentując m. in.,
że wiedza potrzebna dla centralnego planowania gospodarki jest z natury swojej
zdecentralizowana i rezyduje w głowach nieprzeliczalnej masy indywiduów, którzy komunikują ją sobie za pomocą mechanizmu cen gospodarki rynkowej. Von
Hayek twierdził, że centralni planiści, pozbawieni mechanizmu cen, nie będą
nigdy dysponować wiedzą pozwalającą w sposób poprawny i społecznie korzystny podejmować decyzje o alokacji zasobów w gospodarce. Argumenty przezeń
przedstawione wydają się zasadne również poza obszarem ekonomii, w szczególności w obszarze trudnych problemów inżynierii wiedzy. Tyczy się to właśnie
jego uwag o niemożności transferu ”całej” wiedzy dziedzinowej jednej osoby do
drugiej osoby, gdyż istotna częścia tej wiedzy jest wiedzą o szczególnych okolicznościach, jak również wiedzą, która jest ”aktywowana” (generowana) dopiero
w trakcie prób rozwiązywania jakiegoś szczególnego problemu w szczególnych
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okolicznościach. Aktywacja tej wiedzy wymagać może długiego ”główkowania”
nad ogromną liczbą specjalnych cech i okoliczności, odróżniających rozwiązywany problem od tych, które rozwiązano poprzednio. Argumenty, które przedstawił von Hayek, są bliskie wszystkim tym, którzy kiedykolwiek usiłowali nauczyć
się stosowania jakiegoś zaawansowanego produktu programistycznego i szybko
przekonali się, jak trudno znaleźć odpowiedź na szereg napotkanych problemów,
zarówno w grubych woluminach zwanych bibliami, jak i w rozlicznych podręcznikach użytkownika. I którzy szybko doszli do wniosku, że:
• potrzebną wiedzę zdobywa się w trakcie rozwiązywania problemu, metodą
prób i błędów, na drodze eksperymentów komputerowych;
• potrzebną wiedzę można również zdobyć sięgając do ”zdecentralizowanych
zasobów” wiedzy rezydującej w głowach niezliczonych programistów, i czasami udostępnianej na licznych forach internetowych.
Na koniec wypada podkreślić, że analizowana przez von Hayeka nieuchwytność
wiedzy jako takiej jest rzadko spotykana w materii będącej tematem niniejszej
książki. Omawiane w niej bazy wiedzy formułuje się najczęściej dla doskonale (przynajmniej w teorii) sformalizowanych zasad podejmowania rutynowych
decyzji w obszarze zarządzania. Brak takich sformalizowanych zasad podejmowania rutynowych decyzji jest oczywiście poważną wadą systemu zarządzania,
w którym występuje. Wada ta powinna zostać usunięta zanim pomyśli się o
powierzeniu podejmowania tych decyzji systemowi ekspertowemu.
4. Inną trudnością jest wewnętrzna trudność materii systemów ekspertowych. Zaprojektowanie skorupowego systemu ekspertowego (startując na przysłowiowej
zielonej łące) to przedsięwzięcie zarówno długotrwałe jak i kosztowne. Ilustruje
to najlepiej cytat z Haskina (patrz [Haskin-03]):
”Expert systems are expensive and cumbersome to create. That’s one
major reason they didn’t catch on at ﬁrst. For advanced systems, we
are talking about thousands and thousands of very expensive person
hours for high-level people like mathematicians. This isn’t something
you farm out to an oﬀshore programming shop.”
Tym większą wydaje się być potrzeba tanich skorupowych systemów ekspertowych, przydatnych dla tworzenia prototypów dających sposobność oceny - na
wstępnym etapie prac - funkcjonalności systemu, zgodności ze strategią ﬁrmy i
życzeniami użytkowników.

1.5

Systemy ekspertowe a sztuczna inteligencja

W szeregu opracowaniach spotyka się stwierdzenia, że systemy ekspertowe są jakoby
programami bardziej inteligentnymi od ”normalnych”, proceduralnych programów. U
żródeł tych opinii leżą następujące okoliczności:

1.5 Systemy ekspertowe a sztuczna inteligencja
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1. Systemy ekspertowe są wynikiem badań w dziedzinie sztucznej inteligencji. Najczęściej spotykana deﬁnicja uważa sztuczną inteligencję za gałąź informatyki
zmierzającą do ”automatyzacji” tego, co powszechnie uważa się za ”inteligentne
działanie”. Bezsprzecznym urokiem tej deﬁnicji jest, że zgodnie z nią ”sztuczna
inteligencja” jest jak horyzont nieustannie przed nami uciekający: jeżeli bowiem
coś uda nam się ”zautomatyzować”, to tym samym ulega to takiemu spospolitowaniu, że przestajemy to uważać za przejaw inteligentnego działania. Bardzo
trafnie ujął to John McCarthy pisząc: As soon as it works, no one calls it Artiﬁcial Intelligence anymore.
2. W wyniku wczesnych prac nad sztuczną inteligencją (w szczególności nad ogólnym rozwiązywaczem problemów (GPS - General Problem Solver, programem
niezwykle mocnym w dyscyplinie dowodzenia twierdzeń logiki), okazało się, że
inteligentne działanie programów komputerowych jest nie do uzyskania w przypadku, gdy programy te bazują tylko na logice: potrzebna jest jeszcze wiedza
dziedzinowa o materii będącej przedmiotem owych programów. Innymi słowy:
inteligencja okazała się być wynikiem wiedzy i poprawnego logicznego wnioskowania. Nie udało się do tej pory zaprogramować inteligentnego działania w ogóle,
w oderwaniu od konkretnej wiedzy dziedzinowej. I mamy wszelkie podstawy do
przypuszczeń, że coś takiego jak inteligencja w ogóle, czyli inteligencja pozbawiona wiedzy dziedzinowej, po prostu nie istnieje.
3. Uważna obserwacja działania naszego i naszych bliźnich przekonuje nas również,
że inteligentnie można postępować w określonej sytuacji wówczas, gdy dysponujemy odpowiednią dla tej sytuacji wiedzą i potraﬁmy ją zastosować. Wniosek
ten jest bardzo optymistyczny: wiedza to bowiem coś, co można opanować, co
jest w zasięgu naszych możliwości; jej stosowanie zaś to logika, która jest nam
intuicyjnie bliska.
4. Ogromna ilość wiedzy dziedzinowej, potrzebnej dla rozwiązywania realistycznych
problemów nie będących problemami dowodzenia twierdzeń logiki, sprawiła że
dalsze prace nad ogólnym rozwiązywaczem problemów zostały zaniechane. Jego
rolę przejęły systemy ekspertowe, bogate w wiedzę dziedzinową, lecz stosujące
znacznie mniej wyraﬁnowaną logikę, aniżeli ogólny rozwiązywacze problemów.
5. Podkreślanie inteligencji systemów ekspertowych jest zarazem formą działań
marketingowych, zmierzających do sprzedania produktu (skorupowego systemu
ekspertowego) ciągle niezbyt popularnego komuś, kto - powodowany fałszywym
wstydem - nie będzie zbyt wnikliwie dociekać, czym też owa inteligencja jest
i jakie nakłady pracy są potrzebne, by z owego systemu skorupowego uzyskać
konkretną nietrywialną inteligentną aplikację.
Należy oczywiście pamiętać, że każde inteligentne działanie (cokolwiek ten zwrot
może znaczyć!), możliwe do uzyskania za pomocą skorupowego systemu ekspertowego, jest oczywiście również możliwe do uzyskania za pomocą programu proceduralnego. Cały problem jedynie w kosztach wykonania i kosztach modyﬁkowania, które w
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przypadku pisania bazy wiedzy dla skorupowego systemu ekspertowego bywają zdecydowanie znacznie niższe, aniżeli w przypadku tworzenia od podstaw dedykowanego
programu proceduralnego.

1.6

Niedostatki systemów ekspertowych

1. Wiedza zawarta w bazach wiedzy systemów ekspertowych jest wiedzą płytką, pozbawioną ogromnego nieraz backgroundu pomocnego ekspertom dziedzinowym
przy podejmowaniu decyzji. Najlepiej ilustruje to anegdota o jednej z konsultacji z systemem ekspertowym MYCIN przeznaczonym dla diagnostyki zakażeń
bakteryjnych. Przed zaordynowaniem leczenia MYCIN zapytał się, czy pacjent
jest w ciąży, aczkolwiek z danych przekazanych mu poprzednio wynikało, że pacjent jest mężczyzną. Projektanci omawianego wariantu bazy wiedzy MYCIN-a
zapomnieli zapisać w niej oczywisty fakt, że w ciąży może być tylko kobieta.
2. System ekspertowy nie ma możliwości generowania głębokich wyjaśnień. Potraﬁ
np. zacytować stosowaną regułę, lecz nie potraﬁ wyjaśnić, dlaczego zastosował
określone podejście do rozwiązania problemu. To wie jedynie twórca bazy wiedzy.
Wymienione ograniczenie jest prostą konsekwencją płytkości zawartej w nim
wiedzy.
3. Należy również pamiętać o tym, że system ekspertowy - w odróżnieniu od eksperta dziedzinowego - nie może generować nowej wiedzy, np. posługując się intuicją,
posługując się indukcją, posługując się analogiami, dostrzegając niezauważone
dotąd prawidłowości. Prace badawcze zmierzające do tego, aby systemy ekspertowe wyposażyć w wymienione umiejętności, są prowadzone w ramach dziedziny
sztucznej inteligencji zwanej eksploracją danych (ang. data mining). W dalszym
ciągu książki mowa będzie tylko o najbardziej podstawowych systemach ekspertowych, wnioskujących z wiedzy już skodyﬁkowanej i dającej się zapisać w
postaci reguł, modeli, ograniczeń i rad.
4. Trudności weryﬁkacji poprawności działania systemów ekspertowych. Wiadomo, że weryﬁkacja poprawności działania programów komputerowych w ogóle
nie jest sprawą prostą. W przypadku dużych baz wiedzy trudności te są spotęgowane, co w dużej mierze wynika z kombinatorycznego charakteru problemów wnioskowania. Ktoś kiedyś słusznie zauważył, że kombinatoryka jest przekleństwem informatyki. Na dobrą sprawę, weryﬁkacja poprawności bazy wiedzy
sprowadza się do jej zastowania do wnioskowania dla wszelkich możliwych stanów danych wejściowych (warunków dopytywalnych i argumentów znanych), co
w przypadku dużych, silnie zagnieżdzonych baz wiedzy może doprowadzić do
eksplozji kombinatorycznej dla liczby przypadków wymagajacych rozpatrzenia i z tego powodu być niewykonalne. Praktycznie więc weryﬁkacja bazy wiedzy
najczęściej ogranicza się do oceny poprawności i kompletności wszystkich stosowanych reguł, modeli i ograniczeń, oraz do zastowania bazy dla wnioskowania w
szeregu zestawów reprezentatywnych danych.

1.7 Dokąd zmierzamy?
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5. Na koniec wypada podkreślić, że przedstawienie wiedzy dziedzinowej w postaci
reguł, modeli, faktów i wartości argumentów wydaje się nie być dla ludzi czymś
naturalnym i oczywistym. Przed przeczytaniem tej książki być może trudno nam
sobie wyobrazić np. instrukcję rozliczania delegacji zapisaną w postaci reguł i
modeli. Aby ta instrukcja była zrozumiała dla komputera, musimy ją jednak
w ten sposób zapisać. Autor ma nadzieję, że po przeczytaniu (aktywnym!) tej
książki Czytelnik uzna wyższość reguł i modeli nad urzędową prozą dokumentów
”papierowych”.

1.7

Dokąd zmierzamy?

Coraz bardziej uświadamiamy sobie, iż wiedza o sposobach podejmowania rutynowych
decyzji jest ważnym resursem jednostek i instytucji. Zarządzanie tym resursem najlepiej wykonać za pomocą systemów ekspertowych. Pomimo trudności i niepowodzeń,
świadomość tego rośnie. Larry Smith (patrz [Smith-01]) ujął to następująco:
”Instead of being buried aby piecemeal data applied by humans on an ad hoc
basis, expert systems bring order and completeness to the search for, and
interpretation of, relevant information. ... Like software programs of the
past, they use rules and information, but on a scale exponentially greater
in breadth, degree and synthesis.”
Środowiska biznesowe są obecnie w czołówce użytkowników i twórców technologii systemów ekspertowych. Zaakceptowana jako podstawowe podejście do zarządzania i planowania strategicznego przez takie korporacje jak IBM, American Express AA, Charles
Schwabb oraz różnego rodzaju organizacje rządowe, systemy ekspertowe (często pod
nazwą Business Rule Management Systems) stały się technologią głównego nurtu. Coraz częściej spotykane jest przekonanie, że w przyszłości - dla redukcji kosztów funkcjonowania i usprawnienia fumkcjonowania - każda organizacja będzie zmuszona do
podejmowania rutynowych decyzji za pomocą systemów ekspertowych.

1.8

Dlaczego nie słyszymy wiele o systemach
ekspertowych?

Gdy coś nie jest nieustannie przedstawiane i omawiane przez różne media, łatwo ulec
wrażeniu, że to coś po prostu nie istnieje. Sporo potencjalnych użytkowników systemów
ekspertowych ulega temu złudzeniu. Usiłował to wytłumaczyć Richard Barfus, Prezes
MindBoxa, ﬁrmy mającej duży wkład w pierwszy system ekspertowy opracowany dla
American Express AA, patrz [Hernandez-01]:
”When we implement a successful system we want to do a press release
and they say ’Are you crazy?. We love it, but we won’t talk about it. We
love it, it works great, by the way here is all the money we’re saving and
here is all the money we’re making, but I don’t want anybody to know about
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this.’ There are many, many examples of expert systems where people see
it as their secret source, and they just don’t want to publicize it because
they don’t want anyone else to be doing it.”

Rozdział 2

Podstawy rmse
”Długie łańcuchy prostych i łatwych rozumowań, którymi posługują się geometrzy, aby przeprowadzić swe najtrudniejsze dowody, skłoniły mnie do
wyobrażenia sobie, że wszystkie rzeczy dostępne umysłowi ludzkiemu są w
podobny sposób wzajemnie powiązane.”
René Descartes (Kartezjusz) (1596-1650),
”Rozprawa o metodzie”

2.1

Bazy wiedzy i zmienne w rmse

Różne systemy ekspertowe mają bazy wiedzy skonstruowane w różny sposób. W przypadku regułowo-modelowych systemów ekspertowych rmse baza wiedzy (patrz rysunek 2.1) zawiera wiedzę trojakiego rodzaju:
1. wiedzę logiczną, przedstawianą w postaci bazy reguł, bazy ograniczeń i modeli
relacyjnych bazy modeli;
2. wiedzę proceduralną, przedstawianą w postaci modeli arytmetycznych bazy modeli;
17
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Rysunek 2.1: Elementy bazy wiedzy systemów ekspertowych rmse.

3. wiedzę wyjaśniającą i komentującą, przedstawianą w postaci bazy rad i plików
rad, bazy graﬁki i plików graﬁki, baz dźwięków i plików dźwięków oraz pliku
opisu wiedzy dziedzinowej.
Podstawowym i nieodzownym elementem bazy wiedzy jest baza reguł. Reguła to
funkcja logiczna, której argumentami są warunki, a wartością jest wniosek. Reguły
są podstawowym narzędziem intelektualnym stosowanym przez ludzkość dla oceny
sytuacji i podejmowania decyzji. Wynika to głównie z ich przejrzystości, zwięzłości,
łatwości modyﬁkowania i wypróbowanej skuteczności. Oczywiście, stosowanie reguł
samo w sobie nie stanowi gwarancji poprawności oceny i poprawności decyzji: reguły
mogą być błędne, reguły mogą być niewłaściwie stosowane, wreszcie dla dużej liczby
problemów reguł nie ma (jeszcze!).
Każda z wymienionych baz ma postać klauzul zawierających zmienne. Wszystkie
zmienne stosowane w rmse są zmiennymi łańcuchowymi. Zmienna łańcuchowa ma
postać stringu, rozpoczynającego i kończącego się cudzysłowem amerykańskim ". Element pomiędzy cudzysłowami nazywa się inkludem zmiennej łańcuchowej:
Zmienna łańcuchowa = "Inklud zmiennej łańcuchowej"
Inklud zmiennej łańcuchowej nie musi być atomem, tzn. elementy jego nazwy nie muszą być połączone podkreślnikami lub pozbawione spacji. Sprzyja to czytelności nazw
zmiennych i umożliwia - w zależności od potrzeb - stosowania długich, wieloczłonowych nazw zmiennych, czyniących bazę wiedzy w dużej mierze samodokumentującą.
Zmienne łańcuchowe w bazach elementarnych dokładnych mogą być logiczne i wymierne:
• Inklud zmiennej łańcuchowej logicznej jest zmienną logiczną, tzn. zmienną przyjmującą tylko dwie wartości (prawda i nieprawda). Np. zmienna łańcuchowa
"Wiek > 45 lat" jest zmienną łańcuchową logiczną, gdyż jej inklud Wiek > 45
lat może być (dla konkretnej osoby) albo prawdą, albo nieprawdą. Zmienna logiczna może być swobodna (nieukonkretniona), jeżeli jej wartość logiczna nie jest
znana, lub ukonkretniona, jeżeli jej wartość logiczna jest znana.

2.1 Bazy wiedzy i zmienne w rmse
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Podstawowe zasady obsługi inkludów zmiennych łańcuchowych logicznych są następujące:
1. Jeżeli inklud zmiennej łańcuchowej logicznej jest swobodnym (nieukonkretnionym) warunkiem dopytywalnym, system ekspertowy zapyta się w odpowiednim miejscu wnioskowania o jego wartość logiczną.
2. Jeżeli inklud zmiennej łańcuchowej logicznej jest swobodnym (nieukonkretnionym) warunkiem niedopytywalnym, to jego wartość logiczna zostanie
wyznaczona przez system ekspertowy na podstawie odpowiednich reguł,
modeli, warunków dopytywalnych i argumentów znanych.
3. Jeżeli inklud zmiennej łańcuchowej logicznej jest ukonkretnionym warunkiem dopytywalnym lub już ukonkretnionym (w wyniku wnioskowania) warunkiem niedopytywalnym, system ekspertowy o nic się nie zapyta lecz zastosuje jego wartość w odpowiedniej regule lub modelu.
• Wymierne zmienne łańcuchowe mają inkludy będące zmiennymi wymiernymi.
Inkludy te:
1. Mogą być ukonkretnione, tzn. być liczbami wymiernymi, np. "67.85", "16".
2. Mogą być nieukonkretnione, tzn. być nazwami zmiennych wymiernych, np.
"Maksymalna temperatura","Wiek kandydata", "liczba samochodów
w bazie".
Podstawowe zasady obsługi inkludów zmiennych łańcuchowych wymiernych są następujące:
1. Jeżeli zmienne łańcuchowe wymierne są elementami list, to listy te mogą być
mieszane: część inkludów może już być ukonkretniona, a część - nieukonkretniona.
2. Jeżeli inklud zmiennej łańcuchowej wymiernej jest nieukonkretnionym argumentem dopytywalnym, system ekspertowy zapyta się w odpowiednim miejscu wnioskowania o jego wartość liczbową.
3. Jeżeli inklud zmiennej łańcuchowej wymiernej jest nieukonkretnionym argumentem niedopytywalnym, to jego wartość zostanie wyznaczona przez system ekspertowy na podstawie odpowiednich modeli i innych argumentów dopytywalnych.
4. Jeżeli inklud zmiennej łańcuchowej wymiernej jest ukonkretnionym argumentem
dopytywalnym lub już ukonkretnionym argumentem niedopytywalnym, system
ekspertowy o nic się nie zapyta lecz zastosuje jego wartość w odpowiednim modelu.
Stosowanie zmiennych łańcuchowych czyni reguły i modele bardzo wygodnymi i elastycznymi:
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• warunki i wnioski reguł oraz wnioski modeli relacyjnych mogą być zapisywane
w sposób identyczny jak w języku naturalnym, bez potrzeby czynienia z nich
całości syntaktycznej (atomu) za pomocą podkreślników lub przez pomijanie
spacji. Wartości logiczne warunków dopytywalnych (tzn. warunków nie będących
wnioskami innych reguł) są określane przez użytkownika systemu ekspertowego;
wartości logiczne warunków niedopytywalnych (tzn. będących wnioskami reguł)
są określane przez system wnioskujący w wyniku wnioskowania;
• argumentami modeli arytmetycznych i relacyjnych mogą być zarówno zmienne
łańcuchowe wymierne ukonkretnione jak i nieukonkretnione. Wartości argumentów dopytywalnych (tzn. argumentów nie będących wynikami innych modeli) są
określane przez użytkownika systemu ekspertowego; wartości argumentów niedopytywalnych (tzn. będących wynikami modeli) są określane przez system wnioskujący w wyniku wnioskowania;
• modele relacyjne mają strukturę analogiczną jak odpowiednie modele arytmetyczne.

2.2

Obsługa negacji w systemach ekspertowych rmse

Obsługa negacji stwarza problemy, zarówno w logice, jak i w systemach ekspertowych.
Trudności tych byli świadomi już Starożytni Rzymianie, którzy wyrazili je w jednej
z krótkich setencji prawniczych (zwanych paremiami i stanowiącymi element Prawa
Rzymskiego1 ):
Negativa non sunt probanda!,
po polsku: Nieprawdy nie należy dowodzić! Oznacza to, ogólnie biorąc, brak precyzyjnego logicznie i wykonywalnego sposobu wykazania, że coś jest nieprawdą. Można to
zilustrować sięgając do najnowszej historii Polski:
• Jest rzeczą niemożliwą dowieść, że ktoś nie był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb bezpieczeństwa. Wymagałoby to bowiem dokonania przeglądu
zupełnego wszystkich istotnych archiwów krajowych i państw ościennych.
• Jest jednak rzeczą możliwą dowieść, że ktoś był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb bezpieczeństwa. W tym celu wystarczy wykrycie jednej
teczki zawierającej odpowiednią dokumentację.
Jednakże paremia Negativa non sunt probanda nie jest zaleceniem zawsze bezkrytycznie stosowanym. W biznesie, technice i nauce bardzo często można dokonać przeglądu zupełnego odpowiedniej przestrzeni decyzyjnej (ze względu na jej ograniczone
rozmiary) i rozstrzygnąć pozytywnie, że coś nie jest prawdą. Z taką sytuacją mamy
również do czynienia dla dużej liczby potencjalnych baz wiedzy systemów ekspertowych. W tym celu stosowane są dwa podejścia, wymagające różnych założeń:
1 Prawo starożytnego Rzymu, rozwijane w ponad tysiącletnim przedziale czasu, od około roku 450
p.n.e. do około roku 530 n.e. Prawo Rzymskie jest powszechnie uważane za jeden z ﬁlarów Cywilizacji
Zachodu. Miało ono istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego.

2.3 Klasyﬁkacja baz wiedzy rmse
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1. Założenie otwartego świata (patrz rozdział 3.2.2), zgodnie z którym - jeżeli coś
nie wynika z bazy wiedzy systemu ekspertowego - to uważa się to za niewiadome.
Nazwa tego założenie bierze się stąd, że zostawia ono otwarte drzwi na ŚWIAT,
który może dostarczyć nowej wiedzy rozstrzygającej o prawdzie tego wątpliwego
czegoś. Dlatego - ponieważ nie wiemy, czy coś nie jest prawdą - założenie to
nie pozwala na stosowanie zanegowanych wniosków reguł jako warunków innych
reguł. Takie podejście jest stosowane w systemach elementarnych dokładnych,
patrz rozdziały 3, 4 i 8.
2. Założenie zamkniętego świata (patrz rozdział 5.3.2), zgodnie z którym - jeżeli
prawda czegoś nie wynika z bazy wiedzy systemu ekspertowego - to uważa się
to za nieprawdę. Założenie to oznacza, że twórca bazy wiedzy umieścił w niej
całą wiedzę dziedzinową przedmiotu wnioskowania; jeżeli więc wnioskowanie nie
umożliwia uznanie czegoś za prawdę, należy to uznać za nieprawde. Takie podejście jest stosowane w systemach rozwiniętych dokładnych, patrz rozdziały 5,
6 i 9. Ponieważ przy takim wnioskowaniu zawsze wiadomo co jest, a co nie jest
prawdą, można stosować zanegowane wnioski reguł jako warunki innych reguł.

2.3

Klasyﬁkacja baz wiedzy rmse

Bazy wiedzy regułowo-modelowych systemów ekspertowych rmse omawiane w książce
można klasyﬁkować w zależności od dopuszczalnego trybu zagnieżdżania.
Zagnieżdżaniem nazywa się stosowanie wniosków reguł lub wniosków modeli relacyjnych jako warunków innych reguł lub jako warunków startowych modeli. W zależności od trybu zagnieżdżania rozróżnia się:
1. Bazy wiedzy elementarne, dla których zagnieżdżaniu nie może towarzyszyć negacja: warunkami reguł i warunkami startowymi modeli nie mogą być zanegowane
wnioski, patrz rozdziały 3, 4 i 8.
2. Bazy wiedzy rozwinięte, dla których zagnieżdżaniu może towarzyszyć negacja:
warunkami reguł i warunkami startowymi modeli mogą być zanegowane wnioski,
patrz rozdziały 5, 6 i 9 .
Obydwa typy baz wiedzy są bazami dokładnymi, tzn. spełniającymi zasady klasycznej
(arystotelesowskiej) logiki.
Ponieważ każdy typ bazy wiedzy wymaga odmiennie skonstruowanego systemu wnioskującego, w rmse stosowane będą dwa typy systemów wnioskujących dokładnych
(rysunek 2.2).
Bazy wiedzy omawiane w książce można również klasyﬁkować, w zależności od dodatkowej informacji oceniającej znaczenie stosowanych zmiennych logicznych, na bazy
wiedzy bez ocen (rozdziały 3, 4, 5 i 6) oraz bazy wiedzy z ocenami (rozdziały 7, 8 i 9).
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Oceny są sposobem uwzględnienia pewnego niedeterminizmu warunków dopytywalnych i modeli relacyjnych, istotnego dla podejmowanych decyzji lecz wykraczającego
poza formalizm logiki arystotelesowskiej. Dokonano to w sposób nie naruszający arystotelesowski sposób wnioskowania.

2.4

Założenia metodologiczne

Celem książki jest nauczenie modelowania problemów decyzyjnych w obszarze zarządzania za pomocą baz wiedzy dla skorupowych systemów ekspertowych rmse. Nie
będziemy się w niej zajmować budową kodu źródłowego tych systemów, co było (w
części regułowej) tematem poprzedniej książki [Niederliński-00].
Istotnym problemem nauczania tworzenia baz wiedzy jest to, że tworzenia bazy wiedzy nie da się (póki co) zalgorytmizować. Stąd dla opanowania umiejętności (sztuki!)
tworzenia baz wiedzy podstawowe znaczenie mają przykłady to ilustrujące. Wybór

Rysunek 2.2: Typy baz wiedzy i systemów wnioskujących dla systemów skorupowych
rmse.
takich przykładów jest w istocie wyborem dziedzin będących źródłem stosowanej wiedzy. Należy przy tym zarówno baczyć, by czytelnik nie gubił się w technicznych zawiłościach wiedzy dziedzinowej, jak i aby nie zniechęcił się trywialnością przykładów i
małymi rozmiarami prezentowanych baz.
Możliwości obydwu systemów rmse zostały zilustrowane za pomocą czterech baz podstawowych: dwóch baz dla diagnostyki statusu studenta, jednej bazy dla diagnostyki
”zdrowia ﬁnansowego” małego przedsiębiorcy, ubiegającego się o kredyt bankowy oraz
jednej bazy dla oceny efektów działalności i cech charakteru dyrektora ﬁrmy handlowej.
Dla lepszego zobrazowania różnic pomiędzy wnioskowaniem elementarnym dokładnym
i rozwiniętym dokładnym, każda z tych baz jest kolejno przedstawiana jako elementarna dokładna bez ocen, rozwinięta dokładna bez ocen, elementarna dokładna z ocenami
i rozwinięta dokładna z ocenami. O wyborze baz przykładowych zdecydowały prostota
i oczywistość wiedzy dziedzinowej zawartej w każdej z nich, ich nietrywialne rozmiary
i możliwość zilustrowania za ich pomocą pewnych istotnych aspektów konstrukcji baz
wiedzy, w szczególności problemów towarzyszących przejściu od bazy jednego typu do

2.5 Diagnostyka błędów formalnych
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bazy innego typu.
Ilustracja szeregu specyﬁcznych problemów (przestrzeń decyzyjna bazy wiedzy, tworzenie adekwatnej ontologii, zaawansowane aplikacje prawno-administracyjne) wymagała
jednak uzupełnienia wymienionych podstawowych baz wiedzy dodatkowymi przykładami (wyznaczenie kosztów pracy, rozliczanie delegacji, podejmowanie decyzji o przyznaniu stypendium, podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracownika, podejmowanie
decyzji o wyniku i koszcie egzaminu na prawo jazdy, podejmowanie decyzji o wysokości
kapitału początkowego dla emeryta, podejmowanie decyzji o wyborze strategii rozwoju ﬁrmy na podstawie analizy SWOT, podejmowanie decyzji o wyborze kontrahenta
w przetargu na prace budowlane).
Dla pełnego obrazu wymienionych baz wiedzy konieczna jest również demonstracja
wnioskowań dla nich wykonanych, przedstawiona za pomocą wydruków protokołów
wnioskowania. Analiza przebiegu tych wnioskowań jest częstokroć źródłem użytecznej wiedzy o trudnych do werbalizacji zasadach konstrukcji baz wiedzy. Wydruki te
często są bardzo długie. Należy jednak pamiętać o tym, że jeżeli użytkownik przeprowadzi odpowiednie wnioskowania (w przód lub wstecz) ”na piechotę” i przedstawi
przebieg rzetelnie przeprowadzonego wnioskowania ”na papierze”, to ów protokół papierowy będzie równie długi jak protokół generowany przez system ekspertowy, lecz
czas potrzebny na jego sporządzenie będzie znacznie dłuższy od czasu potrzebnego na
wnioskowania i generowanie protokołu za pomocą systemu rmse.

2.5

Diagnostyka błędów formalnych

Przy tworzeniu baz wiedzy nieuniknione jest popełnianie błędów formalnych naruszających zasady syntaksu systemy rmse. Prostota syntaksu baz wiedzy systemu rmse
sprawia, że możliwych błędów syntaksu jest niewiele. Są nimi np. dodatkowy przecinek lub brak przecinka w regule, w modelu lub w ograniczeniu, dodatkowy cydzysłów
lub jego brak w regule, modelu lub w ograniczeniu, niewłaściwa postać reguły, ograniczenia lub modelu, niewłaściwy symbol operacji lub relacji. Obecność takich błędów
uniemożliwia wnioskowania. Ponieważ poszukiwanie źródeł tych błędów ”na piechotę”, na drodze przeglądania bazy wiedzy byłoby przedsięwzięciem koszmarnym, rmse
został wyposażony w system diagnostyki, przerywający ładowanie bazy z błędem syntaktycznym i wskazujący odpowiednio błędna regułę, model lub ograniczenie. Należy
jdnak pamietać, że błędów tych można uniknąć kopiując (przez schowek) przy tworzeniu nowej bazy i korekcie bazy istniejącej poprawne struktury wyrażeń dla reguł,
modeli i ograniczeń z plików pomocy rmse_ED.chm i rmse_RD.chm, uruchamianych
na początku korzystania z systemu rmse z opcji Pomoc w Menu Głównym.
System diagnostyki informuje również o błędach nie będących błędami syntaksu, lecz
naruszeniem zasad tworzenia reguł, modeli i ograniczeń, np. o umieszczeniu w ograniczeniu warunku nie będącego warunkiem dopytywalnym, o użyciu tej samej nazwy
dla warunku i dla argumentu, o użyciu tych samych numerów dla różnych reguł lub
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różnych modeli, o użyciu tych samych numerów dla reguły i modelu, o braku pliku z
radami w przypadku ładowania bazy rad i o szeregu innych.

2.6

Ograniczenia wersji edukcyjnych rmse

Ograniczenia dla wersji edukacyjnych rmse_ED i rmse_RD są następujące:
(1) liczba reguł bazy reguł nie może być większa niż 50;
(2) liczba modeli podstawowych i rozszerzonych nie może łącznie być większa niż 50;
(3) brak możliwości generowania podsumowań i raportów;
(4) ograniczona funkcjonalność okna pomocniczego;
(5) brak możliwości importu wartości logicznych warunków dopytywalnych i
wartości liczbowych argumentów dopytywalnych.
Aby Czytelnikowi umożliwić wykonanie wnioskowania z tymi bazami wiedzy przedstawionymi w książce, które nie spełniają ograniczeń (1) i (2), ograniczenia te zostały
w wersjach edukacyjnych rmse zawieszone dla w/w baz do końca października 2017.

2.7

Ontologie - last but not least

Jeżeli powiem dziecku aby wyszło z pokoju to z pewnością (bez dodatkowych wyjaśnień) użyje drzwi wyjściowych, nie zaś drzwi szafy, drzwi komody czy też drzwi na
balkon. Dzieje się tak z powodu posiadanej przez dziecko wiedzy pospolitej. Jeżeli zaś
wydam polecenie ”wyjdź z pokoju” robotowi, muszę mu dokładnie powiedzieć, jakich
drzwi ma użyć.
Ów prosty przykład ilustruje ważną zasadę ogólną: jeżeli chcemy coś automatyzować (tzn. powierzyć wykonanie tego czegoś komputerowi), to musimy wszystkie pojęcia
potrzebne dla tej automatyzacji oraz relacje między tymi pojęciami precyzyjnie zdeﬁniować. Obejmuje to w oczywiście również formalizację wiedzy ukrytej, tzn. wiedzy nie
zapisanej explicite w dokumencie ”papierowym”, lecz potrzebnej dla jego poprawnego procedowania. Nazywa się to zwykle tworzeniem potrzebnej ontologii dziedzinowej2 .
Tworzenie ontologii dziedzinowej oznacza, że każde pojęcie występujące (jawnie
(explicite) lub domyślnie (implicite)) w dokumencie ”papierowym” musi zostać jednoznacznie nazwane i precyzyjnie zdeﬁniowane bezpośrednio w regule lub w modelu.
Pomocą jest tu prowadzenie słowniku stosowanych pojęć od początku prac nad bazą
wiedzy. Dużą pomocą jest zazwyczaj przedstawienie (w formie zależnej od dokumentu) przestrzeni decyzyjnej bazy wiedzy, będącej zbiorem wszystkich możliwych ﬁnalnych
decyzji wraz z odpowiadającymi im warunkami; zapobieży to nieuwzględnieniu w ba2 Ontologia jest terminem wywodzącym się z języka greckiego i oznaczającym ”to, co jest”. Pierwotnie pojawił się jako nazwa dziedziny ﬁlozoﬁi zajmującej się pojęciami bytu, istoty, istnienia. Termin
ten został zaadaptowany przez informatyków jako nazwa formalnej reprezentacji dowolnej dziedziny
wiedzy przez zdeﬁniowanie odpowiednich zbiorów pojęć i relacji między nimi w sposób umożliwiający
komputerowi poprawne wnioskowanie w tej dziedzinie.

2.8 Zadania
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zie pewnych reguł.
Tworząc ontologię bazę wiedzy należy unikać stosowania synonimów : synonimy3
zawsze utrudniają rozumienie dokumentu ”papierowego”, a wprowadzone do bazy wiedzy mogą generować błędne wnioski. Dobrze w tym celu stosować zasadę łopaty 4 . Pomocą jest zazwyczaj prowadzenie na bieżąco słowniczka używanych terminów, a po
utworzeniu bazy wiedzy skrupulatne przejrzenie listy warunków dopytywalnych, listy
argumentów dopytywalnych, list hipotez w sensie wąskim i szerokim. Każdemu nowo
wprowadzonemu do ontologii terminowi należy się bacznie przyglądać i odpowiedzieć
na pytanie: czy termin ten nie odpowiada stosowanemu już pojęciu ”w trochę innej
werbalizacji”?
Zakaz stosowania synonimów można uzasadnić tak mocną zasadą jak brzytwa
Ockhama 5 .
Nie należy traktować tworzenia ontologii jako etapu, który musi zostać zakończony
przed przystąpieniem do tworzeniem bazy reguł, bazy modeli i bazy ograniczeń. Na
ogół często wracamy do precyzowania pojęć na etapie tworzenia tych baz, gdyż wówczas najłatwiej dostrzec istniejące braki.
Każda z baz wiedzy przedstawionych w książce opiera się na określonej ontologii dziedzinowej, będącej zestawem kluczowych pojęć dla dziedziny wnioskowania tej
bazy oraz relacji istniejących pomiędzy tymi pojęciami. Ontologia dziedzinowa - aby
nie zadręcząć czytelników wymienianiem rzeczy być może dla nich oczywistych - jest
zazwyczaj tylko zawarta w odpowiedniej bazie wiedzy. Odstępstwa od tej zasady będą
każdorazowo sygnalizowane odpowiednimi wyjaśnieniami.

2.8

Zadania

2.8.1

Założenia otwartego i zamkniętego świata

Przedstaw6 szereg przykładów podejmowania racjonalnych ”życiowych” decyzji, dla
których dopuszczalne jest stosowanie założenia zamnkiętego świata, oraz takich, dla
których wskazane jest stosowanie założenia otwartego swiata.
3 Różne

nazwy dla tego samego pojęcia.
łopaty jest elementarną zasadą dyscypliny semantycznej. Można ją sformułować następująco: ”Jeżeli coś zostało raz nazwane łopatą, do samego końca bazy wiedzy należy nazywać to coś
łopatą, a nie np. ekskawatorem manualno-pedalnym”.
5 Łacińska sentencja ”Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem”, oznaczająca że ”Nie należy mnożyć bytów ponad potrzeby”, jest przypisywana 14-wiecznemu angielskiemu logikowi, teologowi
i franciszkańskiemu mnichowi, Williamowi z Ockhamu (1285–1349). Jest ono heurystyką postulującą
wyjaśnianie zjawisk w oparciu jak najmniejszą liczbę pojęć.
6 Pozwół, że ze względu na perspektywę dłuższej znajomości, będę Cię ”tykał”; uprości to formułowanie zadań, rad i zaleceń.
4 Zasada
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2.8.2

Rozdział 2. Podstawy rmse

Ontologia Twojego hobby

Przedstaw ontologię ulubionego hobby tak, aby osoba postraonna dokladnie zrozumiała jego istotę.

2.8.3

Unknown unknowns

Amerykańskiemu politykowi Donaldowi Rumsfeldowi jest przypisywany następujący
cytat charakteryzujący problemy decyzji politycznych:
We know there are known knowns. . . there are also known unknowns. . . but there are
also unknown unknowns—the ones we don’t know we don’t know.
Wyjaśnij, czy z problemem owych unknown unknowns (które chyba można po polsku nazwać nieznanymi niewiadomymi) zetknąłeś się przy okzji podejmowania jakiejś
racjonalnej decyzji, np. w sprawie kredytów. Wyjaśnij, czy z problemem nieznanych
niewiadomych możemy mieć do czynienia również przy opracowywaniu baz wiedzy dla
deterministycznych problemów zarządczych.

2.8.4

Dzielność u Platona

Poszukaj w Internecie dialogu Menon autorstwa Platona7. Przeczytaj ów dialog. Sporządź deﬁnicję dzielności w postaci reguł zgodnie z uwagami przedstawionymi w wymienionym dialogu przez Sokratesa8 .

7 Grecki ﬁlozof, multi-uczony i tytan umysłu, żyjący w latach 427-347 p.n.e. Zawdzięczamy mu nie
tylko wykonaną w artystycznej formie dokumentację myśli i działań Sokratesa, lecz również przekonanie, że inteligencja jest wynikiem współdziałania dwóch składowych: wiedzy i umiejętności wnioskowania, oraz że poszukiwanie wiedzy to poszukiwanie deﬁnicji.
8 Nauczyciel Platona, żyjący w latach 469-399 p.n.e. Sokrates nie pozostawił po sobie żadnej pisanej spuścizny. Znamy go przede wszystkim z ”Dialogów” Platona, przedstawiających m. in. jego
nieustanne poszukiwanie uniwersalnych deﬁnicji różnych pojęć, jak cnota, pobożność, sprawiedliwość,
potrzebnych mu do tego, aby rozstrzygnąć, czy dany człowiek jest lub nie jest cnotliwy, pobożny lub
sprawiedliwy. Sokrates kładł szczególny nacisk na to, aby jego uniwersalne deﬁnicje były ”odporne” na kontrprzykłady. Jeżeli dla zaproponowanej deﬁnicji wyłoniły się kontrprzykłady, należy ją zdaniem Sokratesa - natychmiast odrzucić. Używając języka systemów ekspertowych powiemy, że Sokrates usiłował deﬁniować reguły dla wniosków jak cnota, pobożność i sprawiedliwość i stosował je dla
czegoś, co w dalszym ciągu nazwiemy wnioskowaniem wstecz. Sokrates był również ojcem dedukcji,
czyli wyprowadzania - ze zdania uznanego za prawdziwe lub z kilku takich zdań, wszystkich wynikających z nich następstw. Platońskie ”Dialogi” są pełne popisów sokratesowych dedukcji: ulubioną
formą rozmów Sokratesa z uczniami i uczestnikami wspólnych biesiad było stwierdzenie prawdziwości
pewnych zdań i skłanianie swych interlokutorów do sformułowania wszystkich możliwych konsekwencji poczynionych założeń. Używając ponownie języka systemów ekspertowych powiemy, że Sokrates
przeprowadzał również wnioskowanie w przód.

Rozdział 3

Wnioskowanie elementarne
dokładne bez ocen - podstawy
”A mowa wasza niechaj będzie: Tak, Tak, Nie, Nie.
Co nadto jest, od Złego jest.”
Ewangelia wg Św. Mateusza, 5; 37.

3.1

Deﬁnicja

Wnioskowanie elementarne dokładne wykonuje się za pomocą regułowo-modelowego
skorupowego system ekspertowego rmse_ED. Umożliwia on wnioskowanie dla bazy
wiedzy elementarnej dokładnej, której elementami w najbardziej ogólnym przypadku
są:
1. Baza reguł elementarna dokładna
2. Baza modeli elementarna dokładna
3. Baza ograniczeń elementarna dokładna
4. Baza rad elementarna dokładna
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5. Pliki tekstowe rad
6. Baza graﬁki
7. Pliki graﬁk
8. Baza dźwięków
9. Pliki dźwięków
10. Plik opisu wiedzy dziedzinowej
Bazy reguł i modeli są elementarne, jeżeli:
• wniosek żadnej reguły nie może występować w postaci zanegowanej w liście warunków innej reguły, oraz
• wniosek żadnej reguły nie może występować w postaci zanegowanej jako warunek
startowy dowolnego modelu, oraz
• wniosek żadnego modelu relacyjnego nie może występować w postaci zanegowanej jako warunek startowy dowolnego modelu lub jako warunek reguły.
Właściwości te są obligatoryjne dla baz mających rozszerzenie BED (lub bed ), a
bazy są stosowane dla systemu wnioskującego elementarnego dokładnego rmse_ED.
Baza reguł jest dokładna, jeżeli jej warunki i wnioski są łańcuchowymi zmiennymi
logicznymi, tzn. ich inkludy przyjmują dwie wartości: prawda lub nieprawda.
Rozróżnia się następujące tryby wnioskowania elementarnego dokładnego:
1. Wnioskowanie w przód, którego celem jest wyznaczenie:
• wszystkich wniosków prawdziwych dla reguł i modeli relacyjnych;
• wszystkich wyników dających się wyznaczyć dla modeli arytmetycznych.
Na podkreślenie zasługuje przymiotnik wszystkie oznaczający, że mogą zostać
wyznaczane m.in. wnioski i wyniki zupełnie nie interesujące użytkownika bazy
wiedzy. Wnioskując w przód system ekspertowy ”zagląda pod każdy kamień” i
generuje wszystkie możliwe wnioski i wyniki.
2. Wnioskowanie wstecz, którego celem jest (tylko) weryﬁkacja hipotezy wskazanej przez użytkownika, a będącej wnioskiem reguły lub wnioskiem modelu relacyjnego. Na podkreślenie zasługuje partykuła tylko oznaczające, że nie zostaną
wyznaczone żadne wnioski i wyniki, od których nie zależy hipoteza.
Dokonuje się tego na podstawie znajomości bazy reguł, bazy modeli, bazy ograniczeń
oraz znajomości wartości logicznych warunków dopytywalnych i wartości liczbowych
argumentów dopytywalnych.

3.2 Baza reguł

3.2
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Baza reguł

3.2.1

Właściwości podstawowe

Baza reguł elementarna dokładna dla bazy wiedzy o nazwie Nbw nazywa się RENbw.BED
i zawiera w ogólnym przypadku klauzule przedstawiające reguły i fakty.
Reguła jest funkcją logiczną, której dziedziną są warunki reguły a przeciwdziedziną
jest wniosek reguły.
Reguły elementarne dokładne są zapisywane w postaci klauzuli:
reguła(Numer_reguły,"Wniosek",Lista_warunków,Semafor)
gdzie:
1. Numer_reguły jest liczbą całkowitą większa od zera, różną dla różnych reguł i
różną od numerów modeli. Dla przejrzystości bazy numery kolejnych reguł powinny być kolejnymi liczbami całkowitymi.
Reguła o numerze 0 nie jest stosowana dla wnioskowania, lecz służy wyłącznie do
wprowadzania do protokołu wnioskowania i raportu wnioskowania na pierwszym
miejscu danych o przedmiocie wnioskowania, np.:
reguła(0,"Dane studenta(nazwisko,imię,kierunek,rok,grupa itd.)",
["bez warunku"],1),
gdzie bez warunku jest zawsze prawdziwą stałą logiczną, wprowadza do protokołu i raportu wnioskowania dane osobowe studenta, na temat którego wnioskowano.
2. "Wniosek" jest zmienną łańcuchową logiczną, przedstawiającą wniosek reguły. Np. wniosek "Udziel kredyt" oznacza, że Udziel kredyt jest zmienną logiczną, tzn. mogącą przyjmować tylko wartości prawda lub nieprawda. Działanie
zmierzające do wyznaczenia wartości logicznej wniosku reguły nazywa się testowaniem reguły. Testowanie reguł wykonuje system wnioskujący. Specjalną regułą
jest reguła dla której "Wniosek" = "koniec". Spełnienie tej reguły powoduje
natychmiastowe zakończenie wnioskowania.
3. Lista_warunków jest listą zmiennych łańcuchowych logicznych przedstawiających warunki reguły, np.: ["Bardzo dobre zabezpieczenie","Dobre wyniki
finansowe", "Dobra reputacja"]. Z punktu widzenia logiki warunki Listy_
warunków mogą mieć dowolną kolejność. Z punktu widzenia efektywności działania systemu ekspertowego kolejność warunków może mieć znaczenie. System
wnioskujący testuje warunki w kolejności ich występowania w liście warunków.
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Dla przyśpieszenia szybkości wnioskowania może się więc okazać korzystnym
umieszczenie warunków rzadko spełnionych na początku listy.
4. Semafor jest zmienną binarną, która:
• powinna być równa 0, jeżeli nie chcemy wyświetlania meldunku o stosowaniu reguły w trakcie wnioskowania,
• powinna być równa 1, jeżeli meldunek o stosowaniu reguły ma być wyświetlany w trakcie wnioskowania.
Dla uproszczenia schematów animacji wnioskowania z rozdziałów 3.11.2 i 3.12, często
zamiast zapisu reguły w postaci:
reguła(Numer_reguły,"Wniosek",[Warunek_1,...,Warunek_n],Semafor)
będzie stosowany skrócony zapis w następującej postaci skróconej:
Numer_reguły, Warunek_1

...Warunek_n → Wniosek

Kolejność reguł w bazie reguł może być dowolna. W szczególności, reguły dla tych
samych wniosków nie muszą sąsiadować: system wnioskujący świetnie sobie radzi z regułami o tych samych wnioskach porozrzucanymi przypadkowo po bazie reguł; szkopul
w tym, że projektant bazy reguł może sobie w tej sytuacji nie poradzić ze stwierdzeniem, czy już napisał wszystkie potrzebne reguły, czy też jeszcze nie. Ze względu na
przejrzystość i czytelność bazy reguł oraz łatwość jej modyﬁkacji, trzeba zadbać o to,
by reguły o jednakowych wnioskach sąsiadowały.
Sens reguły elementarnej dokładnej jest następujący:
1. Zmienna logiczna Wniosek ma wartość logiczną prawda wtedy, jeżeli wszystkie zmienne logiczne przedstawiane przez warunki z Listy_Warunków zostały
ukonkretnione i mają wartości logiczne prawda. Mówimy wówczas, że reguła jest
spełniona.
2. Jeżeli co najmniej jeden z warunków z Listy_Warunków ma w stanie ustalonym1
wartość logiczną nieprawda, to mówimy, że reguła jest nieokreślona. Wówczas o
jej wniosku nie można nic powiedzieć: pozostaje nieokreślony 2 . Przypadek ten
jest na tyle ważny, że zostanie szczegółowo omówiony w rozdziale 3.2.2.
3. Jeżeli reguła ma warunek o nieukonkretnionej wartości logicznej mówimy, że
reguła jest nieukonkretniona.
1 Stan ustalony to koniec wnioskowania. Jest to taki zbiór wniosków reguł i wniosków modeli
relacyjnych z ich wartościami logicznymi oraz wyników modeli arytmetycznych z ich wartościami
numerycznymi, który nie ulega zmianie w następnych cyklach wnioskowania.
2 Dla baz wiedzy elementarnych dokladnych nie mogą (na mocy założenia otwartego świata) w
trakcie wnioskowania wystąpić nieprawdziwe wnioski.
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Właściwość nieukonkretnienia w bazach elementarnych dokładnych ma charakter przejściowy, wynikający stąd, że przy aktualnym testowaniu reguły pewne jej
warunki (dopytywalne i niedopytywalne) nie zostały jeszcze ukonkretnione. W
stanie ustalonym może sie okazać, że pewne z tych warunków niedopytywalnych
są nieokreślone lub inne warunki dopytywalne są nieprawdą. A wiec w stanie
ustalonym ﬁnalnie wszystkie reguły bazy reguł elementarnej dokładnej są albo
spełnione, albo nieokreślone.
Właściwość nieokreśloności ma charakter trwały, wynikający stąd, że reguła ta
ma warunek będący nieprawdą lub będący wnioskiem reguły nieokreśionej.
Reguła elementarna dokładna jest:
• unikatowa, jeżeli baza reguł nie zawiera innej reguły o tym samym Wniosku;
• wielokrotna, jeżeli w bazie reguł jest co najmniej jedna inna reguła o tym samym
Wniosku.
Reguły wielokrotne stosuje się dla wyrażenia Wniosku jako dysjunkcji (alternatywy)
dwóch (lub więcej) koniunkcji dwóch (lub więcej) zbiorów całkowicie lub częściowo
niezależnych warunków, jak np.:
reguła(I, "Wniosek", Lista_warunków_I, S)
........
reguła(N, "Wniosek", Lista_warunków_N, S)
........
reguła(Q, "Wniosek", Lista_warunków_Q, S)
Sens tych reguł jest następujący:
• jeżeli wszystkie warunki przynajmniej jednej listy warunków tych reguł są prawdą, wniosek jest prawdą.
• jeżeli wszystkie listy warunków tych reguł zawierają przynajmniej jeden warunek
będący nieprawdą, wniosek pozostaje nieokreślony.
Przykładem mogą być reguły:
reguła(1,"kupię dobry samochód",["dostałem poważną podwyżkę",
"potrzebuję samochód"],_)
reguła(2,"kupię dobry samochód",["dostałem znaczny spadek",
"potrzebuję samochód"],_)
reguła(3,"kupię dobry samochód",["wygrałem w Toto-Lotka",
"potrzebuję samochód"],_)
Jeżeli żadna z reguł 1, 2 i 3 nie będzie spełniona, system wnioskujący - zgodnie z
założeniem otwartego świata - uzna wniosek kupię dobry samochód jako nie
określony. Zakłada się bowiem (milcząco), że mogą pojawić się inne okoliczności
(poza wymienionymi trzema), które sprawią, że jednak dobry samochód kupię.
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3.2.2

Założenie otwartego świata

U podstaw wnioskowania przeprowadzanego przez systemy wnioskujące elementarne
dokładne leży założenie otwartego świata, które można sformułować następująco:
Uważa się za nieokreślone wszystkie wnioski reguł i modeli relacyjnych (patrz 3.2.1 i
3.4.1), które nie są prawdą dla danego zestawu wartości logicznych warunków dopytywalnych i wartości liczbowych modeli arytmetycznych.
Założenie to jest pozostawieniem ”otwartych drzwi” dla przypadku opracowania nowej
reguły z tym samym wnioskiem, lecz z innymi warunkami, która - być może - okażą
się spełnioną, lub opracowania nowego modelu relacyjnego z tym samym wnioskiem,
lecz z innymi argumentami, który - być może - okażą się spełnionnym.
Założenie otwartego świata jest jednym z dwóch możliwych sposobów obsługi negacji
warunków, tzn. interpretowania przez system ekspertowy implikacji logiki w przypadku, gdy co najmniej jeden z jej warunków nie jest prawdą. Tablica 3.1 przedstawia
różnicę pomiędzy prawdziwą implikacją logiki i prawdziwą implikacją regułową korzystającą z wymienionego założenia. Jak widać, dla prawdziwej implikacji logiki i
nieprawdziwego warunku q wniosek p może być prawdą lub nieprawdą. Wprowadzenie takiego niedeterminizmu do systemów ekspertowych bardzo komplikowałoby ich
konstrukcję i zastosowania. Uznanie w tej sytuacji
Implikacja logiki: q
q
p
prawda
prawda
nieprawda
prawda
nieprawda nieprawda

⇒p
q⇒p
prawda
prawda
prawda

Implikacja regułowa: q
q
p
prawda
prawda
nieprawda nieokreślony

→p
q→p
prawda
prawda

Tablica 3.1: Różnica między prawdziwą implikacją logiki a prawdziwą implikacją regułową korzystającą z założenia otwartego świata.
wniosku za nieokreślony, co objawia się tym, że użytkownik nie jest o nim informowany,
jest jednym z dwóch powszechnie akceptowalnych sposobów wyjścia z tej trudności3 .
Pojedynczą regułę stosuje się więc do zadeklarowania, że zmienna logiczna Wniosek
jest implikacją regułową koniunkcji zmiennych logicznych przedstawianych przez warunki z listy warunków. Reguła elementarna dokładna jest więc specyﬁczną regułą
typu JEŻELI ... TO .... o następujących właściwościach:
JEŻELI prawdą są wszystkie warunki z Listy_Warunków
TO prawdą jest Wniosek
JEŻELI nieprawdą jest co najmniej jeden warunek z Listy_Warunków
TO Wniosek jest nieokreślony
3 Drugi

sposób, wynikający z założenia zamkniętego świata, zostanie przedstawiony w rozdziale 5
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Jeżeli Wniosek może być prawdą na szereg niezależnych sposobów, to można go wyrazić
jako alternatywę (dysjunkcję) dwóch (lub więcej) implikacji regułowych dla koniunkcji
dwóch (lub więcej) zbiorów całkowicie niezależnych warunków, to trzeba w tym celu
użyć dwóch (lub więcej) reguł, np.
reguła(N, "Wniosek", Lista_1_Warunków,_)
reguła(N+1, "Wniosek", Lista_2_warunków,_)
gdzie każda lista warunków zawiera zbiór warunków, całkowicie niezależnych od warunków zbioru zawartego w drugiej liście. Sens powyższych dwóch reguł jest następujący:
JEŻELI prawdą są wszystkie warunki z Listy_1_Warunków
lub
JEŻELI prawdą są wszystkie warunki z Listy_2_Warunków
TO prawdą jest Wniosek
JEŻELI nieprawdą jest co najmniej jeden warunek z Listy_1_Warunków
i co najmniej jeden warunek z Listy_2_Warunków
TO Wniosek jest nieukonkretniony
Przykładem mogą być reguły:
reguła(1,"kupię dobry samochód",["dostałem poważną podwyżkę",
"potrzebuję samochód"],_)
reguła(2,"kupię dobry samochód",["dostałem znaczny spadek",
"potrzebuję samochód"],_)
reguła(3,"kupię dobry samochód",["wygrałem w Toto-Lotka",
"potrzebuję samochód"],_)
Jeżeli żadna z reguł 1, 2 i 3 nie będzie spełniona, system wnioskujący - zgodnie z założeniem otwartego świata - nie określi wartości logicznej wniosku kupię dobry samochód: mogą bowiem zaistnieć inne okoliczności (np. otrzymam poważne honorarium
od mojego wydawcy), które sprawią, że jednak dobry samochód kupię.

3.2.3

Przyczyna-skutek i warunek-działanie

Na uwagę zasługuje zagadnienie związków przyczynowo-skutkowych i związków warunkowo-działaniowych. Jak wiadomo, w logice nie istnieje pojęcie związków przyczynowoskutkowych. W logice nie istnieje również pojęcie związków warunkowo-działaniowych.
Innymi słowy, stosując terminologię teorii systemów, w logice nie ma wejść i wyjść.
Ilustruje to następujący prosty przykład trzech zdań, które są logicznie równoważne:
A i B jest prawdą
A jest prawdą i A ⇒ B
B jest prawdą i B ⇒ A
Przykład ten pokazuje, że nie należy mylić logicznej implikacji (oznaczonej symbolem
⇒) z relacją wejściowo-wyjściową!
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Rysunek 3.1: Związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy przyczynami a skutkiem.

Aby systemy ekspertowe mogły służyć do działań diagnostycznych lub wspomagać podejmowanie decyzji, reguły jego bazy wiedzy muszą odzwierciedlać pewne obiektywnie
istniejące związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy warunkami i wnioskami, np. jak w
regule:
reguła(1,"Woda zamarza",["Temperatura spadła poniżej zera"],1)
lub postulowane związki warunkowo-działaniowe pomiędzy warunkami a działaniami.
np. jak w regule:
reguła(1,"Dyrektor traci pracę",["Duże straty","Korupcja"],1).
Innymi słowy, w bazach reguł pojawiają się wejścia i wyjścia i możemy je interpretować tak, jak na rysunkach 3.1 i 3.2.
Określenie poprawnej struktury zależności przyczynowo-skutkowych i zależności
warunkowo-działaniowych jest obowiązkiem projektanta bazy wiedzy. Należy jeszcze
podkreślić, że poprawności tej nie można weryﬁkować metodami formalnymi, lecz wyłącznie na drodze konfrontacji z rzeczywistością, dla której tworzona jest baza wiedzy.
Żaden system ekspertowy skorupowy nie ma bowiem możliwości formalnego stwierdzenia, czy zależności przyczynowo-skutkowe (zależności warunkowo-działaniowe) zostały
czy też nie zostały zachowane. Wnioski i warunki reguł ”istnieją” bowiem dla systemu ekspertowego skorupowego nie jako symbole o pewnej treści semantycznej, lecz
wyłącznie jako stringi pozbawione treści semantycznej.

3.2.4

Zagnieżdżanie reguł

Reguły bazy reguł elementarnej dokładnej mogą się zagnieżdżać, tzn. wnioski reguł
mogą występować w listach warunków innych reguł. Ilustruje to następujący przykład:
reguła(1,"Wniosek_1",["A","B"],_)
reguła(2,"A",["A1","A2"],_)
reguła(3,"A1",["A11","A12","A13"],_)
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Rysunek 3.2: Związek warunkowo-działaniowy pomiędzy warunkami a działaniem.

reguła(4,"A2",["A21","A22","A23"],_)
Głębokość zagnieżdżania może być praktycznie dowolna; ograniczeniem jest tu posiadana pamięć operacyjna. Dla baz reguł elementarnych wnioski reguł nie mogą jednak występować w listach warunków innych reguł w postaci bezpośrednio zanegowanej.
Innymi słowy - dla baz elementarnych niedozwolone jest zagnieżdżanie z równoczesną
negacją. Takie niedozwolone zagnieżdżanie przedstawia następujący przykład:
reguła(1,"Wniosek_1",["nie_A","B"],_)
reguła(2,"A",["A1","A2"],_),
dla którego zakłada się brak reguł deﬁniujących nie_A. Jeżeli jednak takie reguły mogą zostać zdeﬁniowane jak poniżej:
reguła(1,"Wniosek_1",["nie_A","B"],_)
reguła(2,"A",["A1","A2"],_)
reguła(3,"nie_A",["nie_A1"],_)
reguła(2,"nie_A",["nie_A2"],_),
co wymaga założenia tego, że nie istnieją inne reguły dla wniosku A, to możliwe jest
następujące dopuszczalne zagnieżdżenie:
reguła(1,"Wniosek_1",["nie_A1","B"],_)
reguła(11,"Wniosek_1",["nie_A2","B"],_)
Możliwość zagnieżdżania reguł sprawia, że wszystkie warunki można przydzielić do
jednej z dwóch kategorii:
1. Warunki dopytywalne są warunkami nie będącymi wnioskami innych reguł lub
wnioskami modeli relacyjnych. Dlatego system ekspertowy żąda od użytkownika
deklarowania wartości logicznych tych warunków i stąd ich nazwa.
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Deklarowanie warunków dopytywalnych reguł nie wymaga uprzedniego deklarowania atrybutów tych warunków. Atrybutem warunków dopytywalnych nazywa
się wspólną właściwość grupy warunków dopytywalnych. Np. dla grupy warunków dopytywalnych [”Bardzo dobra reputacja”, ”Dobra reputacja”,”Dostateczna
reputacja”, ”Zła reputacja”] atrybutem jest ”reputacja”. Deklaracje atrybutów
w systemie rmse:
• są albo zawarte w nazwach warunków implicite, w postaci: Atrybut ma
wartość z zakresu wartości zabezpieczenia, np. Wartość zabezpieczenia < 0.5 mln. zł;
• albo są zawarte explicite w nazwach warunków, np. Dobra reputacja.
2. Warunki niedopytywalne są warunkami będącymi wnioskami innych reguł lub
wnioskami modeli relacyjnych. Wartości logiczne warunków niedopytywalnych
nie są więc deklarowane przez użytkownika, lecz wynikają z wnioskowania.
Jest oczywiste, że aby rozpocząć wnioskowanie w przypadku braku bazy modeli,
baza reguł musi zawierać przynajmniej jedną regułę zawierającą tylko warunki dopytywalne.

3.2.5

Fakty

Jeżeli Warunek_dopytywalny przy wielokrotnym korzystaniu z bazy wiedzy ma niezmiennie wartość logiczną prawda, to można go zadeklarować w bazie reguł za pomocą
klauzuli:
fakt("Warunek_dopytywalny").
Wnioskowanie rozpoczyna się zawsze od przedstawienia warunków dopytywalnych
zadeklarowanych w bazie reguł za pomocą klauzul fakt(_). Jeżeli Warunek_dopytywalny nie zostanie zadeklarowany w klauzuli fakt(_), to w odpowiednim miejscu
wnioskowania system wnioskujący zapyta użytkownika o wartość logiczną tego warunku.

3.2.6

Nie-tautologiczność reguł

Reguły nie mogą być tautologiami , tzn. stwierdzeniami nie wnoszącymi niczego nowego w deklarowaną wiedzę. Z tautologią mamy do czynienia gdy wniosek reguły jest
literalnie lub pojęciowo tożsamy z jednym z jej warunków. Przykładem literalnie tautologicznej reguły może być:
reguła(1,"mam pieniądze", ["mam pieniadze", "jestem zdrów"],1)
Reguły tego typu będą szerzej omawiane w rozdziale 3.2.9.
Przykładem pojęciowo tautologicznej reguły może być:
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reguła(1,"mam pieniądze", ["mam forsę"],1)
Aby uniknąć reguł tautologicznych pojęciowo należy starannie i jawnie zdeﬁniować
pojęcia stosowane w bazie wiedzy, co czasem nazywa się deﬁniowaniem ontologii bazy
wiedzy i starannie unikać stosowania synonimów.

3.2.7

Negacja wniosków

Negacja pełna
Jeżeli zaistnieje potrzeba dysponowania zanegowanym wnioskiem którejś z reguł, można ową negację - przy uzupełniającym założeniu - zdeﬁniować za pomocą oddzielnej
reguły lub kilku oddzielnych reguł. Na przykład, jeżeli dla reguły:
reguła(1,"Wyjadę na urlop za granicę",["Dostanę urlop",
"Stać mnie na urlop za granicą"],_)
jeden z warunków będzie nieprawdą, to reguła 1 jest niespełniona i wniosek Wyjadę
na urlop za granicę pozostaje (zgodnie z założeniem otwartego świata) nieokreślony: system ekspertowy w trakcie wnioskowania elementarnego dokładnego w przód nie
wygeneruje - zgodnie z założeniem otwartego świata - żadnego wniosku. Jeżeli jednak
założyć, że nie ma innej możliwości wyjazdu na zagraniczny urlop poza przedstawioną
w regule 1 (a więc jeżeli w tym konkretnym przypadku ”zawiesić” założenie otwartego
świata), to można regułę 1 uzupełnić dwoma następującymi regułami:
reguła(2,"Nie wyjadę na urlop za granicę",
["Nie dostanę urlopu"],_)
reguła(3,"Nie wyjadę na urlop za granicę",
"Nie stać mnie na urlop za granicą"],_)
Potrzeba tych reguł może wynikać z potrzeby zapisu reguły o tym, co się stanie,
gdy nie pojadę na urlop za granicę:
reguła(4,"Zwiększenie poziomu stresu",
["Nie wyjadę na urlop za granicę"],_)
Ponadto, za pomocą dwóch dodatkowych klauzul w odpowiedniej bazie ograniczeń
należy poinformować system ekspertowy, że warunki dopytywalne:
Dostanę urlop i Nie dostanę urlopu
są warunkami dopytywalnymi wzajemnie wykluczającymi się, oraz że takimi samymi
warunkami są:
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Stać mnie na urlop za granicą i Nie stać mnie na urlop za granicą.
Odpowiednie ograniczenia mają postać:
ograniczenie(1, ["Dostanę urlop","Nie dostanę urlopu"])
ograniczenie(2, ["Stać mnie na urlop za granicą",
"Nie stać mnie na urlop za granicą"])
Podkreśla się, że reguły 2 i 3 wynikają z reguły 1 tylko przy dodatkowym założeniu,
że nie mamy czy też nie spodziewamy się innych reguł z wnioskiem Wyjadę na urlop
za granicę.
Rozpatrywany przykład był na tyle prosty, że reguły z zanegowanym wnioskiem
można było określić bez konieczności sięgania do mechanizmów logiki. Częstokroć tak
nie jest. Chcąc wyznaczyć reguły z wnioskiem Nie_Wniosek dla reguł:
reguła(1,"Wniosek", ["A1","B1",...],1)
reguła(2,"Wniosek", ["A2","B2",...],1)
.................
reguła(n,"Wniosek", ["An","Bn",...],1)
trzeba zacząć od zapisania ich w notacji logicznej stosowanej w informatyce. Jeżeli ∧
jest funktorem koniunkcji, ∨ jest funktorem alternatywy (dysjunkcji) a ¬ jest funktorem negacji, to powyższe reguły można zapisać w postaci zdania:
W niosek = (A1 ∧ B1 ∧ ...) ∨ (A2 ∧ B2 ∧ ...) ∨ ... ∨ (An ∧ Bn ∧ ...),
Zdanie to można obustronnie zanegować:
N ieW niosek = ¬ [(A1 ∧ B1 ∧ ...) ∨ (A2 ∧ B2 ∧ ...) ∨ ... ∨ (A2 ∧ B2 ∧ ...)]
i - korzystając z zasad de Morgana - zapisać w postaci:
N ieW niosek =
(¬ A1 ∨ ¬ B1 ∨ ...) ∧ (¬ A2 ∨ ¬ B2 ∨ ...) ∧ ... ∧ (¬ An ∨ ¬ Bn ∨ ...)
które po pewnych przekształceniach przyjmie postać:
N ieW niosek =
(¬ A1 ∧ ¬ A2 ∧ ... ∧ ¬ An) ∨ (¬ B1 ∧ ¬ B2 ∧ ... ∧ ¬ Bn) ∨ ...∨
co odpowiada regułom:
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reguła(101,"NieWniosek", ["NieA1","NieA2",..."NieAn"],1)
reguła(102,"NieWniosek", ["NieB1","NieB2",..."NieBn"],1)
.................
itd.
Wracając do przykładu z rozdziału 3.2.4:
reguła(1,"Wniosek_1",["nie_A","B"],_)
reguła(2,"A",["A1","A2"],_),
to gdy reguły dla negacji A mogą zostać zdeﬁniowane:
reguła(1,"Wniosek_1",["nie_A","B"],_)
reguła(2,"A",["A1","A2"],_)
reguła(3,"nie_A",["nie_A1"],_)
reguła(2,"nie_A",["nie_A2"],_),
wtedy możliwe jest następujące zagnieżdżenie:
reguła(1,"Wniosek_1",["nie_A1","B"],_)
reguła(11,"Wniosek_1",["nie_A2","B"],_).
Bardziej złożony przykład można znaleźć w rozdziale 4.18.
Negacja częściowa
Zmodyﬁkujmy nieco przykład, którym rozpoczęlismy poprzedni rozdział:
reguła(1,"Wyjadę na urlop za granicę w lipcu",
["Zgodnie z umową o pracy przysługuje mi corocznie 2-tygodniowy urlop",
"Dostanę urlop w lipcu","Stać mnie na urlop za granicą"],_)
Pierwszy warunek tej reguły jest czymś, co nie może być (póki co) nieprawdą. A
więc nie ma potrzeby negowania tego warunku i dlatego teraz będzie:
reguła(2,"Nie wyjadę na urlop za granicę",
["Zgodnie z umową o pracy przysługuje mi corocznie 2-tygodniowy urlop",
"Nie dostanę urlopu w lipcu"],_)
reguła(3,"Nie wyjadę na urlop za granicę",
["Zgodniez umową o pracy przysługuje mi corocznie 2-tygodniowy urlop”,+
"Nie stać mnie na urlop za granicą"],_)
przy ograniczeniach:
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ograniczenie(1,["Dostanę urlop w lipcu","Nie dostanę urlopu w lipcu"])
ograniczenie(2,["Stać mnie na urlop za granicą",
"Nie stać mnie na urlop za granicą"]).
W ogólnym przypadku dla reguły
reguła(1, "Wniosek", ["A","B","C","D","Y","Z"], 1),
dla której warunki A,B,C i D są zawsze prawdą, a warunki Y i Z mogą (lecz nie muszą)
być prawdą reguły dla zanegowanego wniosku NieWniosek są postaci:
reguła(2, "NieWniosek", ["A","B","C","D","NieY"], 1)
reguła(3, "NieWniosek", ["A","B","C","D","NieZ"], 1).
Konieczne jest oczywiście zdeﬁniowanie dwóch ograniczeń:
ograniczenie(1, ["Y","NieY"])
ograniczenie(2, ["Z","NieZ"]).

3.2.8

Niezbędność bazy reguł

Baza reguł jest niezbędną częścią bazy wiedzy elementarnej dokładnej; w szczególnym
przypadku baza wiedzy może nie mieć wszystkich pozostałych baz, lecz musi mieć
bazę reguł. W przypadku, gdy wnioskowanie wymaga wyłącznie stosowania modeli,
należy utworzyć bazę reguł pustą zawierającą np. regułę:
reguła(1,"",["bez warunku"],0)
gdzie bez warunku jest zawsze prawdziwą stałą logiczną, lub jakąś inną regułę, nie
wpływającą na przebieg wnioskowania. Baza wiedzy może również składać się wyłącznie z bazy reguł.

3.2.9

Sprzeczności reguł

Istota sprzeczności
W logice zdań nazywa się sprzecznością koniunkcję zdania S i jego zaprzeczenia nie_S.
Dla potrzeb elementarnych dokładnych systemów ekspertowych powstaje konieczność
posłużenia się inną deﬁnicją pojęcia sprzeczności: bazę reguł elementarną dokładną
nazywa się sprzeczną, jeżeli wnioskowane wstecz dla niej przeprowadzone może doprowadzić do zapętlenia, tzn. do ”zawieszenia” komputera. Słowo może ma tu istotne
znaczenie: oznacza możliwość, lecz nie oznacza pewności: niektóre wnioskowania wstecz
ze sprzeczną bazą nie muszą doprowadzać do zapętlenia, natomiast istnieją wnioskowania, które na pewno do zapętlenia doprowadzą,
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Przykładem może być następująca reguła:4
reguła(Nr_R, "Wniosek", ["Wniosek", "Warunek],1)
Rozpatrzmy wnioskowanie wstecz dla hipotezy Wniosek. Aby ją zweryﬁkować, sięgamy do reguły Nr_R, której wnioskiem jest Wniosek. Ale jednym z warunków tej
reguły jest również Wniosek, co sprawia, że system wnioskujący ponownie sięga do
reguły Nr_R, itd. itd, co doprowadza do ”zawieszenia” komputera.
Jak widać, nasza deﬁnicja sprzeczności bierze pod uwagę czynnik czasu, nie istniejący w logice:
• dedukcja w systemach ekspertowych nie jest wykonywana przez jakiś wszechmocny mózg w jednej chwili;
• dedukcja w systemach ekspertowych jest wykonywana na drodze kolejnych, następujących po sobie w czasie, testowań reguł.
Dlatego należy przyjąć, że bazy reguł elementarne dokładne mogą zawierać sprzeczności zewnętrzne, oznaczane skrótem SED1, oznaczającym Sprzeczności Elementarne
Dokładne generowane przez pojedynczą bazę. Określenie zewnętrzne znaczy, że sprzeczności te zachodzą pomiędzy listą warunków reguły a jej wnioskiem (są na zewnątrz
listy warunków ).
Reguła jest zewnętrznie SED1-samosprzeczna, jeżeli jednym z jej warunków jest jej
wniosek, co ilustruje poniższy przykład:
reguła(Nr_R, "Wniosek", ["Wniosek", "Warunek_1",...],1)
dla której Wniosek jest zarazem wnioskiem jak i warunkiem reguły Nr_R.
Zewnętrzna samosprzeczność jest postacią kanoniczną sprzeczności zewnętrznych.
Oznacza to, że wszystkie inne sprzeczności zewnętrzne dadzą się sprowadzić do bezpośredniej sprzeczności zewnętrznej.
Dwie reguły są wzajemnie zewnętrznie sprzeczne, jeżeli wniosek pierwszej jest warunkiem drugiej, a wniosek drugiej jest warunkiem pierwszej. Np.:
reguła(Nr_1,"Wniosek_1",["Wniosek_2", "Warunek_11"],1)
reguła(Nr_2,"Wniosek_2", ["Wniosek_1","Warunek_21"],1)
Jeżeli w miejsce warunku Wniosek_2 reguły Nr_1 wprowadzić warunki reguły Nr_2,
to otrzymuje się regułę zewnętrznie samosprzeczną:
4 Z punktu widzenia logiki reguła ta nie jest sprzeczna, gdyż istnieją wartości dla zmiennych Wniosek i Warunek, dla których reguła ta będzie spełniona. Reguła ta zawiera jednak błąd logiczny niedostatecznego uzasadnienia (łac. petitio principii, ang. begging the question), polegający na przyjęciu
za warunek tego, co dopiero ma być wywnioskowane.
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reguła(Nr_1,"Wniosek_1",["Wniosek_1","Warunek_2","Warunek_11"],1).
Bardziej złożonym przypadkiem jest zewnętrzna pośrednia sprzeczność dwóch reguł:
reguła n jest zewnętrznie pośrednio SED1 -sprzeczna z regułą m, jeżeli podstawienie
reguły m do innej reguły, tej zaś do jeszcze innej itd., doprowadza do reguły SED1 samosprzecznej. Przykładem mogą być następujące trzy reguły zewnętrznie pośrednio
sprzeczne:
reguła(1,"H",["K","B"],1)
reguła(2,"K",["C","D","X"],1)
reguła(3,"X",["H","A"],1)
Np. reguła 1 jest zewnętrznie pośrednio SED1-sprzeczna z regułą 3, gdyż podstawienie
warunków reguły 3 w miejsce X do reguły 2:
reguła(2,"K",["C","D","H","A"],1)
i podstawienie warunków tak zmodyﬁkowanej reguły 2 w miejsce K do reguły 1 daje
regułę zewnętrznie samosprzeczną o postaci:
reguła(1,"H",["C","D","H","A","B"],1)
Sprzeczności zewnętrzne mają charakter krytyczny: ich obecność może doprowadzić
do zawieszenia się procesu wnioskowania. Jak pokazuje ostatni przykład, detekcja i
diagnostyka sprzeczności zewnętrznych gołym okiem, nawet w prostej sytuacji sąsiadujących reguł o skrajnie prostych nazwach warunków i wniosków, nie jest sprawą prostą.
W przypadku, gdy sprzeczne reguły są w różnych miejscach bazy reguł a nazwy ich
warunków i wniosków są długimi logicznymi zmiennymi łańcuchowymi, detekcja i diagnostyka sprzeczności zewnętrznych gołym okiem może być bardzo trudna i niezwykle
czasochłonna. Dlatego zaleca się diagnozowanie sprzeczności zewnętrznych baz nowych
lub zmodyﬁkowanych. Przy kolejnym stosowaniu tych baz można test sprzeczności zewnętrznej pominąć.

Co zrobić po wykryciu sprzeczności?
Należy się upewnić, skąd bierze się sprzeczność. Możliwości są dwie:
1. Sprzeczność powstała w wyniku błędnej translacji dokumentu ”papierowego” na
bazę reguł. W tym przypadku należy poprawić translację.
2. Sprzeczność istniała w pierwotnym dokumencie ”papierowym”, skąd została przeniesiona do bazy reguł. Należy - jeśli to możliwe - skłonić twórców dokumentu
”papierowego” do usunięcia sprzeczności i usunąć ją kolejno z bazy reguł.
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Spłaszczanie reguł

Regułami płaskimi nazywa się reguły, których wszystkie warunki są dopytywalne. Jeżeli baza reguł nie zawiera sprzeczności zewnętrznych, to jej reguły nie będące regułami płaskimi można spłaszczać na drodze sukcesywnego zastępowania jej niedopytywalnych warunków przez warunki reguł, dla których owe niedopytywalne warunki są
wnioskami. Np. spłaszczenie reguły:
reguła(i, "Wniosek_i", ["Warunek_i1","Warunek_i2"])
w sytuacji istnienia reguł:
reguła(m, "Warunek_i1", ["Warunek_m1","Warunek_m2"])
reguła(n, "Warunek_i2",["Warunek_n1","Warunek_n2"]),
których wszystkie warunki są dopytywalne, daje regułę spłaszczoną:
reguła_spłaszczona(i,"Wniosek_i",
["Warunek_m1","Warunek_m2","Warunek_n1","Warunek_n2"],[m,n]),
gdzie lista [m,n] zawiera numery reguł użytych przy spłaszczaniu reguły i. Reguły spłaszczone umożliwiają analizę bazy reguł: reguły spłaszczone są potrzebne dla
wykrywania i diagnozowania nadmiarowości baz reguł, nadmiarowości łącznych bazy
reguł i bazy ograniczeń oraz sprzeczności łącznych baz reguł i baz ograniczeń.
System skorupowy rmse_ED umożliwia automatyczne spłaszczanie reguł dla baz
reguł bez sprzeczności zewnetrznych. Po załadowaniu takiej bazy reguł można obejrzeć wszystkie możliwe spłaszczenia wszystkich reguł. Należy w tym celu wybrać opcję
Analiza bazy wiedzy w MENU GŁÓWNYM, gdzie jest opcja Baza reguł spłaszczona
umożliwiająca wybór pojedynczej reguły do spłaszczenia lub sukcesywne spłaszczanie
wszystkich reguł. Wyniki spłaszczania są wyświetlane w następującej postaci:
Numer_pierwotnej_reguły, Wniosek_pierwotnej_reguły,
Lista_warunków_reguły spłaszczonej,
Lista_numerów_reguł_użytych_dla_spłaszczania.
W przypadku reguł, które zostały przez użytkownika sformułowane jako płaskie, jest:
Lista_numerów_reguł_użytych_dla_spłaszczania=[].
Ponieważ liczba reguł spłaszczonych może dla silnie zagnieżdżonej bazy reguł być
ogromna (i nie mieścić się w pamięci operacyjnej komputera), spłaszczone reguły są
tylko kolejno wyświetlane, natomiast nie są przechowywane.
Z tych samych powodów przetwarzanie reguł wymagające ich spłaszczenia (np. te-
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stowanie nadmiarowości baz reguł, nadmiarowości łącznych baz reguł i baz ograniczeń
oraz sprzeczności łącznych baz reguł i baz ograniczeń) jest opcjonalne: w przypadku
silnie zagnieżdżonych baz reguł, których spłaszczanie jest bardzo czasochłonne, odpowiednie testy mogą trwać bardzo długo.

3.2.11

Dlaczego należy zagnieżdżać reguły?

W rozdziale 3.2.4 stwierdzono, że reguły bazy reguł mogą się zagnieżdżać. W tym miejscu należy dodać, że reguły bazy reguł muszą się zagnieżdżać dlatego, by bazy te nie
miały zbyt dużej liczby reguł, by reguły te nie miały zbyt dużej liczby warunków i były
zrozumiałe dla użytkownika. Dla lepszego zrozumienia istoty tego problemu posłużymy się odpowiednio skomplikowanym przykładem bazy wiedzy z rozdziału 8.8. Baza
ta zawiera wiedzę o kryteriach wyboru oferenta w procesie przeprowadzania przetargu
na wykonanie robót budowlanych przez prywatne przedsiębiorstwa na zlecenie prywatnych inwestorów. Odpowiednia baza reguł zawiera 174 silnie zagnieżdżone reguły.
Pierwsza reguła ma postać:
reguła(1,"Zleć roboty",["Bardzo dobra oferta",
"Bardzo korzystne warunki wykonania robót","Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1

i wszystkie jej warunki są deﬁniowane przez inne reguły, których warunki są deﬁniowane przez jeszcze inne reguły, i tak szereg poziomów w głąb.
Automatyczne spłaszczanie tej reguły wykonane przez rmse_ED daje kolejno następujące wyniki spłaszczania:
1 Zleć roboty ["Oferent ogólnie znany","Długi czas na rynku","Długi czas względny w
branży","Doskonałe referencje", "Atrakcyjny wygląd oferty","Bardzo dobra czytelność
oferty","Bogata zawartość oferty","Duża moc przerobowa","Duża zdolność kredytowania
zadania zleceniodawcy","Jasna sytuacja na rachunku bankowym","Bardzo atrakcyjny
okres gwarancji","Materiał dostarcza oferent","Wykonanie robót przed terminem",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta","Długi termin
płatności", "Bardzo korzystna wartość końcowa","Bardzo korzystne składniki
cenotwórcze","Wysoka jakość dokumentów","Wysoka jakość informacji"]
[28,118,45,62,56,124,138,165,81,100]
1 Zleć roboty ["Oferent ogólnie znany","Długi czas na rynku","Średni czas względny w
branży","Doskonałe referencje","Atrakcyjny wygląd oferty","Bardzo dobra czytelność",
oferty"Bogata zawartość oferty","Duża moc przerobowa","Duża zdolność kredytowania
zadania zleceniodawcy","Jasna sytuacja na rachunku bankowym","Bardzo atrakcyjny
okres gwarancji","Materiał dostarcza oferent","Wykonanie robót przed terminem",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta","Długi termin
płatności","Bardzo korzystna wartość końcowa","Bardzo korzystne składniki
cenotwórcze","Wysoka jakość dokumentów","Wysoka jakość informacji"]
[28,118,45,62,56,124,138,165,81,101]
1 Zleć roboty ["Oferent ogólnie znany","Średni czas na rynku","Średni czas względny
w branży","Doskonałe referencje","Atrakcyjny wygląd oferty","Bardzo dobra czytelność
oferty","Bogata zawartość oferty","Duża moc przerobowa","Duża zdolność kredytowania
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zadania zleceniodawcy","Jasna sytuacja na rachunku bankowym","Bardzo atrakcyjny
okres gwarancji","Materiał dostarcza oferent","Wykonanie robót przed terminem","Bardzo
dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta","Długi termin płatności",
"Bardzo korzystna wartość końcowa","Bardzo korzystne składniki cenotwórcze","Wysoka
jakość dokumentów","Wysoka jakość informacji"]
[28,118,45,62,56,124,138,165,81,102]

Na powyższych trzech spłaszczeniach można i trzeba poprzestać. Można - gdyż ilustrują one wystarczająco dobrze koszmarną nieprzejrzystość spłaszczonych reguł i oczywistą trudność ich modyﬁkacji. Trzeba - gdyż liczba możliwych spłaszczeń rozpatrywanej
pojedynczej reguły 1 idzie w dziesiątki tysiące. Jest to wynik typowej eksplozji kombinatorycznej. A więc - w imię przejrzystości i modyﬁkowalności baz reguł - starajmy
się je maksymalnie zagnieżdżać.

3.2.12

Nadmiarowości reguł

Bazy reguł elementarne dokładne mogą zawierać nadmiarowości, oznaczane skrótem
NED1, który znaczy Nadmiarowości Elementarne Dokładne generowane przez pojedynczą bazę. Regułami nadmiarowymi mogą być wyłącznie niektóre reguły o tym samym
wniosku. Rozróżnia się następujące nadmiarowości:
1. Nadmiarowości typu NED1_1: występowanie reguł o jednakowych wnioskach i
jednakowych warunkach. Np. w przypadku reguł:
reguła(1,"Y",["A","B","G"],1)
reguła(2,"A",["C","D"],1)
reguła(3,"B",["E","F"],1)
reguła(4,"Y",["C","D","E","F","G"],1),
reguła 4 ma takie same warunki i taki sam wniosek jak reguła 1 wraz z regułami
2 i 3. Można więc z bazy reguł usunąć albo regułę 4 albo reguły 1, 2 i 3. Bardziej
wskazane będzie zapewne usunięcie reguły 4, gdyż reguły 1, 2 i 3 dostarczają
informacji o warunkach pośrednich A i B, która to informacja może w konkretnym
przypadku być użyteczna.
2. Nadmiarowości typu NED1_2: występowanie reguł subsumowanych. Np. w przypadku reguł:
reguła(1,"W",["A","B","C","D"],1)
reguła(2,"W",["A","B"],1)
reguła 1 jest subsumowana (zawarta) w bardziej ogólnej regule 2, gdyż obydwie
mają taki sam wniosek, a warunki reguły 2 są podzbiorem warunków reguły 1.
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Regułę 1 można więc usunąć z bazy reguł. Jeżeli bowiem reguła 1 jest spełniona, to również reguła 2 jest spełniona. Jednakże pozostawienie reguły 1 w
bazie reguł może zafałszować wyniki wnioskowania, uzależniając wniosek "W" od
nieistotnych warunków "C" i "D".
Nadmiarowości baz reguł nie mają charakteru krytycznego: ich obecność nie doprowadzą do ”zawieszenia się” procesu wnioskowania, lecz jedynie do uzależnienia wniosku
od niepotrzebnych warunków. Wykrywanie nadmiarowości baz reguł może trwać bardzo długo. Wymaga ono bowiem spłaszczenia wszystkich reguł na wszystkie możliwe
sposoby i badania, czy płaskie reguły o tych samych wnioskach nie mają jednakowych list warunków dopytywalnych. Dlatego testowanie nadmiarowości baz reguł nie
jest obligatoryjne; użytkownik może z tego testu zrezygnować. Zaleca się diagnozowanie nadmiarowości baz reguł nowych lub zmodyﬁkowanych. Przy kolejnym stosowaniu
tych baz można test nadmiarowości pominąć.
Jeżeli nadmiarowości zostały wykryte, należy je usunąć, co jest zawsze możliwe bez
sięgania do pierwotnego dokumentu ”papierowego”.

3.3
3.3.1

Baza ograniczeń
Istota, przeznaczenie i budowa

Baza ograniczeń elementarna dokładna dla bazy wiedzy o nazwie Nbw nazywa się
OGNbw.BED i zawiera klauzule:
ograniczenie(Numer_Ograniczenia, Lista_warunków)
gdzie Lista_warunków jest listą zmiennych łańcuchowych logicznych, których inkludami są warunki dopytywalne wzajemnie wykluczające się i całkowicie wyczerpujące
przestrzeń swego atrybutu (często domyślnego), któremu odpowiadają. Przykładem
może być:
ograniczenie(1,["poniedziałek","wtorek","środa",
"czwartek","piątek", "sobota", "niedziela"])
zawierające warunki dopytwalne wzajemnie wykluczające się i całkowicie wyczerpujące przestrzeń atrybutu Dzień tygodnia. Oczywiście, tylko jeden z tych warunków
może - w konkretnym przypadku - być prawdą; uznanie dowolnego z nich za prawdę
sprawia, że system wnioskujący uznaje pozostałe za nieprawdę i nie będzie się o nie
pytał. Celem bazy ograniczeń jest więc zapobieżenie zadawaniu przez system pytań o
warunki, których wartości logiczne wynikają z odpowiedzi już poprzednio udzielonych.
Szczególnym przypadkiem jest tu deﬁniowanie dychotomii. W przykładzie z poprzedniego rozdziału występowały dwa dychotomiczne warunki dopytywalne: Dostanę
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urlop i Nie dostanę urlopu. Aby owa dychotomia była zrozumiała dla skorupowego systemu ekspertowego, należy go o tym powiadomić za pomocą następującej
klauzuli umieszczonej w bazie ograniczeń:
ograniczenie(1,["Dostanę urlop", "Nie dostanę urlopu"]).
Klauzula ta informuje, że warunki dopytywalne Dostanę urlop i Nie dostanę
urlopu tworzą dychotomię: potwierdzenie dowolnego z tych warunków sprawi, że pozostały zostanie automatycznie uznany za nieprawdę, zaprzeczenie dowolnemu z tych
warunków sprawi, że pozostały zostanie automatycznie uznany za prawdę.
Warunki dopytywalne dla bazy ograniczeń można stosunkowo łatwo wyznaczyć
dysponując zestawem wszystkich warunków dopytywalnych, który można wyświetlić
po załadowaniu bazy reguł i bazy modeli; wchodząc do opcji menu głównego Przegląd
warunków dopytywalnych bazy reguł.
Podkreśla się, że w bazie ograniczeń można jedynie umieścić warunki dopytywalne wzajemnie wykluczające się i całkowicie wyczerpujące przestrzeń swego atrybutu. Umieszczenie w niej warunków niedopytywalnych (np. wniosków reguł lub wniosków modeli
relacyjnych) nie jest przez system wnioskujący akceptowane. Jest to oczywiste: jeżeli
wnioski np. dwóch reguł powinny się wykluczyć, to powinien o to zadbać konstruktor
bazy wiedzy na drodze odpowiedniego zaprojektowania bazy reguł i bazy ograniczeń.
Zostanie to szczegółowo omówione poniżej.

3.3.2

Wnioski wykluczające się

Często określony zbiór reguł może mieć lub powinien mieć wnioski wykluczające się.
Właściwość ta może być interesująca dla użytkownika.
Wykluczalność wniosków musi wynikać z istoty tych reguł; nie można jej zadeklarować w bazie ograniczeń, która służy wyłącznie do deklarowania wykluczalności
warunków dopytywalnych. Jednakże właściwość ta w przypadku baz elementarnych
dokładnych zależy od bazy ograniczeń, gdyż tylko tam można - koniec końców - deﬁniować wykluczenia.
Wykluczalność wniosków może być dwojaka:
1. Wykluczeniem do jednego nazywa się wykluczenie, dla którego zawsze jeden i
tylko jeden wniosek wymienionego zbioru reguł może być prawdą.
2. Wykluczeniem do żadnego nazywa się wykluczenie, dla którego żaden lub, co
najwyżej jeden wniosek wymienionego zbioru reguł może być prawdą.
Aby uzyskać efekt wykluczania się wniosków reguł, reguły te powinny zależeć od
warunków wykluczających się. Zależność ta może mieć charakter:
a) bezpośredni: rzeczone warunki są dopytywalne i zadeklarowane w bazie ograniczeń
jako wykluczające się;
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b) pośredni: warunki te są wykluczającymi się wnioskami innych reguł.
Przypadek 1a) ilustruje następujący przykład:
reguła(1,"Wniosek_1",["A","B"],1)
reguła(2,"Wniosek_2",["A","nie_B"],1)
reguła(3,"Wniosek_3",["nie_A","B"],1)
reguła(4,"Wniosek_4",["nie_A","nie_B"],1)
ograniczenie(1, ["A","nie_A"])
ograniczenie(2, ["B","nie_B"])
Łatwo stwierdzić, że zawsze tylko jeden z wniosków reguł 1,...4 jest prawdą, co
odpowiada wykluczeniu do jednego.
Przypadek 2a) ilustruje następujący przykład:
reguła(1,"Wniosek_1",["A","B","C"],1)
reguła(2,"Wniosek_2",["A","nie_B","C"],1)
reguła(3,"Wniosek_3",["nie_A","B","C"],1)
reguła(4,"Wniosek_4",["nie_A","nie_B","C"],1)
ograniczenie(1, ["A","nie_A"])
ograniczenie(2, ["B","nie_B"])
W przypadku, gdy C nie jest prawdą, żaden z wniosków reguł 1,..,4 nie jest prawdą.
W przypadku, gdy C jest prawdą, tylko jeden z tych wniosków jest prawdą. Odpowiada
to wykluczeniu do żadnego.
W ramach opcji Analiza bazy wiedzy z MENU GŁOWNEGO można wykonać analizę wykluczalności do jednego lub do żadnego wybranej grupy wniosków reguł.

3.3.3

Sprzeczności łączne w bazach reguł i ograniczeń

Pojedyncza reguła i pojedyncze ograniczenie
Bazy reguł elementarne dokładne i bazy ograniczeń dokładne mogą zawierać sprzeczności łączne, oznaczane skrótem SED2 (Sprzeczności Elementarne Dokładne generowane przez 2 bazy). Istotą sprzeczności łącznych jest sprzeczność warunków reguł
spowodowana ograniczeniami z bazy ograniczeń.
Przykładem może być baza reguł zawierająca regułę:
reguła(Nr,"Wniosek",["A","B","C","D"],1)
i odpowiadająca jej baza ograniczeń, zawierająca ograniczenie:
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ograniczenie(Nr_og,["A","C"]).
Ograniczenie to sprawia, że koniunkcja warunków reguły będzie zawsze nieprawdziwa, tzn. z reguły tej nie będzie można nigdy korzystać.
Sprzeczności łączne bazy reguł i bazy ograniczeń mogą mieć charakter krytyczny:
ich obecność nie doprowadza co prawda do ”zawieszenia się” procesu wnioskowania,
lecz mogą doprowadzić do faktycznego ”usunięcia” reguły łącznie sprzecznej z bazy.
Pojedyncza reguła i wielokrotne ograniczenia
Na uwagę zasługuje przypadek sprzeczności łącznej reguły z różnymi ograniczeniami.
W takiej sytuacji reguła ta może być spłaszczana na szereg różnych sposobów. Rozpatrzmy następujący przykład bazy reguł RESE_2_4.BED:
reguła(1,"X",["A","B","W","D"],1)
reguła(2,"A",["E","F"],1)
reguła(3,"A",["C","J"],1)
reguła(4,"B",["G","H"],1)
reguła(5,"B",["G","F"],1)
reguła(6,"Y",["I","J","K"],1)
reguła(7,"Z",["E","G"],1)
reguła(8,"W",["I","F"],1)
reguła(9,"T",["C","A"],1)
reguła(10,"U",["X","W"],1)

i bazy ograniczeń OGSE_2_4.BED:
ograniczenie(1,["E","H"])
ograniczenie(2,["C","D"])
ograniczenie(3,["K","H"])

Bazy te zostały uznane za posiadające sprzeczność typu SED2. Diagnostyka tych sprzeczności generuje następujący komunikat:
W wyniku spłaszczenia reguły 1 otrzymuje się:
regula_spłaszczona(1, X, [D,I,G,H,E,F])
Spłaszczenie uzyskano za pomocą reguł o numerach:
Reguła 1 jest pośrednio SED2-sprzeczna z ograniczeniem o postaci:
ograniczenie(1, [E,H])
W wyniku spłaszczenia reguły 1 otrzymuje się:
reguła_spłaszczona(1, X, [D,I,F,G,H,C,J])
Spłaszczenie uzyskano za pomocą reguł o numerach: 3, 4, 8
Reguła 1 jest pośrednio SED2-sprzeczna z ograniczeniem 2 o postaci:
ograniczenie(2, [C,D])
W wyniku spłaszczenia reguły 1 otrzymuje się:
reguła_spłaszczona(1, X, [D,I,G,F,C,J])
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Spłaszczenie uzyskano za pomocą reguł o numerach: 3,5,8
Reguła 1 jest pośrednio SED2-sprzeczna z ograniczeniem 2 o postaci:
ograniczenie(2, [C,D])
W wyniku spłaszczenia reguły 10 otrzymuje się:
reguła_spłaszczona(10, U, [D,G,H,E,F,I])
Spłaszczenie uzyskano za pomocą reguł o numerach: 1,8,2,4,8
Reguła 10 jest pośrednio SED2-sprzeczna z ograniczeniem 1 o postaci:
ograniczenie(1, [E,H])
W wyniku spłaszczenia reguły 10 otrzymuje się:
reguła_spłaszczona(10, U, [D,G,H,C,J,F,I])
Spłaszczenie uzyskano za pomocą reguł o numerach: 1,8,3,4,8
Reguła 10 jest pośrednio SED2-sprzeczna z ograniczeniem 2 o postaci:
ograniczenie(2, [C,D])
W wyniku spłaszczenia reguły 10 otrzymuje się:
reguła_spłaszczona(10, U, [D,G,C,J,F,I])
Spłaszczenie uzyskano za pomocą reguł o numerach: 1,8,3,5,8
Reguła 10 jest pośrednio SED2-sprzeczna z ograniczeniem 2 o postaci:
ograniczenie(2, [C,D])

Rzut oka do opcji:
Analiza bazy reguł\Baza reguł spłaszczona\Spłaszczanie wybranej reguły
pokazuje, że regułę 1 można spłaszczyć na cztery sposoby z tablicy 3.2, z których
Numer
reguły
1
1
1
1

Wniosek
reguły
X
X
X
X

Warunki dopytywalne
reguły
[”D”,”I”,”G”,”H”,”E”,”F”]
[”D”,”I”,”G”,”E”,”F”]
[”D”,”I”,”F”,”G”,”H”,”C”,”J”]
[”D”,”I”,”G”,”F”,”C”,”J”]

Numery reguł
spłaszczających
[2,4,8]
[2,5,8]
[3,4,8]
[3,5,8]

Tablica 3.2: Możliwe sposoby spłaszczania reguły 1.
tylko trzy dają reguły spłaszczone o warunkach sprzecznych z ograniczeniami: spłaszczenie z warunkami dopytywalnymi ["D","I","G","E","F"] nie jest sprzeczne z
ograniczeniami. A więc reguła 1 nie zostanie usunięta z bazy reguł w wyniku istnienia
ograniczeń.
To samo można powiedzieć o regule 10, która również może być spłaszczona na cztery
różne sposoby pokazane w tablicy 3.3:
Spłaszczenie z warunkami dopytywalnymi ["D","G","E","F","I"] nie jest sprzeczne z ograniczeniami. A więc reguła 10 również nie zostanie usunięta z bazy reguł w
wyniku istnienia ograniczeń.
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Numer
reguły
10
10
10
10

Wniosek
reguły
U
U
U
U

Warunki dopytywalne
reguły
[”D”,”G”,”H”,”E”,”F”,”I”]
[”D”,”G”,”E”,”F”,”I”]
[”D”,”G”,”H”,”C”,”J”,”F”,”I”]
[”D”,”G”,”C”,”J”,”F”,”I”]

Numery reguł
spłaszczających
[1,8,2,4,8]
[1,8,2,5,8]
[1,8 3,4,8]
[1,8,3,5,8]

Tablica 3.3: Możliwe sposoby spłaszczania reguły 10.
Reasumując: zasygnalizowana sprzeczność łączna typu SED2 nie usuwa permanentnie żadnej reguły z bazy reguł.
Wykrywanie sprzeczności łącznych może trwać bardzo długo. Wymaga ono bowiem
spłaszczenia wszystkich reguł na wszystkie możliwe sposoby i badania, czy warunki
wzajemnie wykluczające się z bazy ograniczeń nie są podzbiorem dopytywalnych warunków spłaszczonych reguł.
Dlatego testowanie sprzeczności łącznych baz reguł i baz ograniczeń nie jest obligatoryjne; użytkownik może z tego testu zrezygnować.
Zaleca się diagnozowanie sprzeczności łącznych baz nowych lub zmodyﬁkowanych.
Przy kolejnym stosowaniu tych baz można test sprzeczności łącznej pominąć.
Co zrobić po wykryciu sprzeczności łącznej?
Należy się upewnić, skąd bierze się sprzeczność. Możliwości są następujące:
1. Należy upewnić się (w sposób przedstawiony powyżej), czy wykryta sprzeczność
łączna usuwa w sposób trwały jakąś regułę z bazy reguł. Jeżeli nie usuwa, nie
zmieniamy w zasadzie bazy reguł i bazy ogranniczeń. Jeżeli usuwa - patrz poniżej.
2. Należy upewnić się, czy sprzeczność łączna powstała w wyniku błędnej translacji
dokumentu ”papierowego” na bazę reguł i bazę ograniczeń. W tym przypadku
należy poprawić translację.
3. Sprzeczność istniała w pierwotnym dokumencie ”papierowym”, skąd została przeniesiona do bazy reguł o bazy ograniczeń. Należy - jeśli to możliwe - skłonić
twórców dokumentu papierowego do usunięcia sprzeczności i usunąć ją kolejno z
bazy reguł.

3.3.4

Nadmiarowości łączne w bazach reguł i ograniczeń

Źródłem nadmiarowości łącznych w bazach reguł i ograniczeń, oznaczanych skrótem
NED2, jest interakcja bazy reguł i bazy ograniczeń. Skrót NED2 oznacza Nadmiarowości Elementarne Dokładne generowane przez 2 bazy. Np. fragment bazy reguł:
reguła(1,"Y",["A","B","C"],1)
reguła(2,"Y",["A","B","D"],1)
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reguła(3,"Y",["A","B","E"],1)
w przypadku obecności w bazie ograniczeń następującego ograniczenia:
ograniczenie(1,["C","D","E"])
redukuje się do pojedynczej reguły:
reguła(123,"Y",["A","B"],1).
Niezależnie bowiem od tego, czy jest prawdą C, D lub E, aby było prawdą Y wystarczy,
że prawdą są A i B.
Nadmiarowości łączne w bazach reguł i ograniczeń nie mają charakteru krytycznego: ich obecność grozi co najwyżej pewnym sfałszowaniem wyników wnioskowania, w
szczególności uzależnieniem wniosków od niepotrzebnych warunków.
Wykrywanie nadmiarowości łącznych może trwać bardzo długo. Wymaga ono bowiem spłaszczenia wszystkich reguł na wszystkie możliwe sposoby i badania, czy reguły
płaskie o tych samych wnioskach nie mają warunków wzajemnie wykluczających się,
zadeklarowanych w bazie ograniczeń.
Dlatego testowanie nadmiarowości łącznych baz reguł i baz ograniczeń nie jest
obligatoryjne; użytkownik może z tego testu zrezygnować.
Zaleca się diagnozowanie nadmiarowości łącznych baz nowych lub zmodyﬁkowanych. Przy kolejnym stosowaniu tych baz można test nadmiarowości łącznej pominąć.
Jeżeli nadmiarowości łączne zostały wykryte, należy je usunąć, co jest zawsze możliwe
bez sięgania do pierwotnego dokumentu ”papierowego”.

3.4

Baza modeli

Rzadko spotykamy problemy podejmowania decyzji wymagające korzystania tylko z
logiki. Najczęściej problemy podejmowania decyzji wymagają uzupełnienia wnioskowania logicznego o mniej lub bardziej skomplikowane obliczenia. Wyniki tych obliczeń
muszą oczywiście integrować się z wnioskowaniem logicznym. Obliczenia te są deﬁniowane przez bazę modeli elementarną dokładną i są zintegrowane z wnioskowaniem
wykonywanym na bazie reguł dzięki możliwościom zagnieżdżania reguł z modelami i
modeli z regułami.
Baza modeli elementarna dokładna dla bazy wiedzy o nazwie Nbw nazywa się
MONbw.BED i składa się w ogólnym przypadku z klauzul przedstawiających modele
podstawowe, rozszerzone, liniowe i wielomianowe, znane wartości argumentów dopytywalnych oraz fakty modelowe.
Próby wyznaczania wartości logicznej dla wniosków modeli relacyjnych lub wyznaczania wartości numerycznych dla wyników modeli arytmetycznych, niezależnie jak
zakończone, będą w dalszym ciągu nazywane testowaniem modeli dokładnych.

3.4 Baza modeli
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Model elementarny dokładny jest:
• unikatowy, jeżeli baza modeli nie zawiera innego modelu o tym samym Wyniku/
Wniosku;
• wielokrotny, jeżeli w bazie modeli jest co najmniej jeden inny model o tym samym
Wyniku/Wniosku.
Argumentem wszystkich modeli jest Numer_Modelu będący liczbą całkowitą, różną dla
różnych modeli i różną od numerów reguł.
Argumentem wszystkich modeli jest również Warunek_Startowy, będący zmienną łańcuchową logiczną. Stosowanie modelu jest możliwe jeżeli:
• Warunek_Startowy ma wartość logiczną prawda lub jeżeli
• Warunek_Startowy = bez warunku; stała logiczna bez warunku jest zawsze
prawdą.
Warunek_Startowy służy do sterowania testowaniem modeli:
• może np. umożliwić blokowanie testowania pewnych modeli, które w określonej
sytuacji mogą pozostać nietestowanymi;
• może np. wskazywać, który z modeli wielokrotnych w danej sytuacji powinien
być stosowany.
Jeżeli Warunek_startowy modelu matematycznego jest prawdą, model nazywa się aktywnym. W przeciwnym przypadku model jest nieaktywny.
Wspólnym argumentem wszystkich modeli jest również Semafor, będący zmienną
binarną i spełniający rolę identyczną jak semafor dla reguł (patrz rozdział 3.2.1):
• jeżeli nie chcemy wyświetlania meldunku o stosowaniu modelu w trakcie wnioskowania, to należy zadeklarować Semafor = 0;
• jeżeli meldunek o stosowaniu modelu ma być wyświetlany w trakcie wnioskowania, to należy zadeklarować Semafor = 1.

3.4.1

Modele podstawowe

Modele podstawowe umożliwiają wykonanie operacji arytmetycznych lub testowanie
relacji dla co najwyżej dwóch argumentów. Klauzule modeli podstawowych są postaci:
model(Numer_Modelu,"Warunek_Startowy","Wynik"/"Wniosek",
"Pierwszy_Argument","Operacja"/"Relacja","Drugi_Argument",Semafor),
gdzie:
• "Wynik"/"Wniosek" jest zmienną łańcuchową:
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– wymierną "Wynik" w przypadku modelu arytmetycznego;
– logiczną "Wniosek" w przypadku modelu relacyjnego.
• "Pierwszy_Argument" i "Drugi_Argument" są zmiennymi łańcuchowymi wymiernymi, zarówno dla modeli arytmetycznych jak i dla modeli relacyjnych.
• "Operacja"/"Relacja" jest łańcuchem znaków przedstawiającym:
– symbol operacji arytmetycznej "Operacja" dla modeli arytmetycznych z
dwoma argumentami. Możliwymi operacjami wykonywanymi na inkludach
zmiennych łańcuchowych wymiernych
"Pierwszy_Argument" i "Drugi_Argument"
są: "+", "-", "*", "/", "=", "div", "mod", "min", "max","%",
"zaokrąglenie_do_N", A^N;
– symbol operacji arytmetycznej "Operacja" dla modeli arytmetycznych z
pojedynczym argumentem. Możliwymi operacjami wykonywanymi na inkludzie zmiennej łańcuchowej wymiernej
"Pierwszy_Argument"
są: "sqrt", "sin", "cos", "tan", "arctan", "log", "ln", "exp", "round",
"trunc", "abs", "liczba_warunków_reguły", "Ocena_nazwa_zmiennej",
przy czym
"Drugi_Argument"="0" lub "0.0";
– symbol relacji arytmetycznej "Relacja" dla modeli relacyjnych. Możliwymi
relacjami dla inkludów zmiennych łańcuchowych wymiernych
"Pierwszy_Argument" i "Drugi_Argument"
są: ">", "==", "<", ">=","<=", "><", "<>".
Sens modelu matematycznego podstawowego jest następujący:
1. Dla modelu arytmetycznego z dwoma argumentami: jeżeli inklud dla warunku
"Warunek_Startowy" jest prawdą, inklud dla "Wyniku" przedstawia liczbę wymierną wyznaczoną przez "Operację" wykonaną na inkludach zmiennych łańcuchowych wymiernych "Pierwszy_Argument" i "Drugi_Argument".
2. Dla modelu arytmetycznego z dwoma argumentami: jeżeli inklud dla warunku
"Warunek_Startowy" jest prawdą, a:
"Pierwszy_Argument" = "Liczba_niezaokrąglona"
i
"Drugi_Argument" = "N",
gdzie N jest liczbą całkowitą, natomiast
"Operacja" = "zaokrąglenie_do_N",
to inklud "Wyniku" przedstawia Pierwszy_Argument po zaokrągleniu (w górę
lub w dół, zależnie od jego wartości) do N pozycji po kropce dziesiętnej.
3. Dla modelu arytmetycznego z pojedynczym argumentem: jeżeli inklud "Warunku_Startowego" jest prawdą, a "Drugi_Argument"="0" lub ="0.0", to inklud

55

3.4 Baza modeli

"Wyniku" przedstawia liczbę wymierną wyznaczoną przez "Operację" wykonaną na inkludzie "Pierwszego_Argumentu".
Wyjaśnień wymagają następujące modele z pojedynczym argumentem i specyﬁcznymi operacjami, potrzebnymi dla deklarowania ocen (patrz rozdział 7):
• dla modelu arytmetycznego z pojedynczym argumentem i operacją:
liczba_warunków_reguły,
np. o postaci:
model(Nr_modelu,"Warunek_Startowy","Liczba",
"Nr_reguły","liczba_warunków_reguły",Zero,1),
gdzie Zero = "0" lub "0.0",
zmienna Liczba jest wyznaczana jako liczba warunków w liście warunków
reguły o numerze Nr_reguły. Aby model wyznaczył tę liczbę, reguła o numerze Nr_reguły musi być w bazie reguł. Model ten jest użyteczny w przypadku wyznaczania liczby warunków dla reguł, dla których liczba ta jest
kłopotliwie duża, a zmienne łańcuchowe warunków są kłopotliwie długie;
• dla modelu arytmetycznego z pojedynczym argumentem i operacją, którą
jest:
Ocena_nazwa_zmiennej5,
np. o postaci:
model(108,"student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość aktywny w kole naukowym",
"Ocena_aktywny w kole naukowym","=",Zero,1),
gdzie Zero = "0" lub "0.0", system wnioskujący generuje pytanie:
Określ wartość argumentu:
Ocena_aktywny w kole naukowym,
na które np. odpowiadamy:
Ocena_aktywny w kole naukowym = 5.
5 Patrz

rozdział 7.
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Zadeklarowana wartość 5 zostanie przyporządkowana zmiennej:
Wartość aktywny w kole naukowym.
W odróżnieniu od bezpośredniego wprowadzania wartości dla zmiennej
Wartość aktywny w kole naukowym,
model z operacją Ocena_nazwa_zmiennej sprawdza, czy zadeklarowana
ocena mieści się w przedziale [1,10].
4. Dla modelu relacyjnego: jeżeli Warunek_Startowy jest prawdą i relacja modelu
jest spełniona, to zmienna logiczna Wniosek zostaje assertowana do dynamicznej
bazy danych jako prawda. Jeżeli Warunek_Startowy nie jest prawdą lub jeżeli
relacja modelu nie jest spełniona, to model relacyjny jest nieokreślony i jego
wniosek - zgodnie z założeniem otwartego świata (patrz rozdział 3.2.2) - pozostaje nieokreślony.

3.4.2

Modele rozszerzone

Modele rozszerzone umożliwiają wykonywanie operacji arytmetycznych na listach argumentów oraz określanie poprawności relacji arytmetycznych dwustronnych. Klauzule modeli rozszerzonych są postaci:
model_r(Numer_Modelu,"Warunek_Startowy","Wynik"/"Wniosek",
"Operacja"/"Relacja", Lista_Argumentów, Semafor)
gdzie:
• "Operacja"/"Relacja" jest łańcuchem znaków przedstawiającym:
– symbol operacji arytmetycznej ”Operacja” dla modeli arytmetycznych rozszerzonych. Możliwymi operacjami są: "+", "*", "min_list", "max_list"
– symbol dwustronnej relacji arytmetycznej ”Relacja” dla modeli relacyjnych.
Możliwymi relacjami są: "<,<", "<=,<", "<,<=", "<=,<=".
– Lista_Argumentów jest:
1. listą zmiennych łańcuchowych wymiernych dla modelu arytmetycznego;
2. listą trzech zmiennych łańcuchowych wymiernych:
["Ograniczenie_Dolne","Zmienna_testowana",
"Ograniczenie_Górne"]
charakteryzujących dwustronne nierówności dla modelu relacyjnego.
Sens modelu matematycznego rozszerzonego jest następujący:

3.4 Baza modeli
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1. Dla modelu rozszerzonego arytmetycznego: jeżeli Warunek_Startowy jest prawdą, to Wynik przedstawia liczbę wymierną wyznaczoną przez Operację
wykonaną na inkludach wszystkich wymiernych zmiennych łańcuchowych z
Listy_Argumentów.
2. Dla modelu rozszerzonego relacyjnego: jeżeli Warunek_Startowy jest prawdą i
relacja modelu jest spełniona, to zmienna logiczna Wniosek zostaje assertowana do dynamicznej bazy danych jako prawda. Jeżeli Warunek_Startowy nie jest
prawdą lub jeżeli relacja modelu nie jest spełniona, to model relacyjny jest nieokreślony i jego wniosek - zgodnie z założeniem otwartego świata (patrz rozdział
3.2.2) - pozostaje nieokreślony.

3.4.3

Modele liniowe

Modele liniowe są przeznaczone do wyznaczania wartości form liniowych. Klauzule
modeli liniowych są postaci:
model_liniowy(Numer_Modelu,"Warunek_Startowy","Wynik",
Lista_Współczynników,Lista_Zmiennych,Semafor)
gdzie:
• "Wynik" jest zmienną łańcuchową wymierną odpowiadającą wartości formy liniowej;
• Lista_Współczynników jest listą zmiennych łańcuchowych wymiernych, odpowiadających kolejnym współczynnikom formy liniowej. Liczba tych współczynników może być dowolna. Lista_Współczynników może być mieszana: część zmiennych wymiernych może być już ukonkretniona a część - nieukonkretniona;
• Lista_Zmiennych jest listą zmiennych łańcuchowych wymiernych odpowiadających kolejnym zmiennym formy liniowej. Liczba tych zmiennych musi być równa
liczbie współczynników. Lista_Zmiennych może być mieszana: część zmiennych
wymiernych może być już ukonkretniona a część - nieukonkretniona;
Sens modelu liniowego jest następujący: jeżeli Warunek_Startowy jest prawdą, a wartości współczynników i wartości zmiennych zostały ukonkretnione, to:
Wynik = A1*X1 + A2*X2 + ... + AN*XN
gdzie:
Lista_Współczynników = ["A1", "A2",...,"AN"],
Lista_Zmiennych = ["X1", "X2",...,"XN"]
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3.4.4

Modele wielomianowe

Modele wielomianowe umożliwiają wyznaczenie wartości wielomianu. Klauzule modeli
wielomianowych są postaci:
model_wielomianowy(Numer_Modelu,"Warunek_Startowy","Wynik",
"Wartość_Zmiennej",Lista_Współczynników,Lista_Potęg, Semafor)
gdzie:
• "Wynik" jest zmienną łańcuchową wymierną, której inkludem jest wartość wielomianu;
• "Wartość_Zmiennej" jest zmienną łańcuchową wymierną, której inkludem jest
zmienna wymierna, dla której model wyznacza wartość wielomianu;
• Lista_Współczynników jest listą zmiennych łańcuchowych wymiernych, których
inkludami są kolejne współczynniki wielomianu. Lista ta może być mieszana:
część zmiennych wymiernych może być już ukonkretniona, a część - nieukonkretniona;
• Lista_Potęg jest listą liczb całkowitych, będących wykładnikami potęg, do których jest podnoszona Wartość_Zmiennej. Elementy tej listy odpowiadają kolejnym elementom Listy_Współczynników.
Sens modelu wielomianowego jest następujący: jeżeli Warunek_Startowy jest prawdą, a wartości współczynników i wartość zmiennej zostały ukonkretnione, to:
Wynik = A0 + A1*X + A2*X^2 + ... + AN*X^N
gdzie:
Lista_Współczynników = ["A0", "A1", "A2",...,"AN"]
Lista_Potęg = [0,1,2,...,N]

3.4.5

Zagnieżdżanie modeli elementarnych

Modele bazy modeli elementarnych mogą zagnieżdżać się wewnątrz bazy modeli jak
również zagnieżdżać się z regułami bazy reguł:
• wyniki modeli arytmetycznych mogą być argumentami innych modeli arytmetycznych lub relacyjnych;
• wnioski modeli relacyjnych mogą być warunkami startowymi innych modeli;
• wnioski modeli relacyjnych mogą być warunkami reguł;
• wnioski reguł mogą być warunkami startowymi modeli.
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Tablica 3.4: Dopuszczalne zasady zagnieżdżania dla baz elementarnych dokładnych.
Ostatnie dwa zagnieżdżania warunkują możliwość współdziałania reguł i modeli; mają więc podstawowe znaczenie dla możliwości wykonania wnioskowania obejmujacego
zarówno działania logiczne jak i działania arytmetyczne.
Dla baz elementarnych dokładnych wnioski modeli relacyjnych nie mogą jednak
występować w postaci zanegowanej w listach warunków reguł lub jako warunki startowe modeli. Dopuszczalne zasady zagnieżdżania reguł i modeli dla baz elementarnych
dokładnych przedstawiono w tablicy 3.4.
Możliwość zagnieżdżania modeli sprawia, że wszystkie argumenty i warunki startowe bazy modeli można przydzielić do jednej z dwóch kategorii:
1. Argumenty (warunki startowe) dopytywalne są argumentami (warunkami startowymi) nie będącymi wynikami innych modeli arytmetycznych (wnioskami reguł
lub modeli relacyjnych). System pyta użytkownika o wartości liczbowe argumentów dopytywalnych i wartości logiczne warunków startowych dopytywalnych.
2. Argumenty (warunki startowe) niedopytywalne są wynikami innych modeli arytmetycznych (wnioskami reguł lub modeli relacyjnych). Wartości liczbowe argumentów niedopytywalnych i wartości logiczne warunków startowych niedopytywalnych nie są deklarowane przez użytkownika, lecz wynikają z wnioskowania.
Jest oczywiste, że aby rozpocząć wnioskowanie, albo baza reguł musi zawierać
przynajmniej jedną regułę zawierającą tylko warunki dopytywalne, albo baza modeli musi zawierać przynajmniej jeden model zawierający tylko argumenty i warunki
dopytywalne.
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3.4.6

Argumenty znane i fakty modelowe

Jeżeli wartości pewnych argumentów dopytywalnych nie ulegają zmianie w trakcie wielokrotnego korzystania z bazy modeli, można te wartości zadeklarować w bazie modeli
za pomocą klauzul:
argument_znany("Argument_dopytywalny",Wartość)
gdzie "Argument_dopytywalny" jest zmienną łańcuchową wymierną przedstawiającą
nazwę tego argumentu stosowaną w bazie modeli, a Wartość jest wartością zmiennej
wymiernej, przyporządkowaną wzmiankowanemu argumentowi dopytywalnemu. Np.:
argument_znany("średnie zarobki w 2003 r.", 7000).
Jeżeli wartość argumentu dopytywalnego nie zostanie zadeklarowana za pomocą klauzuli argument_znany(_,_), to w odpowiednim miejscu system wnioskujący zapyta
się użytkownika o wartość tego argumentu. Wnioskowanie rozpoczyna się zawsze od
przedstawienia wartości argumentów dopytywalnych zadeklarowanych w bazie modeli
za pomocą klauzul argument_znany(_,_).
Jeżeli wartości pewnych dopytywalnych warunków startowych nie ulegają zmianie
w trakcie wielokrotnego korzystania z bazy modeli, można je zadeklarować za pomocą
faktów modelowych w postaci klauzul:
m_fakt("Dopytywalny_warunek_startowy")
gdzie "Dopytywalny_warunek_startowy" jest zmienną łańcuchową logiczną.

3.4.7

Sprzeczności w bazach modeli

Baza modeli elementarna dokładna dla rmse_ED nie umożliwia dokonywania obliczeń
rekurencyjnych. Próba dokonywania takich obliczeń doprowadza do sprzeczności.
Baza modeli jest bezpośrednio sprzeczna, jeżeli wynik modelu arytmetycznego jest tożsamy z jednym z jego argumentów, jak np. poniżej:
model(N,"bez warunku","Wynik","A","+","Wynik",1).
Baza modeli jest głęboko sprzeczna, jeżeli wynik modelu arytmetycznego jest tożsamy
z jednym z argumentów modeli z nim się zagnieżdżających, jak np. poniżej:
model(N,"bez warunku","Wynik","A","+","B",1)
model(M,"bez warunku","B","C","*","Wynik",1)
Sprzeczności baz modeli mają charakter krytyczny: ich obecność może doprowadzić do
zawieszenia się procesu wnioskowania. Dlatego obecność sprzeczności baz modeli jest
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automatycznie wykrywana i diagnozowana, i system nie zezwala na wnioskowanie z bazami modeli zawierającymi modele bezpośrednio lub głęboko sprzeczne. Sprzeczności
wykryte należy usunąć, co jest zawsze możliwe bez sięgania do pierwotnego dokumentu
”papierowego”.

3.4.8

Sprzeczności łączne w bazach modeli i reguł

Jak już to zostało podkreślone, dopuszczalność zagnieżdżania modeli z regułami i vice
versa ma podstawowe znaczenie dla integracji wnioskowania logicznego korzystającego z reguł z obliczeniami korzystającymi z modeli. Zagnieżdżanie to może jednak być
źródłem sprzeczności.
Baza modeli i baza reguł są bezpośrednio łącznie sprzeczne, jeżeli warunek stosowania
modelu relacyjnego jest wnioskiem reguły, której warunkiem jest wniosek tego modelu
relacyjnego. Np.:
model(N,"Warunek_startowy","Wniosek modelu","A","<=","B",1)
reguła(M,"Warunek_startowy",["Wniosek modelu",....],1)
Baza modeli i bazą reguł są pośrednio łącznie sprzeczne, jeżeli warunek stosowania
modelu relacyjnego jest wnioskiem reguły, zagnieżdżonej z regułą, której warunkiem
jest wniosek tego modelu relacyjnego. Np.:
model(N,"Warunek stosowania","Wniosek modelu", "A","<=","B",1)
reguła(M,"Warunek stosowania",["Warunek",....],1)
reguła(P,"Warunek",["Wniosek modelu",....],1)
Sprzeczności łączne baz modeli i reguł mają charakter krytyczny: ich obecność może
doprowadzić do zawieszenia się procesu wnioskowania. Dlatego obecność sprzeczności
łącznych baz modeli i reguł jest automatycznie wykrywana i diagnozowana, a system
nie zezwala na wnioskowanie z bazami modeli i reguł, zawierającymi sprzeczności
łączne. Sprzeczności łączne wykryte należy usunąć, co jest zawsze możliwe bez sięgania
do pierwotnego dokumentu ”papierowego”.

3.4.9

Modele o jednakowych wynikach

Często występuje potrzeba sformułowania kilku modeli arytmetycznych o jednakowych nazwach wyników, wyznaczanych jednak w różny sposób, zależnie od spełnienia
pewnych warunków. Poprawna konstrukcja bazy modeli wymaga poinformowania systemu wnioskującego o tym, którego modelu ze zbioru modeli o jednakowych wynikach
powinien w danej sytuacji użyć. Można to uzyskać przez odpowiedni dobór warunków
startowych tych modeli: warunki te powinny się wykluczać do jednego lub do żadnego i zarazem odpowiadać sytuacjom wymagającym stosowania określonego modelu.
Jeżeli modele arytmetyczne o jednakowych wynikach nie mają warunków startowych
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wykluczających się do jednego lub do żadnego, system wnioskujący uniemożliwia przeprowadzenie wnioskowania. Odpowiednie warunki startowe można uzyskać:
1) deﬁniując warunki startowe jako dopytywalne wzajemnie wykluczające się dzięki
stosowaniu odpowiedniej bazy ograniczeń, lub
2) deﬁniując warunki startowe jako odpowiednio wykluczające się wnioski reguł, lub
3) deﬁniując warunki startowe jako odpowiednio wykluczające się wnioski modeli relacyjnych i informując o tym system wnioskujący za pomocą klauzuli:
modele_ekskluzywne(Lista_warunków_startowych_wykluczających_się).
Przypadek 1) ilustruje następujący przykład:
model(10,"A","Wynik","X1","+","X2",1)
model_liniowy(11,"nie_A","Wynik",["X1","X2","X3"],["1","1","-1"],1)
ograniczenie(1, ["A","nie_A"])
Przypadek 2) ilustruje następujący przykład:
model(10,"War_1","Wynik","X1","+","X2",1)
model_liniowy(11,"War_2","Wynik",["X1","X2","X3"],["1","1","-1"],1)
model_liniowy(12,"War_3","Wynik",["X4","X5","X6"],["1","1","1"],1)
model_r(13,"War_4","Wynik","*",["X1","X2","X3"],1)
reguła(1,"War_1",["A","B"],_)
reguła(2,"War_2",["A","nie_B"],_)
reguła(3,"War_3",["nie_A","B"],_)
reguła(4,"War_4",["nie_A","nie_B"],_)
ograniczenie(1, ["A","nie_A"])
ograniczenie(2, ["B","nie_B"])
Przypadek 3) ilustruje następujący przykład: dane są cztery modele relacyjne, których
wnioski (Wniosek_1, Wniosek_2, Wniosek_3 i Wniosek_4) są zależne od umiejscowienia liczby A na osi liczb rzeczywistych:
model(11,"bez warunku","Wniosek_1","A","<","-10",1)
model_r(12,"bez warunku","Wniosek_2","<=,<",["-10","A","0.0"],1)
model_r(13,"bez warunku","Wniosek_3","<=,<=",["0.0","A","10"],1)
model(14,"bez warunku","Wniosek_4","10","<","A",1)
Wymienione wnioski wykluczają się do jednego i wyczerpujące zbiór możliwych wartości zmiennej wymiernej A, to znaczy zależnie od wartości liczby A jeden i tylko jeden z
nich będzie prawdziwy. Dlatego chcielibyśmy ich użyć do wyboru jednego z czterech
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możliwych modeli arytmetycznych o tym samym wyniku, jak poniżej:
model(15,"Wniosek_1","Wynik
model(16,"Wniosek_2","Wynik
model(17,"Wniosek_3","Wynik
model(18,"Wniosek_4","Wynik

modelu","AA","+","BB",1)
modelu","CC","+","DD",1)
modelu","EE","+","FF",1)
modelu","GG","+","HH",1)

Aby jednak system ekspertowy zaakceptował wnioski modeli 11 - 14 jako wykluczające się i wyczerpujące zbiór możliwych wartości zmiennej wymiernej, należy go o tym
poinformować za pomocą klauzuli:
modele_ekskluzywne(["Wniosek_1","Wniosek_2","Wniosek_3","Wniosek_4"])
zamieszczonej w bazie modeli. Tylko wtedy system wnioskujący zaakceptuje w bazie modeli obecność modeli arytmetycznych 15, 16, 17 i 18 o tym samym wyniku
Wynik modelu, gdyż warunki startowe tych modeli uzna za wykluczające się.

3.4.10

Skąd wziąć modele bardziej złożone?

Baza modeli udostępnia stosunkowo skromny wachlarz najbardziej potrzebnych modeli. Jeżeli potrzebnego modelu nie da się w stosunkowo prosty sposób wyrazić za pomocą modeli z bazy modeli, pozostaje możliwość jego wyznaczenia za pomocą arkusza
kalkulacyjnego Excel i import wyniku stosowania tego modelu w postaci odpowiedniego argumentu_znanego(_,_). Import danych z arkusza kalkulacyjnego Excel jest
zablokowany w wersji edukacyjnej rmse.

3.5

Baza rad i pliki tekstowe rad

Baza rad dla bazy wiedzy o nazwie Nbw nazywa się RANbw.BED i zawiera klauzule:
rada(Numer_reguły/modelu,"Nazwa_Rady_dla_reguły/modelu.HLP")
gdzie Numer_reguły/modelu jest liczbą całkowitą, będącą numerem tej reguły (względnie modelu relacyjnego), której (którego) spełnienie generuje propozycję wyświetlenia
rady zawartej w pliku tekstowym o nazwie zawartej w łańcuchu znaków "Nazwa_Rady_dla_reguły/modelu.HLP". Użytkownik systemu ekspertowego może - lecz nie musi z tej propozycji skorzystać. Z każdą regułą i modelem relacyjnym może (lecz nie musi)
w przypadku baz elementarnych dokładnych być związana co najwyżej jedna rada.
System wnioskujący odróżnia rady dla reguł od rad dla modeli relacyjnych dzięki
stosowaniu różnych numerów dla reguł i modeli.
Bazę rad można załadować tylko wtedy, gdy istnieje odpowiadający jej podkatalog
rad z plikami rad.
Każdej bazie rad o nazwie RANbw trzeba przyporządkować podkatalog rad o nazwie
Nbw, znajdujący się w katalogu .\RADY i zawierający pliki tekstowe rad dla tej bazy
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wiedzy. A więc pliki tekstowe rad dla bazy rad RADyrektor znajdują się w katalogu
.\RADY\Dyrektor. Pliki tekstowe rad mają rozszerzenie .HLP. Tworzenie, edytowanie
i kasowanie plików tekstowych rad jest inicjowane na drodze wyboru odpowiedniej
opcji z menu Działania w Bazie Rad.

3.6

Komentarze w bazach i pliki opisów

Każdą z baz można uzupełnić tekstami komentarzy znajdującymi się w dowolnym
miejscu pomiędzy elementami bazy (regułami, modelami, ograniczeniami). Każdy komentarz jest stringiem, stanowiącym argument odpowiedniej klauzuli. Komentarze
zapisuje się następująco:
1) Dla baz reguł za pomocą klauzul rem_reguła("Tekst komentarza")
2) Dla baz modeli za pomocą klauzul rem_model("Tekst komentarza")
3) Dla baz ograniczeń za pomocą klauzul rem_ograniczenie("Tekst komentarza")
4) Dla baz rad za pomocą klauzul rem_rada("Tekst komentarza")
Dowolny wiersz dowolnej bazy można z niej chwilowo usunąć na drodze odmiennego zakomentowania. Stosuje się w tym celu podkreślnik _, umieszczany na początku
wiersza bazy:
1) zakomentowana reguła wygląda następująco:
_reguła(Nr,"Wniosek",Lista_warunków,1),
a zakomentowany fakt:
_fakt("Warunek_dopytywalny").
2) zakomentowany model wygląda następująco:
_model(Nr,"War_stos","Wynik","Arg1","Operacja","Arg2",Semafor),
3) zakomentowany m_fakt wygląda następująco:
_m_fakt("Warunek_stosowania_dopytywalny"),
a zakomentowany znany argument:
_argument_znany("Nazwa",Wartość)
4) zakomentowane ograniczenie wygląda następująco:
_ograniczenie(Nr,Lista_warunków)
5) zakomentowana rada wygląda następująco:
_rada(Nr,"Nazwa_rady").
Każdej bazie wiedzy o nazwie Nbw można przyporządkować plik tekstowy opisu wiedzy dziedzinowej o nazwie Nbw.OPI znajdujący się w katalogu .\OPISY. A więc dla elementarnej dokładnej bazy wiedzy Dyrektor.BED (REDyrektor.BED, MODyrektor.BED,
OGDyrektor.BED oraz RADyrektor.BED) będzie to plik Dyrektor.OPI.

3.7 Baza graﬁki i pliki graﬁk
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Plik opisu - jeżeli istnieje - jest ładowany automatycznie po przejściu do wnioskowania z odpowiednią bazą wiedzy. Istnienie pliku opisu nie jest konieczne dla przeprowadzenie wnioskowania.
Tworzenie, edytowanie i kasowanie plików opisów jest inicjowane na drodze wyboru odpowiedniej opcji z menu Opisy i raporty. Plik opisu można również obejrzeć bez
załadowania bazy wiedzy. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej opcji wzmiankowanego menu.
Ponieważ zasady tworzenia komentarzy są takie same dla obydwu omawianych systemów skorupowych, nie będą one powtarzane przy omawianiu systemu rozwiniętego.

3.7

Baza graﬁki i pliki graﬁk

Baza graﬁki dla bazy wiedzy o nazwie Nbw nazywa się GRNbw.BED i zawiera klauzule:
grafika(Numer_reguły/modelu,"Nazwa_grafiki.bmp")
gdzie:
Numer_reguły/modelu - jest numerem reguły bądź modelu relacyjnego, których spełnienie w trakcie procesu wnioskowania może spowodować (na życzenie użytkownika)
wyświetlenia graﬁka.
Nazwa_grafiki.bmp jest nazwą pliku graﬁcznego z rozszerzeniem bmp, zawierająca
odpowiednią graﬁkę dla określonej reguły bądź modelu relacyjnego.
System wnioskujący odróżnia graﬁkę dla reguł od graﬁk dla modeli dzięki stosowaniu
różnych numerów dla reguł i modeli. Bazę graﬁki można załadować tylko wtedy, gdy
istnieje odpowiadający jej podkatalog graﬁk z plikami graﬁk.
Każdej bazie graﬁk o nazwie GRNbw trzeba przyporządkować podkatalog graﬁk o nazwie Nbw, znajdujący się w katalogu .\GRAFIKI i zawierający pliki graﬁczne dla tej
bazy graﬁk. A więc pliki graﬁczne dla bazy graﬁk GRDyrektor znajdują się w podkatalogu .\GRAFIKI\Dyrektor. Tworzenie, edytowanie i kasowanie plików graﬁcznych
jest inicjowane na drodze wyboru odpowiedniej opcji z menu Baza grafik.

3.8

Baza dźwięków i pliki dźwięków

Baza dźwięków dla bazy wiedzy o nazwie Nbw nazywa się DŹNbw.BED i zawiera klauzule:
dźwięk(Numer_reguły/modelu,"Nazwa_ dźwięku.wav")
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gdzie:
Numer_reguły/modelu - jest numerem reguły bądź modelu relacyjnego, których spełnienie w trakcie procesu wnioskowania może spowodować (na życzenie użytkownika)
przesłuchanie dźwięku
Nazwa_dźwięku.wav jest nazwą pliku dźwiękowego z rozszerzeniem wav zawierająca
odpowiedni dźwięk dla określonej reguły bądź modelu relacyjnego.
Każdej bazie dźwięków o nazwie DŹNbw trzeba przyporządkować podkatalog dźwięków
o nazwie Nbw, znajdujący się w katalogu .\ DŹWIĘKI i zawierający pliki dźwiękowe
dla tej bazy dźwięku. A więc pliki dźwiękowe dla bazy dźwięku DŹDyrektor znajdują
się w podkatalogu .\DŹWIĘKI\Dyrektor. Tworzenie, edytowanie i kasowanie plików
dźwięków jest inicjowane na drodze wyboru odpowiedniej opcji z menu bazy dźwięków.

3.9

Przykład: bazy wszystkie

Bazy graﬁk są rzadkością w bazach wiedzy poświęconych problemom zarządzania. Bazy dźwięków są jeszcze większą rzadkością. By dać jednak P.T. Czytelnikom okazję
popracowania z bazą wiedzy zawierającą wszystkie możliwe bazy, odsyłam do bazy wiedzy Kwadraty.BED, zamieszczonej w pliku dla systemu ekspertowego rmse_ED
na witrynie http://www.rmse.pl. Opis wiedzy dziedzinowej tej bazy zawiera plik
Kwadraty.opi.

3.10

Cele, zasady i tryby wnioskowania
elementarnego dokładnego

Celami wnioskowania elementarnego dokładnego może być:
1. Wyznaczenie wszystkich wniosków prawdziwych i wszystkich wyników dla początkowego zbioru prawdziwych warunków dopytywanych i wartości argumentów
znanych, dla danej bazy reguł elementarnej dokładnej, odpowiadającej jej bazy
modeli elementarnych dokładnych i odpowiadającej jej bazy ograniczeń. Wnioski prawdziwe i wyznaczone wyniki zostają assertowane do dynamicznej bazie
danych. Możliwość zagnieżdżania się reguł i modeli sprawia, że być może któryś
z tych prawdziwych wniosków lub wyznaczonych wyników będzie potrzebny jako warunek innej reguły lub odpowiednio argument innego modelu. Natomiast
wnioski nieprawdziwe zostają po prostu ignorowane; nie assertuje się ich w dynamicznej bazie danych. Wynika to stąd, że ich znajomość nie będzie w dalszym
ciągu potrzebna; elementarna dokładna baza reguł i elementarna baza modeli
nie mają zanegowanych warunków niedopytywalnych.
2. Potwierdzenie (weryﬁkowanie) iż dana hipoteza wynika z danego początkowego
zbioru prawdziwych warunków dopytywalnych i wartości argumentów znanych,
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z danej bazy reguł elementarnej dokładnej, odpowiadającej jej bazy modeli elementarnych dokładnych i odpowiadającej jej bazy ograniczeń. Jeżeli hipotezy nie
udało się zweryﬁkować, zostaje uznana za nieokreśloną dla bazy wiedzy, zadeklarowanych faktów i wartości argumentów z powodu założenia otwartego świata.
Wnioskowanie elementarne dokładne wymaga stosowania tylko jednej zasady poprawnego wnioskowania, znanej pod łacińską nazwą modus ponens (po polsku: sposób przez
twierdzenie stwierdzający). Można ją sformułować w języku potocznym następująco:
Dana reguła: Jeżeli B to A.
Dany fakt: Prawdą jest B.
Wniosek:
Prawdą jest A.
Uzupełniając zasadę modus ponens założeniem otwartego świata, otrzymuje się ponadto:
Dana reguła: Jeżeli B to A.
Dany fakt: Nieprawdą jest B.
Wniosek:
A jest nieokreślone.
Jak się okaże w dalszym ciągu, ów nader skromny aparat teoretyczny umożliwi
opracowanie bardzo efektywnych systemów ekspertowych elementarnych dokładnych.
Ze względu na dwa cele wnioskowania elementarnego dokładnego stosuje się dwa
tryby wnioskowania:
1. Wnioskowanie w przód (forward chaining, data driven, event driven, od warunków do wniosku). Termin w przód oznacza zgodność wnioskowania z kierunkiem
strzałki implikacji regułowej (od warunków do wniosku) w stosowanym w książce skróconym zapisie reguł: na podstawie zadeklarowanych wartości logicznych
warunków dopytywalnych i argumentów znanych określa się wartość logiczną
wniosków dla spełnionych reguł bazy reguł, wartość logiczną wniosków i wartość
liczbową wyników dla spełnionych modeli bazy modeli, z uwzględnieniem ograniczeń bazy ograniczeń. Wnioskowanie kończy się, gdy wartości logiczne wniosków wszystkich spełnionych reguł i modeli relacyjnych oraz wartości wyników
wszystkich spełnionych modeli arytmetycznych zostały określone. Wnioski, które
na drodze wnioskowania zostały uznane za prawdziwe, i towarzyszące im wyniki modeli, które zostały wyznaczone, nazywa się również diagnozą. Dlatego też
mówi się, że wnioskowanie w przód służy do diagnozowania.
2. Wnioskowanie wstecz (backward chaining, goal driven, expectation driven, od
hipotezy do warunków ). Zwrot wstecz oznacza zgodność wnioskowania z kierunkiem przeciwnym do strzałki implikacji regułowej w skróconym zapisie reguł :
dla założonej hipotezy głównej, będącej wnioskiem jednej z reguł lub wnioskiem
jednego z modeli relacyjnych, weryﬁkuje się prawdziwość warunków tej reguły,
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które to warunki uważa się za hipotezy pomocnicze pierwszego poziomu. Hipotezy pomocnicze pierwszego poziomu mogą być warunkami dopytywalnymi (o
ich prawdziwości rozstrzyga wtedy użytkownik), lub wnioskami innych reguł lub
modeli relacyjnych, których warunki (argumenty) są wtedy uważane za hipotezy pomocnicze drugiego poziomu, itd. Wnioskowanie kończy się, gdy wartości
logiczne wszystkich hipotez pomocniczych zostały określone:
• jeżeli wszystkie hipotezy pomocnicze pierwszego poziomu są prawdą, hipoteza główna jest również prawdą, tzn. została zweryﬁkowana;
• jeżeli przynajmniej jedna hipoteza pomocnicza pierwszego poziomu nie jest
prawdą, a baza reguł nie zawiera innej reguły dla tej samej hipotezy głównej, to hipoteza główna jest nieokreślona.
Wnioskowanie wstecz służy do weryﬁkowania hipotez. Podkreśla się, że zgodnie z założeniem otwartego świata, wnioskowanie to nie służy do falsyﬁkowania
hipotez. Wnioskowanie wstecz może zakończyć się tylko dwoma stwierdzeniami:
(a) hipoteza jest prawdą,
(b) hipoteza jest nieokreślona,
przy czym to drugie stwierdzenie nie oznacza, że hipoteza jest nieprawdą.

3.11

Wnioskowanie elementarne dokładne w przód

3.11.1

Istota wnioskowania

Celem wnioskowania elementarnego dokładnego w przód jest wyznaczenie wszystkich
wniosków prawdziwych i wszystkich wartości zmiennych wynikających z elementarnej dokładnej bazy reguł, z elementarnej dokładnej bazy ograniczeń, z elementarnej
dokładnej bazy modeli, ze zbioru tych warunków dopytywalnych, które zostały przez
użytkownika uznane za prawdziwe i ze zbioru znanych wartości argumentów dopytywalnych. Dokonuje się tego na drodze wielokrotnego testowania elementarnego dokładnego wszystkich nietestowanych dotąd reguł a następnie wszystkich nietestowanych
dotąd modeli, w kolejności ich występowania w bazach, od pierwszej nietestowanej
reguły poczynając. Testowaniem elementarnym dokładnym bazy wiedzy nazywa się:
(a) wyznaczenie wartości logicznej wniosku reguły lub wniosku aktywnego modelu
relacyjnego na podstawie znajomości faktów i argumentów, i następującą ich
assertowanie do dynamicznej bazy danych,
(b) wyznaczenie wartości wyniku aktywnego modelu arytmetycznego i wynikającą
stąd assertowanie tego wyniku do dynamicznej bazy danych.
Kolejne testowania elementarne dokładne wszystkich reguł i modeli, od pierwszej nietestowanej reguły poczynając, nazywa się cyklem testowania elementarnego dokładnego. Testowanie kończy się z chwilą uzyskania stanu ustalonego, znamiennego tym,
że w trakcie ostatniego cyklu testowania nie został wyznaczony żaden nowy wniosek
prawdziwy i żaden nowy wynik. Testowanie reguły może dać różne wyniki:
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1. Jeżeli reguła ma warunek niedopytywalny o nieukonkretnionej wartości logicznej,
reguła jest nieukonkretniona i jako taka pomijana; testuje się wówczas regułę następną. Jednakże przy kolejnym testowaniu może się okazać, że niedopytywalny
warunek tej reguły został w międzyczasie ukonkretniony, dzięki czemu reguła ta
może okazać się spełnioną lub niespełnioną. To właśnie uzasadnia rozpoczynanie
kolejnego cyklu testowania od początku bazy reguł.
2. Jeżeli wszystkie warunki reguły są prawdą, to reguła jest spełniona i wniosek
tej reguły jest prawdą, a więc zostaje assertowany do dynamicznej bazy danych
jako prawdziwy.
3. Jeżeli jeden z warunków reguły jest nieprawdą, to reguła jest nieokreślona i jej
wniosek pozostaje nieokreślony.
4. Jeżeli kilka reguł ma ten sam wniosek, to spełnienie przynajmniej jednej z nich
czyni ów wniosek prawdą.
5. Jeżeli reguła była już poprzednio testowania, w wyniku czego jej wniosek został
uznany za prawdę i assertowany do dynamicznej bazy danych, reguła ta zostanie
pominięta w kolejnym cyklu testowania. W przypadku elementarnej dokładnej
bazy reguł nie ma bowiem możliwości, by wniosek uznany za prawdę przestał
nią być w wyniku dalszego testowania przy nie zmieniającym się zbiorze warunków dopytywalnych uznanych za prawdziwe i nieprawdziwe. To właśnie mamy
na myśli mówiąc, że wnioskowanie elementarne dokładne jest wnioskowaniem
monotonicznym, patrz rozdział 3.13.

3.11.2

Przykład animacji wnioskowania w przód

Dla lepszego zrozumienia istoty wnioskowania elementarnego dokładnego w przód rozpatrzmy następujący abstrakcyjny przykład. Dana jest elementarna dokładna baza
reguł REPpt.BED, zapisanej w następujący skrócony sposób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

F H→
A→ D
B→ L
D J→
C D→
A E→

G

M
F
J

Z warunków A, B, C, D, E, F i H można wyodrębnić warunki dopytywalne A, B, C, E i
H oraz warunki niedopytywalne D, F i J. Dla rozpatrywanego przykładu zakłada się,
że wszystkie warunki dopytywalne A, B, C, E i H są prawdą. Przebieg wnioskowania w
przód ilustruje rysunek 3.3.
Wnioskowanie rozpoczyna się od reguły 2; reguła 1 zostaje pominięta gdyż ma warunek
niedopytywalny F o niekonkretnionej wartości logicznej. Podobnie w cyklu 3 zostaje
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pominięta reguła 4, która ma warunek niedopytywalny J o niekonkretnionej wartości
logicznej. W cyklu 3 okazuje się spełnioną reguła 5, a więc wniosek F zostaje uznany
za prawdę. Dzięki temu w cyklu 4 okazuje się spełnioną reguła 1 i wniosek G zostaje
uznany za prawdę. Kolejno w cyklu 5 stwierdza się spełnienie reguły 6 czyli J jest
prawdą. Dzięki temu w cyklu 6 okazuje się spełnioną reguła 4 i wniosek M zostaje
uznany a prawdę.
Z faktów A, B, C, E i H wynikają więc wnioski D, L, F, G, J oraz M będące prawdą
i tylko te wnioski. To, że za każdym razem po wygenerowaniu nowego prawdziwego
wniosku, testowanie reguł rozpoczyna się od początku bazy reguł, jest uzasadnione
możliwym zagnieżdżaniem reguł: pewne reguły, które przy pierwszym testowaniu były
nieukonkretnione, mogą się okazać spełnionymi lub niespełnionymi w wyniku spełnienia lub niespełnienia innych reguł, których wnioski są warunkami reguł pierwotnie
nieukonkretnionych. W rozpatrywanym przykładzie występuje to dwukrotnie:
• reguła 2 za pierwszym testowaniem jest nieukonkretniona; zostanie spełniona
dopiero wtedy, gdy w wyniku spełnienia reguły 5 prawdą stanie się F;

• reguła 4 za pierwszym testowaniem jest nieukonkretniona; zostanie ona spełniona
dopiero wtedy, gdy w wyniku spełnienia reguły 6 prawdą stanie się J.
W rozpatrywanym przykładzie wnioskowano tylko dla reguł. Obecność modeli nie
wprowadza żadnych istotnych zmian: po kolejnym przetestowaniu wszystkich reguł
rozpoczyna się testowanie modeli, poczynając od pierwszego modelu, którego argumenty są albo dopytywalne albo zostały już wyznaczone przez inne modele. Po wyznaczeniu i assertowaniu w dynamicznej bazie danych wyniku/wniosku tego modelu,
rozpoczyna się nowy cykl testowania.

3.11.3

Przykład animacji wnioskowania w przód
z bazą ograniczeń

Obecność bazy ograniczeń zmniejsza liczbę wniosków, które mogą być prawdziwe.
Uzupełnijmy poprzednio rozpatrywaną bazę reguł bazą ograniczeń deklarującą pary
warunków [A,B] oraz [C,H] jako pary dychotomiczne. Popatrzmy na przebieg wnioskowania w przód dla poprzedniej bazy reguł uzupełnionej bazą ograniczeń, pokazany
na rysunku 3.4. Pierwsza zmiana w porównaniu z przykładem bez bazy ograniczeń,
to mniejsza liczność zbioru początkowych faktów. Jeżeli uznamy za fakty początkowe
A, C i E, to żaden z pozostałych warunków dopytywalnych H i B nie może - z powodu
zadeklarowanej bazy ograniczeń - być prawdą. Przebieg wnioskowania jest przedstawiony na rysunku 3.4. W cyklu 1 pomija się regułę 1, gdyż warunek G nie będzie nigdy
prawdą. Z reguły 2 wynika fakt D. W cyklu 2 pomija się reguły 1, 2, 3 i 4 że względu
na ich niespełnienie lub że względu na to, że są spełnione. Z reguły 5 wynika fakt F.
W cyklu 3 z reguły 6 wynika fakt J, w cyklu 4 zaś fakt M. Tym razem nowymi faktami
wynikającymi z bazy reguł (przy faktach początkowych A, C i E) są fakty D, F, J i M.
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Rysunek 3.3: Animacja wnioskowania w przód.

3.12

Wnioskowanie elementarne dokładne wstecz

3.12.1

Istota wnioskowania

W przypadku wnioskowania elementarnego dokładnego w przód użytkownik systemu
ekspertowego deklarował pewną liczbę faktów i znanych argumentów i otrzymywał
wszystkie nowe fakty i wartości argumentów, wynikające z bazy reguł, bazy ograni-
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Rysunek 3.4: Animacja wnioskowania w przód z bazą ograniczeń.

czeń, bazy modeli i z faktów oraz wartości argumentów zadeklarowanych. Liczba nowych faktów i wartości argumentów może być nieraz bardzo duża, a użytkownik może
być zainteresowany tylko jednym faktem. Wówczas dobrze jest ograniczyć wnioskowanie elementarne dokładne do sprawdzenia owego jednego interesującego potencjalnego
faktu. Ponieważ przed przystąpieniem do sprawdzenia fakt ów jest czymś potencjalnym, możliwym lecz nie pewnym, hipotetycznym, czymś co być może okaże się prawdą,
będziemy nazywać go hipotezą główną. Wynikiem wnioskowania wstecz może więc być:
• zweryﬁkowanie hipotezy, tzn. wykazanie, że zadeklarowana hipoteza wynika z
bazy wiedzy i znanych faktów oraz argumentów dopytywalnych.
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• wykazanie, że zadeklarowana hipoteza pozostaje nieokreśloną, tzn. nie wynika z
bazy wiedzy i znanych faktów oraz argumentów dopytywalnych. Nie oznacza to
jednak - zgodnie z założeniem otwartego świata - że hipoteza jest nieprawdziwa.
W ramach wnioskowania elementarnego dokładnego nie można bowiem wykazać
nieprawdziwości dowolnego wniosku, a więc również nieprawdziwości hipotezy.
Aby można było hipotezę weryﬁkować, musi ona być wnioskiem przynajmniej jednej
reguły bazy reguł. Jeżeli hipoteza nie jest wnioskiem reguły, to jest nieuokreślona
trywialnie, na mocy założenia otwartego świata. Rozróżnia się:
• hipotezy w sensie wąskim, którymi mogą być tylko wnioski reguł bazy reguł i
wnioski modeli relacyjnych bazy modeli, nie będące zarazem warunkami innych
reguł i warunkami startowymi innych modeli;
• hipotezy w sensie szerokim, którymi mogą być wnioski dowolnych reguł bazy
reguł i wnioski dowolnych modeli relacyjnych bazy modeli.
Wnioskowanie elementarne dokładne wstecz obejmuje następujące kroki:
1. Dany: zbiór faktów. Zbiór ten jest generowany ze zbioru warunków dopytywalnych i z bazy ograniczeń na podstawie deklaracji użytkownika systemu ekspertowego. Może się to odbywać albo w całości przed przystąpieniem do wnioskowania
(jak w rozpatrywanym przykładzie), albo sukcesywnie, w miarę przechodzenia
do kolejnych reguł.
2. Dana: elementarne dokładna baza reguł.
3. Dana: hipoteza, zwana hipotezą główną.
4. Sprawdzenie, czy hipoteza jest elementem zbioru faktów. Jeżeli tak, hipoteza jest
zweryﬁkowana.
5. Jeżeli hipoteza główna nie jest elementem zbioru faktów, należy sprawdzić, czy
jest wnioskiem jakiejś reguły. Jeżeli nie, to hipoteza nie wynika z bazy reguł.
6. Jeżeli hipoteza główna jest wnioskiem jakiejś reguły, przystępujemy do jej testowania określając wartości logiczne jej warunków dopytywalnych.
7. Jeżeli warunki dopytywalne są faktami a reguła ta ma warunki niedopytywalne,
stają się one kolejno hipotezami pomocniczymi pierwszego rzędu, dla których testuje się kolejno odpowiadające im reguły, itd. aż do wyczerpania się hipotez pomocniczych lub pojawienia się warunków dopytywalnych nie będących faktami;
w przypadku bazy reguł z zagnieżdżającymi się regułami, każde zagnieżdżanie
powoduje pojawianie się hipotez pomocniczych kolejnych wyższych rzędów.
8. Hipoteza główna jest zweryﬁkowana, jeżeli odpowiadające jej warunki dopytywalne są faktami, a hipotezy pomocnicze pierwszego rzędu zostały zweryﬁkowane; hipoteza pomocnicza pierwszego rzędu jest zweryﬁkowana, jeżeli odpowiadające jej warunki dopytywalne są faktami, a hipotezy pomocnicze drugiego rzędu
zostały zweryﬁkowane, itd..
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9. Hipoteza główna nie jest zweryﬁkowana ani sfalsyﬁkowana (pozostaje nieokreślona), jeżeli którakolwiek z jej hipotez pomocniczych nie jest zweryﬁkowana ani
sfalsyﬁkowana (pozostaje nieokreślona).
10. W przypadku hipotezy głównej lub hipotezy pomocniczej będącej wnioskiem
modelu relacyjnego, przebieg wnioskowania wstecz jest odpowiednio podobny.

3.12.2

Przykład animacji wnioskowania wstecz

Dana jest ta sama baza reguł jak dla wnioskowania elementarnego w przód:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

F H→
A→ D
B→ L
D J→
C D→
A E→

G

M
F
J

Należy zweryﬁkować hipotezę główną F przy założeniu, że tylko warunki dopytywalne
A i C są faktami. Przebieg weryﬁkacji hipotezy głównej F ilustruje rysunek 3.5. Hipoteza F jest wnioskiem reguły 5. Dlatego hipotezami pomocniczymi pierwszego rzędu
będą C i D. Hipoteza pomocnicza pierwszego rzędu C jest faktem. Hipoteza pomocnicza
D jest wnioskiem reguły 1. Dlatego hipotezą pomocniczą drugiego rzędu jest A. Ale A
jest faktem, a więc D jest faktem a więc C jest faktem. Z bazy reguł oraz faktów A
i C wynika więc prawdziwość hipotezy F. Tym razem jednak pierwotny zbiór faktów
nie jest powiększany o dodatkowe nieistotne fakty, jak to miało miejsce w przypadku
wnioskowania w przód.
W rozpatrywanych przykładach wartości logiczne warunków dopytywalnych zostały na początku, przed przystąpieniem do wnioskowania, określone przez użytkownika.
Nie musi to nastąpić przed przystąpieniem do wnioskowania; wartości logiczne warunków dopytywalnych mogą być określane na bieżąco, w trakcie wnioskowania, w miarę
pojawiania się potrzeby znajomości wartości logicznych tych warunków. Nie wpływa to oczywiście na przebieg wnioskowania. Przebieg wnioskowania przedstawiono na
rysunku 3.5.

3.12.3

Przykład animacji wnioskowania wstecz z bazą
ograniczeń

Zobaczmy, jak wpływa na wnioskowanie elementarne wstecz uwzględnienie bazy ograniczeń. Aby przykład uczynić bardziej interesującym, zmodyﬁkujemy nieco bazę reguł
i bazę ograniczeń. Istotą modyﬁkacji jest wprowadzenie dodatkowej reguły dla wniosku
F. Przebieg wnioskowania zmierzającego do weryﬁkacji hipotezy F jest przedstawiony
na rysunku 3.6. W bazie reguł są teraz dwie reguły z wnioskiem F, reguła 5 i reguła
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7. W regule 5 warunkiem jest C, w regule 7 warunkiem jest H; warunki te wykluczają
się, a więc system wnioskujący stwierdza niespełnienie reguły 5 i przechodzi do reguły

Rysunek 3.5: Animacja wnioskowania wstecz.
7. Reguła ta okazuje się spełniona gdyż H jest faktem i D jest faktem. Dzięki bazie
ograniczeń, z deklaracji prawdy dla H wynika automatycznie deklaracja nieprawdy dla
C; użytkownik nie musi więc odpowiadać na niepotrzebne pytanie o C.

76

Rozdział 3. Wnioskowanie elementarne dokładne bez ocen - podstawy

Rysunek 3.6: Animacja wnioskowania wstecz z bazą ograniczeń.

3.13

Monotoniczność wnioskowania

Cechą wnioskowania elementarnego dokładnego jest to, że jeżeli jakiś wniosek okazał
się faktem, to pozostaje faktem: dalsze testowanie bazy reguł (i uznawanie nowych
warunków dopytywalnych za fakty) nie może owego faktu zanegować. Właściwość tę
nazywa się monotonicznością. Monotoniczność sprawia, że każdy nowy wniosek zostaje assertowany w dynamicznej bazie danych, niezależnie od tego, co już w tej bazie
się znajduje. Monotoniczność nie jest właściwością ogólną wnioskowania dokonywanego przez systemy rmse. W rozdziałach 5, 6 i 9 zostanie przedstawione wnioskowanie
rozwinięte dokładne, które może być niemonotonicznym.
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3.14

Zadania

3.14.1

Animacja wnioskowania I

Wykonaj animację wnioskowania w przód dla następującej bazy reguł:
reguła(1,
reguła(2,
reguła(3,
reguła(4,

"X",["A","B"],1)
"Y",["X", "C"],1)
"A",["E","F"],1)
"B",["E","G"],1)

i faktów "E", "F", "G" i "C". Zapisz animcję w postaci pliku PPT analogicznie jak w
prezentacji SE_PPT1.PPT z witryny http://www.rmse.pl.

3.14.2

Animacja wnioskowania II

Wykonaj animację wnioskowania wstecz dla hipotezy głównej Y dla następującej bazy
reguł:
reguła(1,
reguła(2,
reguła(3,
reguła(4,

"X",["A","B"],1)
"Y",["X", "C"],1)
"A",["E","F"],1)
"B",["E","G"],1)

i faktów "E", "F", "G" i "C". Zapisać animcję w postaci pliku PPT analogicznie jak w
prezentacji SE_PPT1.PPT z witryny http://www.rmse.pl.

3.14.3

Negowanie wniosków I

Uzupełnij bazę reguł:
reguła(1,
reguła(2,
reguła(3,
reguła(4,

"X",["A","B"],1)
"X",["C","D"],1)
"Y",["E","F","G"],1)
"V".["Nie_X","Nie_Y"],1)

• dodatkowymi regułami deﬁniującymi zanegowane wnioski reguł 1, 2 i 3, oraz
• potrzebną bazą ograniczeń,
tak, by umożliwić testowanie wniosku V.
Przetestuj opracowaną bazę reguł i ograniczeń.
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3.14.4

Negowanie wniosków II

Uzupełnij poniższą bazę reguł:
• dodatkowymi regułami deﬁniującymi zanegowane wnioski reguł 1, 2, 3 i 4, oraz
• potrzebną bazą ograniczeń,
tak, by umożliwić testowanie wniosku V:
reguła(1,
reguła(2,
reguła(3,
reguła(4,
reguła(5,

"Y",["A","B"],1)
"Y",["C","D"],1)
"Y",["E","F","G"],1)
"Y",["H","I","J","K"],1)
"V".["Nie_Y"],1)

Przetestuj opracowaną bazę reguł i ograniczeń.

3.14.5

Testowanie sprzeczności bazy reguł I

Wykonaj test sprzeczności zewnętrznych dla bazy reguł:
reguła(1,"M",["X","E"],1)
reguła(2,"X",["H","A"],1)
reguła(3,"H",["W","C"],1)
reguła(4,"W",["M","D","F"],1)

3.14.6

Testowanie sprzeczności bazy reguł II

Wykonaj test sprzeczności zewnętrznych dla bazy reguł:
reguła(1,"M",["X","E"],1)
reguła(2,"X",["H","A"],1)
reguła(3,"H",["W","C"],1)
reguła(4,"W",["F","D","V"],1)
reguła(5,"V",["Y","Z","A1","A2","A3"],1)
reguła(6,"Z",["ZZ","ZZZ"],1)
reguła(7,"ZZ",["M","ZZZ"],1)

3.14.7

Spłaszczanie bazy reguł I

Spłaszcz ”ręcznie” bazę reguł:
reguła(1, "Y",["X","W"],1)
reguła(2, "Y",["G","Z"],1)
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reguła(3,
reguła(4,
reguła(5,
reguła(6,

"X",["A","B","C"],1)
"Y",["H","I","J","K"],1)
"W",["Z","K"],1)
"Z",["D","E"],1)

Zweryﬁkuj poprawność spłaszczenia korzystając z opcji Baza reguł spłaszczona dla
Analizy bazy wiedzy w MENU GŁÓWNYM systemu rmse_ED.

3.14.8

Spłaszczanie bazy reguł II

Spłaszcz ”ręcznie” bazę reguł:
reguła(1,
reguła(2,
reguła(3,
reguła(4,
reguła(5,
reguła(6,

"Y",["X","W"],1)
"Y",["G","Z"],1)
"X",["A","B","C"],1)
"Y",["H","I","J","K"],1)
"W",["Nie_Z","K"],1)
"Z",["D","E"],1)

Zweryﬁkuj poprawność spłaszczenia korzystając z opcji Baza reguł spłaszczona dla
Analizy bazy wiedzy w MENU GŁÓWNYM systemu rmse_ED.

3.14.9

Testowanie nadmiarowości bazy reguł I

Wykonaj test nadmiarowości dla bazy reguł:
reguła(1,"W",["A","B","C","D"],1)
reguła(2,"W",["A","B"],1)
reguła(1,"Z",["P","Q","R","S"],1)
reguła(2,"Z",["Q","R","S"],1)
Usuń nadmiarowość z bazy reguł.

3.14.10

Testowanie nadmiarowości bazy reguł II

Wykonaj test nadmiarowości dla bazy reguł:
reguła(1,"P",["A","B","C"],1)
reguła(2,"A",["D","E"],1)
reguła(3,"B",["F","G","H"],1)
reguła(4,"C",["I","J"],1)
reguła(5,"P",["I","J","D","E","F","G","H"],1)
Usuń nadmiarowość z bazy reguł.
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3.14.11

Sprzeczności łączne bazy reguł i bazy ograniczeń

Dana jest baza reguł:
reguła(2,"K",["C","D","H"],1)
reguła(3,"F",["B","C"],1)
reguła(4,"G",["A","D"],1)
reguła(5,"M",["H","E"],1)
reguła(6,"N",["F","G"],1)
reguła(7,"I",["M","A"],1)
reguła(8,"I",["N"],1)
reguła(9,"F",["A"],1)
reguła(10,"G",["B"],1)
i baza ograniczeń:
ograniczenie(1,["A","C"])
Wyjaśnij - korzystając z opcji Baza reguł spłaszczona dla Analizy bazy wiedzy
w MENU GŁÓWNYM systemu rmse_ED - czy sprzeczność łączna tej bazy reguł i
ograniczeń ma charakter krytyczny, tzn. czy eliminuje jakąś regułę z bazy reguł.

3.14.12

Nadmiarowości łączne bazy reguł i bazy ograniczeń I

Dana jest baza reguł:
reguła(1,"W",["A","B","C"],1)
reguła(2,"W",["A","B","D"],1)
reguła(3,"W",["A","B","E"],1)
reguła(4,"V",["P","Q","R"],1)
reguła(5,"V",["P","Q","S"],1)
reguła(6,"V",["P","Q","T"],1)
i baza ograniczeń:
ograniczenie(1,["C","D","E"])
ograniczenie(2,["R","S","T"])
Czy w bazie reguł i ograniczeń są nadmiarowości łączne? Jeżeli są, usuń je.

3.14.13

Nadmiarowości łączne bazy reguł i bazy ograniczeń II

Dana jest baza reguł:
reguła(1,"W",["A","B","C","X"],1)
reguła(2,"X",["P"],1)
reguła(3,"X",["Q"],1)
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reguła(4,"X",["R"],1)
i baza ograniczeń:
ograniczenie(1,["P","Q","R"])
Czy w bazie reguł i ograniczeń są nadmiarowości łączne? Jeżeli są, usuń je.

3.14.14

Nadmiarowości łączne bazy reguł i bazy ograniczeń III

Dana jest baza reguł:
reguła(1,"W",["A","Z"],1)
reguła(2,"W",["A","B","D"],1)
reguła(3,"W",["A","X"],1)
reguła(4,"Z",["B","C"],1)
regula(5,"X",["B","E"],1)
reguła(6,"V",["P","Y"],1)
reguła(7,"V",["P","U"],1)
reguła(8,"V",["P","Q","S"],1)
reguła(9,"Y",["Q","R"],1)
reguła(10,"U",["Q","T"],1)
i baza ograniczeń:
ograniczenie(1,["C","D","E"])
ograniczenie(1,["R","S","T"])
Czy w bazie reguł i ograniczeń są nadmiarowości łączne? Jeżeli są, usuń je.

3.14.15

Testowanie modeli podstawowych

Napisz bazę wiedzy dla kolejnego testowania wszystkich modeli podstawowych z rozdziału 3.4.1 i
modeli rozszerzonych z rozdziału 3.4.2. Bazę reguł ogranicz do jednej reguły zgodnie z rozdziałem
3.2.8.

3.14.16

Testowanie modeli rozszerzonych

Napisz bazę wiedzy dla kolejnego testowania wszystkich modeli rozszerzonych z rozdziału 3.4.2. Bazę
reguł ogranicz do jednej reguły zgodnie z rozdziałem 3.2.8.

3.14.17

Testowanie modeli liniowych i wielomianowych

Napisz bazę wiedzy dla testowania modeli liniowych i wielomianowych z rozdziałów 3.4.3 i 3.4.4. Bazę
reguł ogranicz do jednej reguły zgodnie z rozdziałem 3.2.8.
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Testowanie modeli wykluczających się

Napisz bazę wiedzy z bazą modeli wymagajacą zastosowania modelu ‘modele_ekskluzywne()’ z rozdziału 3.4.9

3.14.19

Testowania bazy rad

Bazę wiedzy dla testowania modeli podstawowych z zadania 3.14.15 uzupełnij dowolną bazą rad.

3.14.20

Testowania bazy graﬁki

Bazę wiedzy dla testowania modeli rozszerzonych z zadania 3.14.16 uzupełnij dowolną bazą graﬁk.

3.14.21

Testowania bazy dźwięków

Bazę wiedzy dla testowania modeli liniowych i wielomianowych z zadania 3.14.17 uzupełnij dowolną
bazą dźwięków.

Rozdział 4

Wnioskowanie elementarne
dokładne bez ocen przykłady
”Wytwarzaj przykłady! ”
John Dewey (1859-1952),
”Jak myślimy?”.

W rozdziale tym przedstawimy szereg przykładów tworzenia elementarnych dokładnych baz wiedzy i ich stosowania w systemach ekspertowych rmse_ED. Przykłady te,
od najprostszych poczynając, a na stosunkowo skomplikowanych kończąc, są zawsze
poprzedzone słownym opisem wiedzy dziedzinowej zapisanej a bazie.
Tworzenie i stosowanie tych baz będzie okazją do przedstawienia szeregu ważnych
właściwości systemów ekspertowych rmse_ED. Szereg baz z tego rozdziału będzie - w
odpowiednio przekształconej postaci - służyć również do przedstawienia idei wnioskowania rozwiniętego dokładnego, patrz rozdział 6.
83
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Baza wiedzy abstrakcyjna Ppt.BED

Rozpatrzmy abstrakcyjną bazę reguł elementarną dokładną REPpt.BED z przykładu
animacji w rozdziale 3.11.2, gdzie przedstawiono animację wnioskowania dla tej bazy.
Baza ta ma postać:
reguła(1,"G",["F","H"],1)
reguła(2,"D",["A"],1)
reguła(3,"L",["B"],1)
reguła(4,"M",["D","J"],1)
reguła(5,"F",["C","D"],1)
reguła(6,"J",["A","E"],1)
fakt("A")
fakt("C")
fakt("H")
fakt("B")
fakt("E")

Baza ta (oraz przedstawiona w rozdziale 3.11.2 animacja wnioskowania) stanowią
dobrą okazję do zwrócenia uwagi na ograniczone możliwości sterowania kolejnością
testowania reguł. Testowanie to rozpoczyna się dla wnioskowania w przód zawsze od
tej pierwszej reguły (od góry bazy reguł licząc), której wszystkie warunki są dopytywalne. Kolejne testowanie jest również przeprowadzane dla tej kolejnej reguły, która
ma również albo wszystkie warunki dopytywalne, albo której warunki niedopytywalne
zostały już ukonkretnione. W przykładzie pierwsza regułą jest reguła 1. Reguła ta ma
jednak warunek niedopytywalny F o nieznanej wartości logicznej; dlatego reguła 1 jest
pomijana, co nie jest sygnalizowane komunikatem. Pierwszy komunikat pojawia się
przy testowaniu tej pierwszej reguły od góry, która ma tylko warunki dopytywalne;
jest to reguła 2, z której wynika, że D jest prawdą. W następnym cyklu jest testowana
reguła 3, która ma tylko jeden warunek B będący dopytywalnym; jeżeli B jest prawdą, to prawdą jest L, itd. Reguła 1 jest testowana po testowaniu reguły 5, z której
wynika, że niedopytywalny warunek F jest prawdą. Szczegółowy przebieg wnioskowania elementarnego dokładnego dla bazy REPpt.BED przedstawia następujący protokól
wnioskowania 1 :
Porady ekspertowe dla:
bazy reguł REPpt.BED:
W bazie reguł są fakty:
A
C
H
B
E

Stosuję regułę 2:
Jeżeli
A
to
D
Stąd wynika wniosek:
D
Stosuje regułę 3:
Jeżeli

1 Protokół ten i protokoły przedstawione w kolejnych rozdziałach książki są kopiami protokołów
generowanych automatycznie na zakończenie wnioskowania przez systemy rmse.

85

4.1 Baza wiedzy abstrakcyjna Ppt.BED

J

B
to

Stosuje regułę 4:
Jeżeli
D,
J
to
M
Stąd wynika wniosek:
M

L
Stąd wynika wniosek:
L
Stosuje regułę 5:
Jeżeli
C
D
to
F
Stąd wynika wniosek:
F

Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
A
C
H
B
E
D
L
F
G
J
M
Dane są wartości argumentów:
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Ppt.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Stosuje regułę 1:
Jeżeli
F
H
to
G
Stąd wynika wniosek:
G
Stosuje regułę 6:
Jeżeli
A,
E
to
J
Stąd wynika wniosek:

Koniec wnioskowania w przód.

Jak to już stwierdzono, wnioskowanie elementarne dokładne w przód generuje
wszystkie wnioski, które są prawdziwe. Często takich wniosków jest zbyt dużo, a jesteśmy zainteresowani tylko niektórymi z nich, w szczególnym przypadku tylko jednym.
Należy wtedy stosować wnioskowanie elementarne dokładne wstecz, które umożliwia
testowanie wybranej hipotezy, będącej interesującym nas wnioskiem.
Wnioskowanie wstecz zmierzające do weryﬁkacji hipotezy w sensie szerokim G ma
przebieg następujący:
Porady ekspertowe
REPPT.BED

dla

bazy

reguł

Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
G
W bazie reguł są fakty:
A
C
H
B
E

Hipoteza pomocnicza D jest testowana.
Stosuje regułę 2:
Jeżeli
A
to
D
Stąd wynika wniosek:
D

Hipoteza pomocnicza F jest testowana.
Stosuje regułę 5:
Jeżeli
C,
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A
C
H
B
E
D
F
G

D
to
F
Stąd wynika wniosek:
F
Hipoteza główna G jest testowana.
Stosuje regułę1:
Jeżeli
F,
H
to
G
Stąd wynika wniosek:
G
Z bazy wiedzy PPT wynika hipoteza G

Dane są wartości argumentów
:
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Ppt.BED, z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
G

Dane są fakty:

Każdorazowemu testowaniu hipotezy pomocniczej towarzyszy odpowiedni komunikat. Każdy prawdziwy wniosek jest albo hipotezą pomocniczą, albo główną.
Przykład ten stwarza okazję dla zwrócenia uwagi na jeszcze jedną zaletę systemów
ekspertowych w porównaniu z programowaniem proceduralnym: w rozpatrywanym
przykładzie jest sześć reguł o różnych wnioskach, można więc testować sześć różnych
hipotez korzystając z tego samego programu (rmse_ED dla wnioskowania wstecz). W
przypadku, gdybyśmy chcieli dokonać tego wnioskowania za pomocą programu napisanego w jakimś języku proceduralnym, potrzebowalibyśmy sześć nieco różniących się
programów, dla każdej hipotezy inny. Tę właśnie zaletę systemu ekspertowego mamy
na myśli pisząc, że system ekspertowy sam dba o logikę swego działania.

4.2

Bazy wiedzy dla kupna samochodu Kup.BED

Celem tego przykładu, będącego prostą bazą wiedzy na temat kupna samochodu, jest
zwrócenie uwagi na problem obsługi nieprawdziwych wniosków. Dana jest baza reguł
REKup.BED, przedstawiająca szereg niezależnych sytuacji, zaistnienie których umożliwi
mi kupno dobrego samochodu:
reguła(1,"kupię dobry samochód",["dostanę poważną podwyżkę"],1)
reguła(2,"kupię dobry samochód",["dostanę znaczny spadek"],1)
reguła(3,"kupię dobry samochód",["wygram w Toto-Lotka"],1)
reguła(4,"kupię dobry samochód",["wypłacą mi duże honorarium"],1)
reguła(5,"kupię dobry samochód",["wygram w Bingo"],1)
reguła(6,"kupię dobry samochód",["poszczęści mi się na giełdzie"],1)
reguła(7,"kupię dobry samochód",["będę długo oszczędzał"],1)
reguła(8,"kupię dobry samochód",["dostanę potrzebny kredyt z banku"],1)
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4.2.1

Wnioskowanie w przód - Kup.BED

Załóżmy, że (niestety!) żadna z powyższych reguł nie będzie spełniona. Przebieg wnioskowania elementarnego dokładnego w przód będzie wówczas następujący:
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:

Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REKUP.BED
dostanę poważną podwyżkę? NIE
dostanę znaczny spadek? NIE
wygram w Toto-Lotka? NIE
wypłacą mi duże honorarium? NIE
wygram w Bing? NIE
poszczęści mi się na giełdzie? NIE
będę długo oszczędzał? NIE
dostanę potrzebny kredyt z banku? NIE

Dane są wartości argumentów:
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy:
Kup.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Ponieważ żadna z reguł nie została spełniona, wniosek kupię dobry samochód jest na mocy założenia otwartego świata - nieokreślony, a system wnioskujący elementarny
dokładny nie informuje o wnioskach nieokreślonych, lecz wyłącznie o wnioskach prawdziwych. Dlatego też wnioskowanie kończy się bez wniosków. Innymi słowy, system
wnioskujący jest ”otwarty na świat” i oczekuje pojawienia się dodatkowej reguły, np.
reguła(9,"kupię dobry samochód",
["sprzedam korzystnie nieruchomość przy autostradzie"],1),
która - być może - pozwoli określić wartość logiczną wniosku kupię dobry samochód.

4.2.2

Wnioskowanie wstecz - Kup.BED

Przebieg wnioskowania elementarnego dokładnego wstecz jest następujący:
Elementarne
dokładne
wstecz
dla bazy reguł REKup.BED

wnioskowanie

Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
kupię dobry samochód
dostanę poważną podwyżkę?
NIE
dostanę znaczny spadek?
NIE
wygram w Toto-Lotka?
NIE
dostanę duże honorarium?
NIE
wygram w Bingo?
NIE
poszczęści mi się na giełdzie?
NIE
będę długo oszczędzał?
NIE
dostanę potrzebny kredyt z banku?
NIE
Hipoteza
kupię dobry samochód
jest nieokreślona dla bazy wiedzy:
Kup.BED,

zadeklarowanych faktów i wartości argumentów z powodu założenia otwartego
świata.
Dane są następujące fakty:
Nieprawdą
Nieprawdą
Nieprawdą
Nieprawdą
Nieprawdą
Nieprawdą

jest:
jest:
jest:
jest:
jest:
jest:

dostanę poważną podwyżkę
dostanę znaczny spadek
wygram w Toto-Lotka
dostanę duże honorarium
wygram w Bingo
poszczęści mi się na
giełdzie
Nieprawdą jest: będę długo oszczędzał
Nieprawdą jest: dostanę potrzebny kredyt
z banku
Dane są wartości następujących argumentów:
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
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Kup.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów
dla nieokreślonej hipotezy::
kupię dobry samochód.

Koniec wnioskowania w przód.

Z powodu założenia otwartego świata nie udało sie testowanej hipotezy sfalsyﬁkować,
tzn. wykazać, że wniosek kupię dobry samochód nie jest prawdą. System wnioskujący jest ”otwarty na świat” i oczekuje pojawienia się dodatkowej reguły, np.
reguła(9,"kupię dobry samochód",["bogato się ożenię"],1),
która - być może - określi wartość logiczną hipotezy kupię dobry samochód.
Ponieważ wszystkie semafory wyświetlania miały wartość 1, system informuje o stosowaniu każdej reguły.

4.3

Bazy wiedzy dla kupna samochodu Kupn.BED

Jeżeli jednak wniosek nie kupię dobrego samochodu jest mi potrzebny, bo wtedy
będę wiedział, że muszę jeździć rowerem, trzeba bazę reguł zmodyﬁkować. A mianowicie trzeba uznać, że występujące w bazie reguły są wszystkimi możliwymi regułami,
których spełnienie umożliwi mi kupno dobrego samochodu. Jest to równoznaczne z
”zawieszeniem” założenie otwartego świata i umożliwia uzupełnienie bazę reguł regułą 9 z wnioskiem nie kupię dobrego samochodu tworząc bazę reguł REKupn.BED, w
której dodatkowo pojawia się reguła 10 z warunkiem nie kupię dobrego samochodu:
reguła(1,"kupię dobry samochód",["dostanę poważną podwyżkę"],1)
reguła(2,"kupię dobry samochód",["dostanę znaczny spadek"],1)
reguła(3,"kupię dobry samochód",["wygram w Toto-Lotka"],1)
reguła(4,"kupię dobry samochód",["wypłacą mi duże honorarium"],1)
reguła(5,"kupię dobry samochód",["wygram w Bingo"],1)
reguła(6,"kupię dobry samochód",["poszczęści mi się na giełdzie"],1)
reguła(7,"kupię dobry samochód",["będę długo oszczędzał"],1)
reguła(8,"kupię dobry samochód",["dostanę potrzebny kredyt z banku"],1)
reguła(9,"nie kupię dobrego samochodu",
["nie dostanę poważnej podwyżki",
"nie dostanę znacznego spadku","nie wygram w Toto-Lotka",
"nie wypłacą mi dużego honorarium","nie wygram w Bingo",
"nie poszczęści mi się na giełdzie","nie będę długo oszczędzał",
"nie dostanę potrzebnego kredytu z banku"],1)
reguła(10,"będę jeździł rowerem",["nie kupię dobrego samochodu"],1)

Reguła 9 jest wynikiem zastosowania zasady de Morgana do alternatywy (dysjunkcji)
warunków z reguł 1 do 8, patrz rozdział 3.2.7.
Ponadto należy system wnioskujący poinformować, że dostanę poważną podwyżkę i
nie dostanę poważnej podwyżki (i szereg podobnych par warunków) są parami wa-
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runków dychotomicznych, tzn. tylko jeden z warunków pary może być prawdą. W tym
celu należy utworzyć bazę ograniczeń OGKupn.BED o postaci:
ograniczenie(1,["dostanę poważną podwyżkę","nie dostanę poważnej podwyżki"])
ograniczenie(2,["dostanę znaczny spadek","nie dostanę znacznego spadku"])
ograniczenie(3,["wygram w Toto-Lotka","nie wygram w Toto-Lotka"])
ograniczenie(4,["wypłacą mi duże honorarium",
"nie wypłacą mi dużego honorarium"])
ograniczenie(5,["wygram w Bingo","nie wygram w Bingo"])
ograniczenie(6,["poszczęści mi się na giełdzie",
"nie poszczęści mi się na giełdzie"])
ograniczenie(7,["będę długo oszczędzał","nie będę długo oszczędzał"])
ograniczenie(8,["dostanę potrzebny kredyt z banku",
"nie dostanę potrzebnego kredytu z banku"])

4.3.1

Wnioskowanie w przód - Kupn.BED

Jeżeli dla bazy reguł REKupn.BED i bazy ograniczeń OGKupn.BED przeprowadzimy
wnioskowanie elementarne dokładne w przód, to przebieg jego, po zadeklarowaniu,
za pośrednictwem menu, następujących faktów:
nie dostanę poważnej podwyżki
nie dostanę znacznego spadku
nie wygram w Toto-Lotka
nie wypłacą mi dużego honorarium
nie wygram w Bingo
nie poszczęści mi się na giełdzie
nie będę długo oszczędzał
nie dostanę potrzebnego kredytu z banku

będzie następujący:
Stosuje regułę 9:
Jeżeli
nie dostanę poważnej podwyżki
nie dostanę znacznego spadku
nie wygram w Toto-Lotka
nie ożenię się bogato
nie wygram w Bingo
nie poszczęści mi się na giełdzie
nie będę długo oszczędzał
nie dostanę potrzebnego kredytu z banku
to
nie kupię dobrego samochodu
Stąd wynika wniosek:
nie kupię dobrego samochodu

Stosuje regułę 10:
Jeżeli
nie kupię dobrego samochodu
to
będę jeździł rowerem
Brak możliwości dalszego
wnioskowania!
Dane są fakty:
nie dostanę poważnej podwyżki
nie dostanę znacznego spadku
nie wygram w Toto-Lotka
nie ożenię się bogato
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nie wygram w Bingo
nie poszczęści mi się na giełdzie
nie będę długo oszczędzał
nie dostanę potrzebnego kredytu z banku
nie kupię dobrego samochodu
będę jeździł rowerem

To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Kupn.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Koniec wnioskowania w przód.

Tym razem wszystko jest w porządku - będę jeździł rowerem, gdyż żaden z wniosków
kupię dobry samochód nie okazał sie prawdą.

4.3.2

Wnioskowanie wstecz - Kupn.BED

Testowanie hipotezy kupię dobry samochód w sytuacji, gdy żadna z reguł 1,...,8
nie jest spełniona, kończy się tak samo jak w rozdziale 4.2.2. Jeżeli jednak wybierzemy hipotezę nie kupię dobrego samochodu (która dla bazy wiedzy Kup.BED nie
istniała), przebieg wnioskowania będzie następujący:
Wnioskowanie wstecz dla bazy wiedzy
REKupn.BED

Wskaż warunek będący prawdą!
nie wypłacą mi dużego honorarium

Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
kupię dobry samochód

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
wygram w Bingo
nie wygram w Bingo
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie wygram w Bingo

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
dostanę poważną podwyżkę
nie dostanę poważnej podwyżki
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie dostanę poważnej podwyżki
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
dostanę znaczny spadek
nie dostanę znacznego spadku
może
być
prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie dostanę znacznego spadku
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
wygram w Toto-Lotka
nie wygram w Toto-Lotka
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie wygram w Toto-Lotka
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
wypłacą mi duże honorarium
nie wypłacą mi dużego honorarium
może być prawdą!

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
poszczęści mi się na giełdzie
nie poszczęści mi się na giełdzie
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie poszczęści mi się na giełdzie
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
będę długo oszczędzał
nie będę długo oszczędzał
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie będę długo oszczędzał
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
dostanę potrzebny kredyt z banku
nie dostanę potrzebnego kredytu z banku
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie dostanę potrzebnego kredytu z banku
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Hipoteza główna:
nie kupię dobrego samochodu
jest testowana.
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
nie dostanę poważnej podwyżki
nie dostanę znacznego spadku
nie wygram w Toto-Lotka
nie wypłacą mi dużego honorarium
nie wygram w Bingo
nie poszczęści mi się na giełdzie
nie będę długo oszczędzał
nie dostanę potrzebnego kredytu z banku
to
nie kupię dobrego samochodu
Stąd wynika wniosek:
nie kupię dobrego samochodu
Z bazy wiedzy:
Kupn.BED
wynika hipoteza
nie kupię dobrego samochodu
Dane są następujące fakty:
nie dostanę poważnej podwyżki
nie dostanę znacznego spadku
nie wygram w Toto-Lotka
nie wypłacą mi dużego honorarium

nie
nie
nie
nie
nie

wygram w Bingo
poszczęści mi się na giełdzie
będę długo oszczędzał
dostanę potrzebnego kredytu z banku
kupię dobrego samochodu

Nieprawdą
Nieprawdą
Nieprawdą
Nieprawdą

jest:
jest:
jest:
jest:

Nieprawdą jest:
Nieprawdą jest:
Nieprawdą jest:
Nieprawdą jest:

dostanę poważną podwyżkę
dostanę znaczny spadek
wygram w Toto-Lotka
wypłacą mi duże
honorarium
wygram w Bingo
poszczęści mi się na
giełdzie
będę długo oszczędzał
dostanę potrzebny kredyt
z banku

Dane są wartości następujących argumentów:
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy:
Kupn.BED
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
nie kupię dobrego samochodu

Tym razem również wszystko jest w porządku: żaden z wniosków kupię dobry samochód
dla wszystkich możliwych reguł z tym wnioskiem nie okazał się prawdą, i konsekwentnie
- prawdą są warunki reguły 9, a więc prawdą jest wniosek nie kupię dobrego samochodu.

4.4
4.4.1

Baza wiedzy dla statusu studenta Student1.BED
Wiedza dziedzinowa Student1.BED

Rozpocznijmy następującym elementarnym przykładem: należy wspomagać podejmowanie decyzji o wpisie studenta na następny semestr i o przyznaniu mu stypendium
zgodnie z zasadami:
1. Student może uzyskać z przedmiotów A, B i C jedną z ocen: 5, 4.5, 4, 3.5, 3 lub
2.
2. Student otrzymuje wpis, gdy z wszystkich przedmiotów A,B,C ma ocenę >= 3 i
zapłacił czesne lub ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim.
3. Student otrzymuje stypendium, gdy zapłacił czesne, ma średnią ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2 i wykazuje aktywność w kole naukowym. Warunek dla
średniej implikuje, że student z wszystkich przedmiotów A,B,C ma ocenę >= 3.
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4. Student może również otrzymać stypendium gdy z wszystkich przedmiotów A,B,C
ma ocenę >= 3 i ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim.

4.4.2

Baza wiedzy Student1.BED

Baza Student1.BED jest elementarnym przykładem pokazującym jak z tekstu wymagań utworzyć bazę wiedzy. Czytelnik jest proszony o tolerowanie uproszczeń i niedopowiedzeń tego przykładu; zostaną one usunięte w następnym przykładzie dla bazy
wiedzy Student2.BED.
Baza reguł REStudent1.BED
Odpowiednia baza reguł REStudent1.BED zawiera reguły:
reguła(0, "Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,rok, grupa itd.)",["bez warunku"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("-------Początek reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3","zapłacił czesne"],1)
reguła(2,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(3,"Student nie otrzymuje wpisu",["ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(4,"Student nie otrzymuje wpisu",["nie zapłacił czesnego",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(5,"Student otrzymuje stypendium",["zapłacił czesne",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2", "aktywny w kole naukowym"],1)
reguła(6,"Student otrzymuje stypendium",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(7,"Student nie otrzymuje stypendium",["nie zapłacił czesnego",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(8,"Student nie otrzymuje stypendium",["nie zapłacił czesnego",,
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(9,"Student nie otrzymuje stypendium",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(10,"średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",["nie zapłacił czesnego",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(11,"Student nie otrzymuje stypendium",["nieaktywny w kole naukowym",
"ocena z A,B,C <3"],1)
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reguła(12,"Student nie otrzymuje stypendium",["nieaktywny w kole naukowym",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla ocen przedmiotów ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(13,"ocena z A,B,C >=3",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C >= 3"],1)
reguła(14,"ocena z A,B,C <3",["ocena z A < 3"],1)
reguła(15,"ocena z A,B,C <3",["ocena z B < 3"],1)
reguła(16,"ocena z A,B,C <3",["ocena z C < 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla ocen przedmiotów ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(17,"Student podejmuje pracę zarobkową",["Student nie otrzymuje stypendium"],1)

Baza reguł została napisana przy założeniu ”zawieszenia” założenia otwartego świata dla reguł 1 i 2 oraz 5 i 6. Jest to uzasadnione tym, że nie oczekuje się pojawienia jakiś innych reguł dla wniosków Student otrzymuje wpis i Student otrzymuje stypendium.
Na uwagę zasługuje również dekompozycja bazy reguł. Pierwszymi regułami są zawsze reguły z najważniejszymi wnioskami, przedstawiającymi ﬁnalne decyzje. Kolejne
reguły deﬁniują warunki niedopytywalne tych pierwszych, itd.
Baza modeli MOStudent1.BED
Baza modeli MOStudent1.BED ma postać:
rem_model("------- Początek modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","ocena z A >= 3", "ocena z A", ">=","3",1)
model(101,"bez warunku","ocena z B >= 3", "ocena z B", ">=","3",1)
model(102,"bez warunku","ocena z C >= 3", "ocena z C", ">=","3",1)
model(103,"bez warunku","ocena z A < 3", "ocena z A", "<","3",1)
model(104,"bez warunku","ocena z B < 3", "ocena z B", "<","3",1) )
model(105,"bez warunku","ocena z C < 3", "ocena z C", "<","3",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla średnich ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
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model_liniowy(106,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
["0.333","0.333","0.333"],["ocena z A","ocena z B","ocena z C"],1)
model(107,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.1",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","4.1",1)
model(108,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.1",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", "<","4.1",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla średnich ------------")

Baza ograniczeń OGStudent1.BED
Baza ograniczeń OGStudent1.BED zawiera następujące ograniczenia:
ograniczenie(1,["zapłacił czesne","nie zapłacił czesnego"])
ograniczenie(2,["wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"])
ograniczenie(3,["aktywny w kole naukowym","nieaktywny w kole naukowym"])

Wyznaczania warunków i argumentów dopytywalnych
Sposób wyznaczania warunków i argumentów dopytywalnych zasługuje na komentarz:
• Bezpośrednio po załadowaniu bazy reguł, jako warunki dopytywalne są wymieniane (patrz subopcja Przegląd warunków dopytywalnych bazy reguł dla opcji
Baza reguł dokładna):
-

ocena z A < 3,
ocena z A >= 3,
ocena z B < 3,
ocena z B >= 3,
ocena z C < 3,
ocena z C >= 3,
aktywny w kole naukowym,
nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim,
nie zapłacił czesnego,
nieaktywny w kole naukowym,
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim,
zapłacił czesne,
średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.1,
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.1.

Wynika to stąd, że żaden z tych warunków nie jest wnioskiem jakiejś reguły.
• Jednakże niektóre wymienione powyżej warunki:

4.4 Baza wiedzy dla statusu studenta Student1.BED

-

ocena z
ocena z
ocena z
ocena z
ocena z
ocena z
średnia
średnia
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A < 3,
A >= 3,
B < 3,
B >= 3,
C < 3,
C >= 3,
ocena z przedmiotów A, B i C < 4.1,
ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.1.

są wnioskami modeli relacyjnych. Dlatego też, po załadowaniu bazy modeli, wymienione warunki przestają być warunkami dopytywalnymi bazy reguł, co można
zweryﬁkować korzystając z wymienionych już opcji. Obecnie warunkami dopytywalnymi są:
-

aktywny w kole naukowym,
nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim,
nie zapłacił czesnego,
nieaktywny w kole naukowym,
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim,
zapłacił czesne.

• Po załadowaniu bazy modeli można obejrzeć jej argumenty dopytywalne, którymi są:
- ocena z A,
- ocena z B,
- ocena z C.
Przedstawione wyznaczanie warunków dopytywalnych najpierw tylko dla bazy regul i późniejsza ich aktualizacja, po załadowaniu bazy modeli, jest stosowane dla
wszystkich baz wiedzy akceptowanych przez systemy skorupowe rmse.

4.4.3

Wnioskowanie w przód - Student1.BED

Przebieg wnioskowania w przód jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1.BED
bazy modeli MOStudent1.BED
bazy ograniczeń OGStudent1.BED

zapłacił czesne, nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zapłacił czesne

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
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wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
aktywny w kole naukowym
nieaktywny w kole naukowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
aktywny w kole naukowym
Określ wartość argumentu: ocena z A
ocena z A=3
Określ wartość argumentu: ocena z B
ocena z B=5
Określ wartość argumentu: ocena z C
ocena z C=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 106:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
4.329
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli:

”prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli:
ocena z A >= 3"
należy rozumieć następująco: prawdą
jest zmienna logiczna (ocena z A >= 3)
jeżeli liczba (ocena z A) jest >=
od liczby (3).
Powyższa struktura zdaniowa, mająca na
celu skrócenie wyświetlanych komunikatów, jest konsekwentnie wyświetlana dla
wszystkich komunkatów o stosowanych
modelach relacyjnych.
======================
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z B >= 3
jeżeli:
ocena z B >= 3
Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z B >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z C >= 3
jeżeli:
ocena z C >= 3
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z C >= 3

ocena z A >= 3
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
3 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A >= 3

======================
Uwaga: dziwnie wyglądający fragment
ostatniego komunikatu:

Stosuję regułę 13:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
to
ocena z A,B,C >=3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A,B,C >=3

4.4 Baza wiedzy dla statusu studenta Student1.BED

Stosuję regułę 1:
Jeżeli
ocena z A,B,C >=3
zapłacił czesne
to
Student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje wpis
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
Stosuję model relacyjny podstawowy 107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Dla modelu 107 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
aktywny w kole naukowym
to
Student otrzymuje stypendium
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Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
aktywny w kole naukowym
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
ocena z A,B,C >=3
Student otrzymuje wpis
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Student otrzymuje stypendium
Nieprawdą jest: nie zapłacił czesnego
Nieprawdą jest: nieaktywny w kole
naukowym
Nieprawdą jest: wyniki sportowe na
poziomie olimpijskim
Dane są wartości następujących
argumentów:
ocena z A=3
ocena z B=5
ocena z C=5
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
= 4.329
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Student1.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Ponieważ wszystkie semafory wyświetlania miały wartość 1, system informuje o
stosowaniu każdej reguły i każdego modelu. Zwróćmy uwagę na pewne cechy wnioskowania dla bazy wiedzy Student1.BED:
1. Baza reguł REStudent1.BED ma szereg warunków dopytywalnych. Dla żadnego
z nich nie został zadeklarowany w bazie reguł odpowiedni fakt(_). Dlatego
system wnioskujący zadaje w odpowiednim miejscu wnioskowania (tam, gdzie
odpowiednie wartości są potrzebne) odpowiednie pytania o wartości logicznych
tych warunków.
2. Baza modeli MOStudent1.BED ma szereg argumentów dopytywalnych. Dla żadnego z nich nie został zadeklarowany w bazie modeli odpowiedni argument_zna-
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ny(_,_). Dlatego z kolei system wnioskujący zadaje w odpowiednim miejscu
wnioskowania (tam, gdzie odpowiednie wartości są potrzebne) odpowiednie pytania o wartości liczbowe tych argumentów.
3. Testowanie baz wiedzy rozpoczyna sie zawsze testowaniem bazy reguł, poczynając od pierwszej reguły. Jeżeli w bazie reguł brak reguły, która jest spełniona,
system wnioskujący przechodzi do testowania bazy model, które rozpoczyna się
zawsze od pierwszego modelu.

4.4.4

Wnioskowanie wstecz - Student1.BED

Celem wnioskowania wstecz będzie weryﬁkacja hipotezy Student otrzymuje wpis.
Przebieg wnioskowania wstecz (przy tych samych faktach i wartościach argumentów
jak poprzednio) jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1.BED
bazy modeli MOStudent1.BED
bazy ograniczeń OGStudent1.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Student otrzymuje stypendium
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
zapłacił czesne, nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zapłacił czesne
Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=3
Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=5
Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 106:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C = 4.329

Hipoteza pomocnicza
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Dla modelu 107 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
aktywny w kole naukowym
nieaktywny w kole naukowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
aktywny w kole naukowym
Hipoteza główna:
Student otrzymuje stypendium
jest testowana.
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2

4.5 Jak korzystać z semaforów?
Baza wiedzy Student1Semafor.BED

aktywny w kole naukowym
to
Student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium
Hipoteza w sensie szerokim:
Student otrzymuje stypendium
jest prawdą dla bazy wiedzy
Student1.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
aktywny w kole naukowym3
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Student otrzymuje stypendium
Nieprawdą jest: nie zapłacił czesnego
Nieprawdą jest: nieaktywny w kole naukowym
Dane są wartości następujących
argumentów:
ocena z A=3
ocena z B=5
ocena z C=5
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C=4.329
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Student1.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów,
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Student otrzymuje stypendium

Tym razem nie są generowane niepotrzebne wnioski i wartości argumentów. Wnioskowanie wstecz zmierza najkrótszą drogą do zadeklarowanej hipotezy.
Generowanie komunikatów o hipotezach pomocniczych jest bardziej skomplikowane, aniżeli w rozdziale 4.1 dla bazy wiedzy REPpt.BED. Dla hipotezy głównej Student
otrzymuje wpis oczywistymi pierwszymi hipotezami pomocniczymi są ocena z A
>= 3, ocena z B >= 3 i ocena z C >= 3. Dla testowania tych hipotez pomocniczych
należy znać wartości argumentów ocena z A, ocena z B oraz ocena z C i przeprowadzić testowanie modeli arytmetycznych relacyjnych 100, 101 i 102 przed przystąpieniem do testowania wymienionych hipotez pomocniczych.

4.5

Jak korzystać z semaforów?
Baza wiedzy Student1Semafor.BED

Załóżmy, że przy korzystaniu z bazy wiedzy Student1.BED interesują nas tylko wnioski
końcowe: czy student dostanie wpis i czy student dostanie stypendium. Nie chcemy
zaś być informowani o wszystkich pośrednich wnioskach i wynikach, które do owych
wniosków końcowych prowadzą. W tym celu należy semafory pewnych reguł i pewnych
modeli ustawić na wartości 0 (zero). Zrobiono to dla bazy wiedzy Student1.BED, którą
przekształcono w bazę wiedzy Student1Semafor.BED.

4.5.1

Baza reguł REStudent1Semafor.BED

Odpowiednia baza reguł REStudent1Semafor.BED zawiera reguły:
reguła(0, "Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,rok, grupa itd.)",["bez warunku"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
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rem_reguła("-------Początek reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3","zapłacił czesne"],1)
reguła(2,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(3,"Student nie otrzymuje wpisu",["ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(4,"Student nie otrzymuje wpisu",["nie zapłacił czesnego",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(5,"Student otrzymuje stypendium",["zapłacił czesne",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2", "aktywny w kole naukowym"],1)
reguła(6,"Student otrzymuje stypendium",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(7,"Student nie otrzymuje stypendium",["nie zapłacił czesnego",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(8,"Student nie otrzymuje stypendium",["nie zapłacił czesnego",,
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(9,"Student nie otrzymuje stypendium",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(10,"średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",["nie zapłacił czesnego",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(11,"Student nie otrzymuje stypendium",["nieaktywny w kole naukowym",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(12,"Student nie otrzymuje stypendium",["nieaktywny w kole naukowym",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla ocen przedmiotów ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(13,"ocena z A,B,C >=3",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C >= 3"],0)
reguła(14,"ocena z A,B,C <3",["ocena z A < 3"],0)
reguła(15,"ocena z A,B,C <3",["ocena z B < 3"],0)
reguła(16,"ocena z A,B,C <3",["ocena z C < 3"],0)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla ocen przedmiotów ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")

4.5 Jak korzystać z semaforów?
Baza wiedzy Student1Semafor.BED
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reguła(17,"Student podejmuje pracę zarobkową",["Student nie otrzymuje stypendium"],0)

W regułach 13 - 17 zmieniono wartość semafora z 1 na 0, gdyż nie interesują nas
wnioski o wartościach poszczególnych ocen. Dla zasadniczych reguł 1 - 12 pozostawiono uprzednią wartość semafora, gdyż chcemy wiedzieć, czy student zasłużył na
wpis i na stypendium.

4.5.2

Baza modeli MOStudent1Semafor.BED

Baza modeli MOStudent1Semafor.BED ma postać:
rem_model("------- Początek modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","ocena z A >= 3", "ocena z A", ">=","3",0)
model(101,"bez warunku","ocena z B >= 3", "ocena z B", ">=","3",0)
model(102,"bez warunku","ocena z C >= 3", "ocena z C", ">=","3",0)
model(103,"bez warunku","ocena z A < 3", "ocena z A", "<","3",0)
model(104,"bez warunku","ocena z B < 3", "ocena z B", "<","3",0) )
model(105,"bez warunku","ocena z C < 3", "ocena z C", "<","3",0)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla średnich ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(106,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
["0.333","0.333","0.333"],["ocena z A","ocena z B","ocena z C"],0)
model(107,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.1",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","4.1",0)
model(108,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.1",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", "<","4.1",0)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla średnich ------------")

W bazie modeli wszystkim modelom ustawiono semafor na wartości 0: nie chcemy
być informowani o szczegółach wykonywanych obliczeń.

4.5.3

Baza ograniczeń OGStudent1Semafor.BED

Baza ograniczeń OGStudent1Semafor.BED jest identyczna z bazą OGStudent1.BED:
ograniczenie(1,["zapłacił czesne","nie zapłacił czesnego"])
ograniczenie(2,["wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"])
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ograniczenie(3,["aktywny w kole naukowym","nieaktywny w kole naukowym"])

4.5.4

Wnioskowanie w przód - Student1Semafor.BED

Przebieg wnioskowania w przód jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1Semafor.BED
bazy modeli MOStudent1Semafor.BED
bazy ograniczeń OGStudent1Semafor.BED
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
zapłacił czesne, nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zapłacił czesne
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
aktywny w kole naukowym
to
Student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium
Brak możliwości dalszego wnioskowania!

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
aktywny w kole naukowym
nieaktywny w kole naukowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
aktywny w kole naukowym
Określ wartość argumentu: ocena z A
ocena z A=3
Określ wartość argumentu: ocena z B
ocena z B=5
Określ wartość argumentu: ocena z C
ocena z C=5
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
ocena z A,B,C >=3
zapłacił czesne
to
Student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje wpis

Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
aktywny w kole naukowym
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
ocena z A,B,C >=3
Student otrzymuje wpis
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Student otrzymuje stypendium
Nieprawdą jest: nie zapłacił czesnego
Nieprawdą jest: nieaktywny w kole
naukowym
Nieprawdą jest: wyniki sportowe na
poziomie olimpijskim
Dane są wartości następujących
argumentów:
ocena z A=3

4.5 Jak korzystać z semaforów?
Baza wiedzy Student1Semafor.BED

ocena z B=5
ocena z C=5
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
= 4.329
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
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Student1Semafor.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Koniec wnioskowania w przód.

Protokół wnioskowania w przód jest obecnie znacznie krótszy aniżeli dla wnioskowania w przód w przypadku bazy Student1.BED. Pomimo tego, że pewnym regułom
i wszystkim modelom ustawiono semafor na wartości 0, wnioski tych reguł i wyniki
tych modeli pojawiają się w końcowym zestawieniu.

4.5.5

Wnioskowanie wstecz - Student1Semafor.BED

Celem wnioskowania wstecz będzie weryﬁkacja hipotezy Student otrzymuje wpis.
Przebieg wnioskowania wstecz (przy tych samych faktach i wartościach argumentów
jak poprzednio) jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1Semafor.BED
bazy modeli MOStudent1Semafor.BED
bazy ograniczeń OGStudent1Semafor.BED

nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zapłacił czesne

Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Student otrzymuje wpis

Hipoteza główna:
Student otrzymuje wpis
jest testowana.

Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=3
Hipoteza pomocnicza:
ocena z A >= 3
jest testowana.
Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=5
Hipoteza pomocnicza:
ocena z B >= 3
jest testowana.
Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=5
Hipoteza pomocnicza:
ocena z C >= 3
jest testowana.
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
zapłacił czesne

Stosuję regułę 1:
Jeżeli
ocena z A,B,C >=3
zapłacił czesne
to
Student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje wpis
Hipoteza w sensie szerokim:
Student otrzymuje wpis
jest prawdą dla bazy wiedzy
Student1Semafor.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
zapłacił czesne
Student otrzymuje wpis
Nieprawdą jest: nie zapłacił czesnego
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To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Dane są wartości następujących
argumentów:
ocena z A=3
ocena z B=5
ocena z C=5

Student1Semafor.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów,
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Student otrzymuje stypendium

Umiejętne korzystanie z semaforów może więc znacznie zredukować rozmiary protokołów wnioskowania przy równoczesnym zachowaniu wartości logicznej wniosków
wszystkich stosowanych reguł i modeli relacyjnych oraz wyników stosowanych modeli
arytmetycznych.

4.6
4.6.1

Bazy wiedzy dla statusu studenta Student2.BED
Wiedza dziedzinowa Student2.BED

Spróbujmy nieco skomplikować wiedzę z poprzedniej bazy. Obecnie:
1. Warunkiem koniecznym wpisania studenta na semestr następny jest ocena co
najmniej 3 dla wszystkich przedmiotów A, B i C. Od studentów nie mających
wyników sportowych na poziomie olimpijskim wymaga się ponadto zapłacenia
czesnego.
2. Student otrzymuje wpis warunkowy, gdy z przedmiotów A i B ma ocenę co najmniej 3, a z przedmiotu C ma ocenę mniejszą niż 3. Od studentów nie mających
wyników sportowych na poziomie olimpijskim wymaga się ponadto zapłacenia
czesnego.
3. Student otrzymuje również wpis warunkowy, gdy z wszystkich przedmiotów A, B i
C ma ocenę co najmniej 3, ale nie zapłacił czesnego i nie ma wyników sportowych
na poziomie olimpijskim.
4. Student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów jeżeli ma wyniki sportowe
na poziomie olimpijskim i co najwyżej z jednego z przedmiotów A lub B ma ocenę
mniejszą niż 3.
5. Student otrzymuje stypendium, gdy średnia ocena z przedmiotów A, B i C jest
większa niż 4.1 i student wykazuje aktywność w kole naukowym.
6. Student otrzymuje stypendium, gdy ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
7. Student zostaje skreślony z listy studentów jeżeli nie otrzymał wpisu i nie otrzymał wpisu warunkowego i nie otrzymał wpisu na indywidualny tryb studiów.
8. Student może uzyskać zgodę Dziekana na pracę zarobkową w Ośrodku Obliczeniowym Uczelni (OOU) jeżeli otrzymał wpis, nie otrzymuje stypendium i ma średnią
ocenę z przedmiotów A, B i C co najmniej 3.5.
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Baza wiedzy Student2.BED

Baza reguł REStudent2.BED
Baza reguł REStudent2.BED jest następująca:
reguła(0, "Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,rok, grupa itd.)",["bez warunku"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje wpis")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3","student zapłacił czesne"],1)
reguła(2,"student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3",
"student ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(3,"student nie otrzymuje wpisu",["ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(4,"student nie otrzymuje wpisu",["student nie zapłacił czesnego",
"student nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla student otrzymuje wpis")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje wpis warunkowy")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(5,"student otrzymuje wpis warunkowy",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C < 3","student zapłacił czesne"],1)
reguła(6,"student otrzymuje wpis warunkowy",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C >= 3","student nie zapłacił czesnego"],1)
reguła(7,"student nie otrzymuje wpisu warunkowego",["ocena z A < 3"],1)
reguła(8,"student nie otrzymuje wpisu warunkowego",["ocena z B < 3"],1)
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla student otrzymuje wpis warunkowy")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla ")
rem_reguła("

student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów")

rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(9,"student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów",
["student ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"student conajwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3"],1)
reguła(10,"student nie otrzymuje wpisu na indywidualny tryb studiów",
["student nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(11,"student nie otrzymuje wpisu na indywidualny tryb studiów",
["student ma z przedmiotów A i B

ocenę < 3"],1)

reguła(12,"student conajwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3",
["ocena z A >= 3","ocena z B < 3"],1)
reguła(13,"student conajwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3",
["ocena z A < 3","ocena z B >= 3"],1)
reguła(14,"student ma z przedmiotów A i B ocenę < 3",
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["ocena z A < 3","ocena z B < 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla ")
rem_reguła("

student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów")

rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje stypendium")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(15,"student otrzymuje stypendium",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"student jest aktywny w kole naukowym"],1)
reguła(16,"student otrzymuje stypendium",
["student ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(17,"student nie otrzymuje stypendium",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",
"student nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(18,"student nie otrzymuje stypendium",
["student nie jest aktywny w kole naukowym"
,"student nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla student otrzymuje stypendium")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla ocen")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(19,"ocena z A,B,C >=3",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3","ocena z C >= 3"],1)
reguła(20,"ocena z A,B,C <3",["ocena z A < 3"],1)
reguła(21,"ocena z A,B,C <3",["ocena z B < 3"],1)
reguła(22,"ocena z A,B,C <3",["ocena z C < 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla ocen")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla decyzji finalnych")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(23,"student zostaje skreślony z listy studentów",
["student nie otrzymuje wpisu",
"student nie otrzymuje wpisu warunkowego",
"student nie otrzymuje wpisu na indywidualny tryb studiów"],1)
reguła(24,"student może uzyskać zgodę Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
["student otrzymuje wpis","student nie otrzymuje stypendium",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 3.5" ],1)
reguła(25,"student nie uzyska zgody Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
["student nie otrzymuje wpisu"],1)
reguła(26,"student nie uzyska zgody Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
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["student otrzymuje stypendium"],1)
reguła(27,"student nie uzyska zgody Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 3.5" ],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla decyzji finalnych")
rem_reguła("---------------------------------------------")

Baza modeli MOStudent2.BED
Baza modeli MOStudent2.BED jest identyczna z bazą modeli MOStudent1.BED; dla wygodnego śledzenia wnioskowania powtórzymy ją jednak poniżej:
rem_model("------- Początek modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","ocena z A >= 3", "ocena z A", ">=","3",1)
model(101,"bez warunku","ocena z B >= 3", "ocena z B", ">=","3",1)
model(102,"bez warunku","ocena z C >= 3", "ocena z C", ">=","3",1)
model(103,"bez warunku","ocena z A < 3", "ocena z A", "<","3",1)
model(104,"bez warunku","ocena z B < 3", "ocena z B", "<","3",1) )
model(105,"bez warunku","ocena z C < 3", "ocena z C", "<","3",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla średnich ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(106,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
["0.333","0.333","0.333"],["ocena z A","ocena z B","ocena z C"],1)
model(107,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","4.2",1)
model(108,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", "<","4.2",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla średnich ------------")

Baza ograniczeń OGStudent2.BED
Baza ograniczeń OGStudent2.BED jest identyczna z bazą OGStudent1.BED:
ograniczenie(1,["zapłacił czesne","nie zapłacił czesnego"])
ograniczenie(2,["wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"])
ograniczenie(3,["aktywny w kole naukowym","nieaktywny w kole naukowym"])
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Wnioskowanie w przód - Student2.BED

Wnioskowanie elementarne dokładne w przód przebiega dla bazy Student2.BED następująco:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent2.BED
bazy modeli MOStudent2.BED
bazy ograniczeń OGStudent2.BED
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
student zapłacił czesne,
student nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
student zapłacił czesne
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
student ma wyniki sportowe na
poziomie olimpijskim
student nie ma wyników sportowych na
poziomie olimpijskim
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
student nie ma wyników sportowych na
poziomie olimpijskim
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
student nie ma wyników sportowych na
poziomie olimpijskim
to student nie otrzymuje wpisu na
indywidualny tryb studiów
Stąd wynika wniosek:
student nie otrzymuje wpisu na
indywidualny tryb studiów
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
student jest aktywny w kole naukowym
student nie jest aktywny w kole naukowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
student jest aktywny w kole naukowym
Stosuję regułę 17:
Jeżeli
student nie jest aktywny w kole naukowym
student nie ma wyników sportowych na
poziomie olimpijskim
to
student nie otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
student nie otrzymuje stypendium

Określ wartość argumentu: ocena z A
ocena z A=4
Określ wartość argumentu: ocena z B
ocena z B=4
Określ wartość argumentu: ocena z C
ocena z C=3.5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 106:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
3.8295
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli:
ocena z A >= 3
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
4 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z B >= 3
jeżeli:
ocena z B >= 3
Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
4 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z B >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z C >= 3
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jeżeli:
ocena z C >= 3
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
3.5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z C >= 3
Stosuję regułę 18:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
to
ocena z A,B,C >=3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A,B,C >=3
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
ocena z A,B,C >=3
student zapłacił czesne
to
student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
student otrzymuje wpis
Stosuję model relacyjny podstawowy 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C <
4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C <
4.2
Dla modelu 108 jest spełniona relacja:
3.8295 < 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C <
4.2
Stosuję model relacyjny podstawowy 109:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
3.5
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
3.5
Dla modelu 109 jest spełniona relacja:
3.8295 >= 3.5
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
3.5
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Stosuję regułę 23:
Jeżeli
student otrzymuje wpis
student nie otrzymuje stypendium
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
3.5
to
student może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
Stąd wynika wniosek:
student może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
student zapłacił czesne
student nie ma wyników sportowych na
poziomie olimpijskim
student nie otrzymuje wpisu na
indywidualny tryb studiów
student nie jest aktywny w kole naukowym
student nie otrzymuje stypendium
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
ocena z A,B,C >=3
student otrzymuje wpis
średnia ocena z przedmiotów A, B i C <
4.2
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
3.5
student może uzyskać zgodę Dziekana na
pracę zarobkową w OOU
Nieprawdą jest: student nie zapłacił
czesnego
Nieprawdą jest: student ma wyniki
sportowe na poziomie olimpijskim
Nieprawdą jest: student jest aktywny w
kole naukowym
Dane są wartości argumentów:
ocena z A=4
ocena z B=4
ocena z C=3.5
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
3.8295
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Student2.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód!
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Ponieważ wartości logiczne warunków dopytywalnych nie zostały zadeklarowane w
bazie reguł, a wartości liczbowe argumentów dopytywalnych nie zostały zadeklarowane
w bazie modeli, system zadaje w odpowiednim miejscu wnioskowania (tam, gdzie
odpowiednie wartości są potrzebne) odpowiednie pytania.

4.6.4

Wnioskowanie wstecz - Student2.BED

Podobnie jak dla bazy Student1.BED, wnioskowanie wstecz dla bazy Student2.BED
trwa krócej aniżeli wnioskowanie w przód. Poniżej przedstawiono przebieg tego wnioskowania dla hipotezy student otrzymuje wpis warunkowy:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent2.BED
bazy modeli MOStudent2.BED
bazy ograniczeń OGStudent2.BED

Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
3.5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z B >= 3

Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
student otrzymuje wpis warunkowy

Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=2

Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=3
Hipoteza pomocnicza
ocena z A >= 3
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli:
ocena z A >= 3
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
3 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A >= 3
Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=3.5
Hipoteza pomocnicza
ocena z B >= 3
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z B >= 3
jeżeli:
ocena z B >= 3

Hipoteza pomocnicza
ocena z C < 3
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z C < 3
jeżeli:
ocena z C < 3
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
2 < 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z C < 3
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
student zapłacił czesne
student nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
student zapłacił czesne
Hipoteza główna
student otrzymuje wpis warunkowy
jest testowana.
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C < 3
student zapłacił czesne

111

4.7 Wiedza dziedzinowa OpłatyDodatkowe.BED

to
student otrzymuje wpis warunkowy
Stąd wynika wniosek:
student otrzymuje wpis warunkowy
Hipoteza w sensie szerokim:
student otrzymuje wpis warunkowy
jest prawdą dla bazy wiedzy
Student2.BED,
dla zadeklarowanych faktów
i wartości argumentów.

Nieprawdą jest:
student nie zapłacił czesnego
Dane są wartości następujących argumentów:
ocena z A=3
ocena z B=3.5
ocena z C=2
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Student2.BED,

Dane są następujące fakty:
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C < 3
student zapłacił czesne
student otrzymuje wpis warunkowy

4.7

z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów,
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
student otrzymuje wpis warunkowy.

Wiedza dziedzinowa OpłatyDodatkowe.BED

4.7.1

Czy zawsze należy negować wnioski reguł i
modeli relacyjnych?

Oczywiście nie należy tego robić zawsze, lecz tylko wtedy, gdy negacje wniosków są
potrzebne dla wnioskowania. Ilustruje to poniższy przyklad bazy OpłatyDodatkowe.
BED. Baza ta wspomaga podejmowanie decyzji o opłatach ponoszonych przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za dodatkowe usługi edukacyjne spowodowane niezadowalającymi wynikami nauczania na studiach pierwszego i drugiego
stopnia. Zasady te są zawarte w następujących dokumentach:
1. Zarządzenie 41/14 Rektora Uniwersytetu Ekonimicznego w Katowicach z dnia
10 lipca 2014:
§1
Opłaty za dodatkowe usługi edukacyjne spowodowane niezadawalającymi wynikami w nauce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosza za:
1. Zaliczenie przedmiotu w trybie określonym w § 20 ust. 6 Regulaminu Studiów:
a) w I terminie - 60 zł
b) w II terminie - 100 zł
c) w III terminie - 150 zł
2. Powtarzanie semestu spowodowane nie zaliczeniem:
a) jedego przedmiotu - 250 zł
b) dwóch i więcej - 250 zł za każdy, jednak nie więcej niż 2000 zł.
§2
Opłata za ponowną realizację przedmiotów niezaliczonych w semestrze, którego
student nie zaliczył - w przypadku gdy wznawia studia - wynosi 250 zł za każdy
przedmiot.
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2. Regulamin Studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, § 20 i § 33,
z poprawkami uwzględniającymi praktykę Dziekanatu WIiK:
§ 20
.................
4. Zaliczenie semestru wymaga uzyskania 30 punktów ECTS w systemie akumulacji punktów.
.................
6. Jeżeli studentowi w systemie akumulacji punktów ECTS w danym semestrze
brakuje nie więcej niż 12 punktów ECTS do liczby punktów określonej w ust. 4,
otrzymuje warunkowe zaliczenie semestru i może zaliczyć brakujące przedmioty
w trybie poprawkowym w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, z zastrzeżeniem
ust. 7 i 8. W danej sesji egzaminacyjnej studentowi przysługuje jeden termin
trybu poprawkowego. Terminy składania deklaracji trybów poprawkowych ustala dziekan.
7. Jeżeli studentowi pierwszego roku studiów pierwszego stopnia w pierwszym
semestrze studiów brakuje nie więcej niż 12 punktów ECTS do liczby punktów
określonej w ust. 4, to otrzymuje warunkowy wpis na semestr pierwszy i może
zaliczyć brakujące przedmioty w trybie poprawkowym w letniej sesji egzaminacyjnej.
8. Jeżeli studentowi pierwszego roku studiów pierwszego stopnia w drugim semestrze studiów brakuje nie więcej niż 12 punktów ECTS do liczby punktów
określonej w ust. 4, może on zaliczyć brakujące przedmioty w trybie poprawkowym w tym samym semestrze studiów - nie później niż do 30 września. Jeśli w
trybie poprawkowym student ten nie zaliczy drugiego semestru studiów, dziekan
podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
9. Jeżeli studentowi, w systemie akumulacji punktów ECTS, w danym semestrze
brakuje więcej niż 12 punktów ECTS, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z
listy studentów lub, na wniosek studenta, kieruje go na powtarzanie semestru (z
zastrzeżeniem ust. 10).
10. Jeżeli studentowi pierwszego roku studiów pierwszego stopnia w pierwszym
lub drugim semestrze studiów brakuje więcej niż 12 punktów ECTS, dziekan
podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§33
.................
2. Student studiów stacjonarnych, który po zaliczeniu pierwszego roku studiów
został skreślony z listy studentów, ma prawo je wznowić na studiach stacjonarnych tylko jeden raz i przed upływem 3 lat od daty zakończenia semestru, na
którym nastąpiło skreślenie (z zastrzeżeniem § 22 ust. 5 i § 26 ust. 6).
3. Student studiów niestacjonarnych po zaliczeniu pierwszego semestru studiów
ma prawo wznawiać studia niestacjonarne wielokrotnie w okresie pięciu lat od
daty zakończenia semestru, z powodu niezaliczenia którego student został skreślony (z zastrzeżeniem § 22 ust. 5 i § 26 ust. 6).
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Ontologia wiedzy dziedzinowej bazy wiedzy
OpłatyDodatkowe.BED

Wiedza o opłatach dodatkowych, zawarta w Zarządzenie 41/14 i w Regulaminie Studiów, jest stosunkowo zawiła. Dlatego należy zacząć od słownika potrzebnych pojęć,
obejmującego zarówno pojęcia stosowane w wymienionych dokumentach, jak i pojęcia
tam nie występujące z powodu swej oczywistości dla osoby procedującej w/w dokumenty. Pojęcia te są następujące:
Drugi semestr studiów
Koszt bieżących egzaminów poprawkowych (Termin I)
Koszt zaległych egzaminów poprawkowych (Terminy II, III i kolejne.)
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS: taka liczba brakujących
punktów ECTS, powyżej której student nie może zaliczyć brakujące
przedmioty w trybie poprawkowym w kolejnej sesji egzaminacyjnej
Opłaty za dodatkowe usługi edukacyjne
Opłata za egzamin poprawkowy w Terminie I
Opłata za egzamin poprawkowy w Terminie II
Opłata za egzamin poprawkowy w Terminie III i kolejnych terminach
Opłata za ponowną realizację przedmiotów niezaliczonych w semestrze w przypadku wznawiania studiów
Pierwszy semestr studiów
Skierowanie studenta na powtarzanie semestru
Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
Studia pierwszego stopnia
Studia drugiego stopnia
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Termin I trybu poprawkowego
Termin II trybu poprawkowego
Termin III trybu poprawkowego
Terminy kolejne trybu poprawkowego
Tryb poprawkowy w kolejnej sesji egzaminacyjnej
Tryb poprawkowy w letniej sesji egzaminacyjnej
Tryb poprawkowy w tym samym semestrze studiów
Upływ lat od daty zakończenia semestru, na którym nastąpiło skreślenie
Wniosek studenta o powtarzanie semestru
Wymagana liczba punktów ECTS (co najmniej 30 dla zaliczenia semestru)
Wznowienie studiów niestacjonarnych
Wznowienie studiów stacjonarnych
Zaliczenie pierwszego roku studiów
Zaliczenie semestru (bezwarunkowe)
Zaliczenie warunkowe semestru, tryb poprawkowy w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Zaliczenie warunkowe semestru, tryb poprawkowy tylko w letniej sesji egzaminacyjnej
Zaliczenie warunkowe semestru, tryb poprawkowy tylko w tym samym semestrze studiów
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Na uwagę zasługuje to, że pojęcia te obejmują wyłącznie potrzebne dla podejmowania
decyzji o oplatach dodatkowych. Nie ma pomiędzy nimi np. ”Decyzji Dziekana o skreśleniu
z listy studentów” lub ”Skreślenia z listy studentów”, gdyż skreślenie jest ”darmowe”: nie
wymaga ponoszenia przez studenta dodatkowych opłat.

4.7.3

Przestrzeń decyzyjna bazy wiedzy
OpłatyDodatkowe.BED

Złożoność zasad wyznaczania opłat dodatkowych sprawia, że dobrze jest zasady te
przedstawić w postaci czytelnych i przejrzystych tabel będących szczególnym przypadkiem przestrzeni decyzyjnej bazy wiedzy. Nazwą tą obejmuje się wszystkie możliwe
graﬁczne sposoby przedstawiania ﬁnalnych decyzji bazy wiedzy wraz z odpowiadającymi im warunkami. Graﬁczny charakter przestrzeni decyzyjnej bazy wiedzy ułatwia
dostrzeżenie luk i niekonsekwencji bazy wiedzy. Przestrzeń decyzyjną bazy wiedzy
OpłatyDodatkowe.BED przedstawia rysunek 4.1

4.7.4

Baza wiedzy OpłatyDodatkowe.BED

Baza reguł REOpłatyDodatkowe.BED
rem_reguła("----------Początek reguł dla poprawiania ocen------------")
rem_reguła("-----------------------------------------------")
reguła(1,"Zaliczył semestr","Ma wymaganą akumulowaną liczbę punktów ECTS"], 1)
reguła(2,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy w kolejnych sesjach
egzaminacyjnych",
["Nie studiuje na pierwszym semestrze","Nie studiuje na drugim semestrze",
"Brakująca liczba punktów ECTS poniżej krytycznej"], 1)
reguła(3,"Nie zaliczył semestru warunkowo, nie ma trybu poprawkowego w kolejnych
sesjach egzaminacyjnych",
["Nie studiuje na pierwszym semestrze", "Nie studiuje na drugim semestrze",
"Brakująca liczba punktów ECTS powyżej krytycznej"], 1)
reguła(4,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w letniej sesji
egzaminacyjnej",
["Studiuje na studiach pierwszego stopnia","Studiuje na pierwszym semestrze",
"Brakująca liczba punktów ECTS poniżej krytycznej"], 1)
reguła(5,"Nie zaliczył semestru warunkowo, nie ma trybu poprawkowego tylko w letniej
sesji egzaminacyjnej",
["Studiuje na studiach pierwszego stopnia","Studiuje na pierwszym semestrze",
"Brakująca liczba punktów ECTS powyżej krytycznej"], 1)
reguła(6,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w tym samym
semestrze studiów",
["Studiuje na studiach pierwszego stopnia","Studiuje na drugim semestrze",
"Brakująca liczba punktów ECTS poniżej krytycznej"], 1)
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Rysunek 4.1: Przestrzeń decyzyjna bazy wiedzy OpłatyDodatkowe.BED.

reguła(7,"Nie zaliczył semestru warunkowo, nie ma trybu poprawkowego tylko w
tym samym semestrze studiów",
["Studiuje na studiach pierwszego stopnia","Studiuje na drugim semestrze",
"Brakująca liczba punktów ECTS powyżej krytycznej"],1)
rem_reguła("-----------------------------------------------")
rem_reguła("----------Koniec reguł dla poprawiania-ocen --------------------------")
rem_reguła("-----------------------------------------------")
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rem_reguła("-----------------------------------------------")
rem_reguła("----------Początek reguł dla powtarzania semestru -------------------")
rem_reguła("-------------------------------------------------------------")
reguła(8,"Skierowany na powtarzanie semestru",["Nie zaliczył semestru warunkowo,
nie ma trybu poprawkowego w kolejnych sesjach egzaminacyjnych",
"Złożył wniosek o powtarzanie semestru","Nie powtarzał semestru",
"Nie studiuje na pierwszym roku"], 1)
rem_reguła("----------------------------------------------------------------------")
rem_reguła("----------Koniec reguł dla powtarzania semestru------------")
rem_reguła("----------------------------------------------------------------------")
rem_reguła("----------------------------------------------------------------------")
rem_reguła("----------Początek reguł dla wznawiania studiów------------")
rem_reguła("----------------------------------------------------------------------")
reguła(9,"Może wznowić studia",["Może wznowić studia stacjonarne"],1)
reguła(10,"Może wznowić studia",["Może wznowić studia niestacjonarne"],1)
reguła(11,"Może wznowić studia stacjonarne",["Był skreślony",
"Chce wznowić studia stacjonarne", "Zaliczył pierwszy rok",
"Nie upłynęły 3 lat od daty skreślenia",
"Nie wznawiał studiów wcześniej"], 1)
reguła(12,"Może wznowić studia niestacjonarne",["Był skreślony",
"Chce wznowić studia niestacjonarne", "Zaliczył pierwszy semestr",
"Nie upłynęło 5 lat od daty skreślenia"], 1)
rem_reguła("----------------------------------------------------------------------")
rem_reguła("----------Koniec reguł dla wznawiania studiów-------------")

Zauważmy, że:
• Negacja wniosku reguły 8 nie jest potrzebna dla oceny kosztów dodatkowych.
Stąd brak odpowiednich reguł w bazie.
• Negacja wniosków reguł 9-12 nie jest potrzebna dla oceny kosztów dodatkowych.
Stąd brak odpowiednich reguł w bazie.
• Nie ma reguły z wnioskiem ”Student zostanie skreślony”. Skreślenie jest darmowe.
• Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS jest taką liczbą brakujących punktów ECTS, powyżej której student nie może zaliczyć brakujące przedmioty w
trybie poprawkowym w kolejnych sesjach egzaminacyjnych.
Na uwagę zasługuje również sposób tworzenia negacji wniosku dla reguł 3, 5 i 7. Negacje wniosków tych reguł nie są pełnymi negacjami (zgodnymi z zasadami de Morgana
przedstawionymi w rozdziale 3.2.7), lecz są opisywanym w tymże rozdziale negacjami
częściowymi. Wynika to z oczywistego braku potrzeby stosowania negacji pełnych.
Baza modeli MOOpłatyDodatkowe.BED
rem_model("-------Początek modeli dla

punktów ECTS---------")
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rem_model("-------------------------------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS",
"Numer aktualnego semestru","*","Wymagana liczba punktów ECTS na semestr",1)
model(101,"bez warunku", "Ma wymaganą akumulowaną liczbę punktów ECTS",
"Posiadana przez studenta akumulowana liczba punktów ECTS", ">=",
"Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS",1)
model(102,"bez warunku", "Nie ma wymaganej liczby punktów ECTS",
"Brakująca liczba punktów ECTS", "<",
"Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS",1)
model(103,"bez warunku","Brakująca liczba punktów ECTS",
"Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS", "-",
"Posiadana przez studenta akumulowana liczba punktów ECTS"
model(104,"bez warunku", "Brakująca liczba punktów ECTS powyżej krytycznej",
"Brakująca liczba punktów ECTS", ">", "Krytyczna liczba punktów ECTS",1)
model(105,"bez warunku", "Brakująca liczba punktów ECTS poniżej krytycznej",
"Posiadana przez studenta liczba punktów ECTS",1)
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("--------------Koniec modeli dla punktów ECTS-----------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("--------------Początek modeli dla trybu poprawkowego-------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
model_liniowy(106,"Zaliczył semestr","Opłata dodatkowa za zaległe poprawki",
["100","150","150"],["Liczba poprawianych przedmiotów w II terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w III terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w kolejnym terminie"],1)
model_liniowy(107,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy w kolejnych sesjach
egzaminacyjnych","Opłata dodatkowa za poprawki",["60","100","150","150"],
["Liczba poprawianych przedmiotów w I terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w II terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w III terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w kolejnym terminie"],1)
model(108,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w letniej sesji
egzaminacyjnej","Opłata dodatkowa za poprawki","60","*",
"Liczba poprawianych przedmiotów w I terminie",1)
model_liniowy(109,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w tym
samym semestrze studiów","Opłata dodatkowa za poprawki",["60","100"],
["Liczba poprawianych przedmiotów w I terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w II terminie"],1)
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("-----------Koniec modeli dla trybu poprawkowego---------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("--------------Początek modeli dla powtarzania semestru--------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
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model(110,"Skierowany na powtarzanie semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru",
"Liczba niezaliczonych przedmiotów","*","250",1)
model(111,"Skierowany na powtarzanie semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru <=
Koszt maksymalny powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru","<=",
"Koszt maksymalny powtarzania semestru",1)
model(112,"Skierowany na powtarzanie semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru >
Koszt maksymalny powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru",">",
"Koszt maksymalny powtarzania semestru",1)
model(113,"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru <=
Koszt maksymalny powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa za powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru","==","0",1)
model(114,"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru >
Koszt maksymalny powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa za powtarzania semestru",
"Koszt maksymalny powtarzania semestru","==","0",1)
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("---------Koniec modeli dla powtarzania semestru------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("--------------Początek modeli dla wznawiania studiów-------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
model(115,"Chce wznowić studia stacjonarne","Nie upłynęły 3 lat od daty
skreślenia","Liczba lat od skreślenia","<","3",1)
model(116,"Chce wznowić studia stacjonarne","Upłynęły co najmniej 3 lata od daty
skreślenia", "Liczba lat od skreślenia",">=","3",1)
model(117,"Chce wznowić studia niestacjonarne","Nie upłynęło 5 lat od daty
skreślenia","Liczba lat od skreślenia","<","5",1)
model(118,"Chce wznowić studia niestacjonarne","Upłynęło co namniej 5 lat od daty
skreślenia","Liczba lat od skreślenia",">=","5",1)
model(119,"Może wznowić studia","Opłata za ponowną realizację przedmiotów
niezaliczonych","Liczba niezaliczonych przedmiotów","*","250",1)
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("--------------Koniec modeli dla wznawiania studiów------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("----Początek argumentów znanych -------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
argument_znany("Wymagana liczba punktów ECTS", 30)
argument_znany("Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS", 12)
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argument_znany("Koszt maksymalny powtarzania semestru", 2000)
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("----Koniec argumentów znanych -----------------------")

Baza ograniczeń OGOpłatyDodatkowe.BED
ograniczenie(1,["Studiuje na pierwszym semestrze",
"Nie studiuje na pierwszym semestrze"])
ograniczenie(2,["Studiuje na drugim semestrze",
"Nie studiuje na drugim semestrze"])

4.7.5

Wnioskowanie w przód - OpłatyDodatkowe.BED

Wnioskowanie w przód dla bazy wiedzy OpłatyDodatkowe.BED przebiega następująco:

Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REOpłatyDodatkowe.BED
bazy modeli MOOpłatyDodatkowe.BED
bazy ograniczeń OGOpłatyDodatkowe.BED
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
Wymagana liczba punktów ECTS=30
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS=12
Koszt maksymalny powtarzania semestru=2000
Tylko jeden warunek z ograniczenia
dla listy:
Studiuje na pierwszym semestrze
Nie studiuje na pierwszym semestrze
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Nie studiuje na pierwszym semestrze
Tylko jeden warunek z ograniczenia
dla listy:
Studiuje na drugim semestrze
Nie studiuje na drugim semestrze
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Nie studiuje na drugim semestrze

Numer aktualnego semestru=4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS =
Numer aktualnego semestru *
Wymagana liczba punktów ECTS na semestr
Stąd wynika wartość:
Wymagana akumulowana liczba punktów
ECTS = 120
Określ wartość argumentu:
Posiadana przez studenta akumulowana liczba
punktów ECTS
Posiadana przez studenta akumulowana liczba
punktów ECTS=111

Był skreślony? NIE

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Brakująca liczba punktów ECTS =
Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS Posiadana przez studenta akumulowana
liczba punktów ECTS
Stąd wynika wartość:
Brakująca liczba punktów ECTS = 9

Określ wartość argumentu:
Numer aktualnego semestru

Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:

Studiuje na studiach pierwszego stopnia?
TAK
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Liczba poprawianych przedmiotów w
bez warunku
III terminie
prawdą jest:
Liczba poprawianych przedmiotów w
Nie ma wymaganej akumulowanej liczby
III terminie=0
punktów ECTS
jeżeli:
Posiadana przez studenta akumulowana liczba Określ wartość argumentu:
punktów ECTS <
Liczba poprawianych przedmiotów w
Wymagana akumulowana liczba
kolejnym terminie
punktów ECTS
Liczba poprawianych przedmiotów w
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
kolejnym terminie=0
111 < 120
Stąd wynika wniosek:
Stosuję model arytmetyczny liniowy 107:
Nie ma wymaganej akumulowanej liczby
dla spełnionego warunku startowego:
punktów ECTS
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
zachodzi:
dla spełnionego warunku startowego:
Opłata dodatkowa za poprawki
bez warunku
60 * Liczba poprawianych przedmiotów
prawdą jest:
w I terminie +
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
100 * Liczba poprawianych przedmiotów
krytycznej
w II terminie +
jeżeli:
150 * Liczba poprawianych przedmiotów
Brakująca liczba punktów ECTS <=
w III terminie +
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS
150 * Liczba poprawianych przedmiotów
Dla modelu 104 jest spełniona relacja:
w kolejnym terminie
9 <= 12
Stąd wynika wartość:
Stąd wynika wniosek:
Opłata dodatkowa za poprawki = 260
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
Chce wznowić studia stacjonarne? NIE
Chce wznowić studia niestacjonarne? NIE
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Nie studiuje na pierwszym semestrze
Nie studiuje na drugim semestrze
Dane są następujące fakty:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
Nie studiuje na pierwszym semestrze
krytycznej
Nie studiuje na drugim semestrze
to
Studiuje na studiach pierwszego stopnia
Zaliczył semestr warunkowo,tryb poprawkowy
Nie ma wymaganej akumulowanej liczby
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
punktów ECTS
Stąd wynika wniosek:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
Zaliczył semestr warunkowo,tryb poprawkowy
krytycznej
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Określ wartość argumentu:
Liczba poprawianych przedmiotów w
I terminie
Liczba poprawianych przedmiotów w
I terminie=1
Określ wartość argumentu:
Liczba poprawianych przedmiotów w
II terminie
Liczba poprawianych przedmiotów w
II terminie=2
Określ wartość argumentu:

Nieprawdą jest: Studiuje na pierwszym
semestrze
Nieprawdą jest: Studiuje na drugim semestrze
Nieprawdą jest: Był skreślony
Nieprawdą jest: Chce wznowić studia
stacjonarne
Nieprawdą jest: Chce wznowić studia
niestacjonarne
Dane są wartości następujących argumentów:
Wymagana liczba punktów ECTS=30
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Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS=12
Koszt maksymalny powtarzania semestru=2000
Numer aktualnego semestru=4
Wymagana akumulowana liczba punktów
ECTS=120
Posiadana przez studenta akumulowana
liczba punktów ECTS=111
Brakująca liczba punktów ECTS=9
Liczba poprawianych przedmiotów w
I terminie=1
Liczba poprawianych przedmiotów w
II terminie=2

4.7.6

Liczba poprawianych przedmiotów w
III terminie=0
Liczba poprawianych przedmiotów w
kolejnym terminie=0
Opłata dodatkowa za poprawki=260
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Opłaty_dodatkowe.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - OpłatyDodatkowe.BED

Wnioskowanie wstecz dla bazy wiedzy zostanie przeprowadzone dla identycznego zestawu faktów jak wnioskowanie w przód. Celem tego wnioskowania będzie weryﬁkacja hipotezy Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy w kolejnych sesjach
egzaminacyjnych. Wnioskowanie wstecz przebiega następująco:
Wnioskowanie wstecz dla
bazy reguł REOpłatyDodatkowe.BED
bazy modeli MOOpłatyDodatkowe.BED
bazy ograniczeń OGOpłatyDodatkowe.BED

Numer aktualnego semestru=4

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
bez warunku
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy zachodzi:
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS =
Numer aktualnego semestru *
Wymagana liczba punktów ECTS na semestr
W bazie modeli są wartości następujących
Stąd wynika wartość:
argumentów:
Wymagana akumulowana liczba punktów
Wymagana liczba punktów ECTS=30
ECTS = 120
Krytyczna brakująca liczba punktów
ECTS=12
Koszt maksymalny powtarzania semestru=2000 Określ wartość argumentu:
Posiadana przez studenta akumulowana
liczba punktów ECTS
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
Posiadana przez studenta akumulowana
listy:
liczba punktów ECTS=111
Studiuje na pierwszym semestrze
Nie studiuje na pierwszym semestrze
może być prawdą!
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Wskaż warunek będący prawdą!
103:
Nie studiuje na pierwszym semestrze
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla zachodzi:
Brakująca liczba punktów ECTS =
listy:
Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS Studiuje na drugim semestrze
Posiadana przez studenta akumulowana
Nie studiuje na drugim semestrze
liczba punktów ECTS
może być prawdą!
Stąd wynika wartość:
Wskaż warunek będący prawdą!
Brakująca liczba punktów ECTS = 9
Nie studiuje na drugim semestrze
Określ wartość argumentu:
Numer aktualnego semestru

Hipoteza pomocnicza:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
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krytycznej
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowania:
bez warunku
prawdą jest:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
jeżeli:
Brakująca liczba punktów ECTS <=
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
9 <= 12
Stąd wynika wniosek:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej

jest prawdą dla bazy wiedzy
OpłatyDodatkowe.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Nie studiuje na pierwszym semestrze
Nie studiuje na drugim semestrze
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Nieprawdą jest: Studiuje na pierwszym
semestrze
Nieprawdą jest: Studiuje na drugim
semestrze

Dane są wartości następujących argumenHipoteza główna:
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tów:
Wymagana liczba punktów ECTS na semestr=30
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS=12
jest testowana.
Koszt maksymalny powtarzania semestru=2000
Numer aktualnego semestru=4
Stosuję regułę 2:
Wymagana akumulowana liczba punktów
Jeżeli
ECTS=120
Nie studiuje na pierwszym semestrze
Posiadana przez studenta akumulowana
Nie studiuje na drugim semestrze
liczba punktów ECTS=111
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
Brakująca liczba punktów ECTS=9
krytycznej
to
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
OpłatyDodatkowe.BED
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
z zadeklarowanych faktów i wartości arguStąd wynika wniosek:
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy mentów
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Hipoteza w sensie szerokim:
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
Koniec wnioskowania wstecz.
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych

Tym razem nie ma sensu żądać, by przy weryﬁkacji hipotezy:

Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
były również wyznaczane opłaty dodatkowe: nie wiemy bowiem, w jakich semstrach
przyszłych student będzie zaliczał brakujące przedmioty.

4.8 Baza wiedzy kredytowa Kredyt.BED
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4.8.1

Wiedza dziedzinowa Kredyt.BED

Podejmowanie decyzji o przyznawaniu kredytów jest w gospodarce rynkowej jedną z
najbardziej ważkich i jedną z najczęściej podejmowanych decyzji2 . Regulaminy podejmowania tych decyzji są różne w różnych bankach. Dalsze rozważania będą oparte na
uproszczonym regulaminie udzielania kredytów małym przedsiębiorcom. Umożliwia
on podejmowanie decyzji:
1) Udziel kredyt
2) Odmów kredytu
3) Konsultuj z przełożonym
Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę trzy czynniki:
A) Zabezpieczenie kredytu
B) Wyniki ﬁnansowe przedsiębiorstwa
C) Reputację przedsiębiorstwa
Szczegóły są następujące:
1. Zabezpieczenie kredytu jest podstawowym czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu. Zabezpieczenie jest oceniane w kategoriach jego płynności, tzn.
łatwości jego konwersji w gotówkę. Przykładowy bank rozróżnia bardzo dobre
zabezpieczenie, dobre zabezpieczenie i złe zabezpieczenie:
(a) Bardzo dobre zabezpieczenie może być dwojakie:
• bardzo dobre zabezpieczenie klasy a, dla którego
100 <= Zabezpieczenie I klasy (%)
gdzie:
Zabezpieczenie I klasy (%) = Depozyty złotówkowe +
Depozyty dewizowe + Gwarancje bankowe
odniesione do wartości kredytu i wyrażone w %, lub
• bardzo dobre zabezpieczenie klasy b, dla którego
b1) 70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100 i
b2) 30 <= Zabezpieczenie II klasy (%)
gdzie:
Zabezpieczenie II klasy (%) = Akcje + Obligacje
odniesione do wartości kredytu i wyrażone w %,
(b) dobre zabezpieczenie, dla którego
2 Podejmowanie złych decyzji kredytowych w masowej skali, np. udzielania kredytow hipotecznych
kredytobiorcom nie spełniającym normalnych kryteriow wymaganych w przypadku takich kredytów,
było jednym z powodów kryzysu ﬁnansowego w r. 2007.
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• 60 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 70, i
• 10 <= Zabezpieczenie II klasy (%), i
• 30 <= Zabezpieczenie III klasy (%)
gdzie
Zabezpieczenie III klasy (%) = Hipoteka + Prawa własności
odniesione do wartości kredytu i wyrażone w %.
(c) złe zabezpieczenie, nie będące bardzo dobrym ani dobry zabezpieczeniem.
2. Wyniki ﬁnansowe przedsiębiorstwa są oceniane na podstawie czterech parametrów:
•

Krótkoterminowe zadłużenie/Sprzedaż netto (w %),
z wagą -2

•

Ubiegłoroczny wzrost zysku (w %),
z wagą 1

•

Zysk netto/Całkowity majątek (w %),
z wagą 5

•

Zysk netto/sprzedaż netto (w %),
z wagą 5

Ważona suma parametrów daje Wskaźnik finansowy:
Wskaźnik finansowy =
-2 * Krótkoterminowe zadłużenie/Sprzedaż netto (w %) +
1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (w %) +
5 * Zysk netto/Całkowity majątek (w %) +
5 * Zysk netto/sprzedaż netto (w %)
Ocena ﬁnansów jest:
•

Bardzo dobra, jeżeli Wskaźnik finansowy > 500,

•

Dobra, jeżeli 100 < Wskaźnik finansowy <= 300

•

Dostateczna, jeżeli -50 < Wskaźnik finansowy <= 100

•

Zła, jeżeli Wskaźnik finansowy <= -50

3. Reputacja przedsiębiorstwa jest oceniana przez bank w kategoriach:
•

Bardzo dobra reputacja

•

Dobra reputacja

•

Zła reputacja

4.8 Baza wiedzy kredytowa Kredyt.BED
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Zgodnie z regulaminem:
• bank udziela kredyt, jeżeli wymienione trzy wskaźniki (zabezpieczenie, ocena
ﬁnansów i reputacja) są co najmniej dobre;
• bank nie udziela kredytów klientom ze złą oceną ﬁnansów lub ze złym zabezpieczeniem lub z dostateczną oceną ﬁnansów i złą reputacją;
• w pozostałych sytuacjach konieczna jest konsultacja urzędnika kredytowego z
przełożonym. To stwierdzenie wymaga zdeﬁniowania pozostałych sytuacji. Okazuje się, że konsultacje są konieczne jeżeli poprawa dowolnego z trzech atrybutów (zabezpieczenie, ocena finansów i reputacja) klienta o jeden stopień
(np. poprawa reputacji ze Zła na Dobra), sprawi, że warunki kredytowania będą
spełnione.

4.8.2

Analiza przestrzeni decyzyjnej - baza reguł
REKredyt.BED

W dotychczasowych przykładach - ze względu na ich prostotę - pomijaliśmy analizę przestrzeni decyzyjnej bazy wiedzy. Rozpatrywany przykład jest na tyle złożony, że
musimy przestrzeni decyzyjnej poświęcić trochę uwagi. Przestrzeń ta jest zdeﬁniowana
zbiorem wszystkich możliwych trójek atrybutowych:
(Zabezpieczenie, Wyniki finansowe, Reputacja)
Trójek tych jest 36, co widać na rysunku 4.2. Nazwa ”przestrzeń decyzyjna” pochodzi
stąd, że każdej z tych trójek musimy przyporządkować jedną z trzech możliwych ﬁnalnych decyzji (Udziel kredyt, Odmów kredytu, Konsultuj z przełożonym) w
sposób zgodny z cytowanym regulaminem. Finalnymi decyzjami nazywamy te, dla
podejmowania których tworzymy bazę wiedzy.
Obecność 36 trójek w przestrzeni decyzyjnej z rysunku 4.2 nie oznacza jednak konieczności tworzenia aż 36 reguł z wnioskami (Udziel kredyt, Odmów kredytu, Konsultuj z przełożonym). Np. wszystkim trójkom z ”lewej ściany” sześcianu z tego
rysunku odpowiada zła ocena ﬁnansów, czyli wszystkim trójkom ”lewej ściany” wystarczy przyporządkować wspólną regułę: odmów kredyt jeżeli ocena ﬁnansów jest zła.
Również wszystkim trójkom ”przedniej ściany” sześcianu wystarczy przyporządkować
wspólną regułę: odmów kredyt jeżeli zabezpieczenie jest złe.
Na koniec musimy się jednak upewnić, czy wszystkim możliwym trójkom atrybutowym przyporządkowaliśmu poprawne decyzje. Dobrze to zrobić za pomocą tablicy
4.1. Jak widać, przestrzeń decyzyjna jest kompletna, tzn. nie ma takich klientów, dla
których decyzyja kredytowa nie zostanie wygenerowana. Dloatego na jej podstawie
można już sformułować część bazy reguł REKredyt.BED:
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Rysunek 4.2: Przestrzeń decyzyjna kredytowej bazy wiedzy.

4.8.3

Baza wiedzy Kredyt.BED

Baza reguł REKredyt.BED
Korzystając z tablicy 4.1 można sformułować podstawowe reguły bazy reguł
REKredyt.BED:
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Udziel kredyt")
rem_reguła("----------------------------------")
reguła(1,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów", "Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(2,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów", "Dobra reputacja"],1)
reguła(3,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie","Dobra ocena finansów",
"Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(4,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie","Dobra ocena finansów",
"Dobra reputacja"],1)
reguła(5,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie","Bardzo dobra ocena finansów",
"Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(6,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie","Bardzo dobra ocena finansów",
"Dobra reputacja"],1)
reguła(7,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie","Dobra ocena finansów",
"Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(8,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie","Dobra ocena finansów",
"Dobra reputacja"],1)
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Udziel kredyt")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Odmów kredytu")
rem_reguła("----------------------------------")
reguła(9,"Odmów kredytu",["Zła ocena finansów"],1)
reguła(10,"Odmów kredytu",["Złe zabezpieczenie"],1)
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Zabezpieczenie
Bardzo dobre
Bardzo dobre
Bardzo dobre
Bardzo dobre
Dobre
Dobre
Dobre
Dobre
Bardzo dobre
Bardzo dobre
Dobre
Dobre
Bardzo dobre
Dobre
Złe
Złe
Złe
Złe
Złe
Złe
Złe
Bardzo dobre
Bardzo dobre
Dobre
Dobre
Bardzo dobre
Bardzo dobre
Dobre
Dobre
Bardzo dobre
Dobre
Złe
Złe
Złe
Złe
Złe

Ocena ﬁnansów
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Dobra
Dobra
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Zła
Zła
Bardzo dobra
Dobra
Zła
Bardzo dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Zła
Zła
Zła
Zła
Dostateczna
Dostateczna
Dostateczna
Dostateczna
Dostateczna
Dostateczna
Dostateczna
Dostateczna
Dostateczna
Zła
Zła

Reputacja
Bardzo dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Zła
Zła
Zła
Zła
Zła
Zła
Zła
Zła
Zła
Bardzo dobra
Bardzo dobra
Dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Bardzo dobra
Dobra
Zła
Zła
Bardzo dobra
Dobra
Zła
Bardzo dobra
Dobra

Decyzja
Udziel kredyt
Udziel kredyt
Udziel kredyt
Udziel kredyt
Udziel kredyt
Udziel kredyt
Udziel kredyt
Udziel kredyt
Konsultuj
Konsultuj
Konsultuj
Konsultuj
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Konsultuj
Konsultuj
Konsultuj
Konsultuj
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu
Odmów kredytu

Tablica 4.1: Przyporządkowanie decyzji elementom przestrzeni decyzyjnej dla kredytowej bazy wiedzy.

reguła(11,"Odmów kredytu",["Dostateczna ocena finansów","Zła reputacja"],1)
rem_reguła("----------------------------------")
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rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Odmów kredytu")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Konsultuj z przełożonym")
rem_reguła("----------------------------------")
reguła(12,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(13,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(14,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(15,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(16,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(17,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(18,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(19,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Konsultuj z przełożonym")
rem_reguła("----------------------------------")

Nasuwa się pytanie o potrzebę rozróżniania 8 kategorii klientów, którym zostanie
przyznany kredyt. Alternatywą mogłaby być (w miejscu reguł 1 - 8) jedna reguła:
reguła(1,"Udziel kredyt",["Co najmniej dobre zabezpieczenie",
"Co najmniej dobra ocena finansów","Co najmniej dobra reputacja"],1)
Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest to, że różnym kategoriom klientów (wymienionym w ”starych” regułach 1 - 8) odpowiadają różne poziomy ryzyka bankowego.
Zarządzanie tym ryzykiem polega m.in. na tym, że różnym poziomom ryzyka bankowego musi towarzyszyć różny koszt kredytu (jego oprocentowanie) i różne formy kontroli
klienta. W przypadku ośmiu reguł dla klientów, którym zostanie przyznany kredyt,
można w plikach rad (stowarzyszonych z odpowiednimi regułami) dla różnych kategorii klientów umieścić różne oprocentowania kredytów, różne formy kontroli klientów i
różną szczegółowość tych kontroli.
Zawartość tablicy 4.1 udało się więc przedstawić za pomocą tylko 19 reguł. Z kolei należy przeprowadzić analizę przestrzeni decyzyjnych dla warunków powyższych
reguł, poczynając np. od warunku Bardzo dobre zabezpieczenie. Ponieważ przestrzeń ta jest prostsza od poprzedniej, możemy zrezygnować z odpowiedniej tablicy,
pisząc wprost reguły:
rem_reguła("Początek grupy reguł dla jakości zabezpieczeń")
rem_reguła("----------------------------------")
reguła(20,"Bardzo dobre zabezpieczenie",["Bardzo dobre zabezpieczenie a)"],1)
reguła(21,"Bardzo dobre zabezpieczenie",["Bardzo dobre zabezpieczenie b)"],1)
reguła(22,"Bardzo dobre zabezpieczenie b)",
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["Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1))",
"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2))"],1)

których warunki zostały zdeﬁniowane następująco:
Bardzo dobre zabezpieczenie a): Zabezpieczenie I klasy (%) >= 100
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1): 0 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2): Zabezpieczenie II klasy >= 30

Warunki te zostaną sformułowane jako wnioski modeli relacyjnych. Podobnie deﬁniuje
się Dobre zabezpieczenie:
reguła(23,"Dobre zabezpieczenie",["Dobre zabezpieczenie częściowe 1",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 2","Dobre zabezpieczenie częściowe 3"],1)

Opowiednie warunki zostały zdeﬁniowane następująco:
Dobre zabezpieczenie częściowe 1:

60 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 70

Dobre zabezpieczenie częściowe 2: 10 <= Zabezpieczenie II klasy (%)
Dobre zabezpieczenie częściowe 3: 30 <= Zabezpieczenie III klasy (%)

Warunki te będą również sformułowane jako wnioski modeli relacyjnych.
W tym miejscu napotykamy pewną trudność: złe zabezpieczenie zostało bowiem w regulaminie bankowym zdeﬁniowane jako takie, które nie jest ani dobre, ani
bardzo dobre; w przypadku bazy reguł elementarnej stosowanie warunków będących
zanegowanymi wnioskami innych reguł jest niedopuszczalne. Dlatego należy deﬁnicję
złego zabezpieczenia z regulaminu bankowego wyrazić za pomocą wyłącznie zabezpieczeń I, II i III klasy. Można to zrobić korzystając wielokrotnie z zasad de Morgana i
algebry Boolea, jak to pokazano w rozdziale 4.18. W wyniku otrzymuje się reguły:
reguła(24,"Złe zabezpieczenie",["Zabezpieczenie I klasy (%)<60"],1)
reguła(25,"Złe zabezpieczenie",["Zabezpieczenie I klasy (%)<100",
"Zabezpieczenie II klasy (%)<10"]
reguła(26,"Złe zabezpieczenie",["Zabezpieczenie I klasy (%)<70",
"Zabezpieczenie III klasy (%)<30"],1)
reguła(27,"Złe zabezpieczenie",["7Zabezpieczenie I klasy (%)<100",
"Zabezpieczenie II klasy klasy (%)<30",
"Zabezpieczenie III klasy (%)<30"],1)
reguła(28,"Złe zabezpieczenie",["70<=Zabezpieczenie I klasy (%)<100",
"Zabezpieczenie II klasy (%)<30"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla jakości zabezpieczeń")
rem_reguła("---------------------------------------------")
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To kończy bazę reguł. Wszystkie niedopytywalne warunki bazy reguł należy z kolei
wyznaczyć za pomocą modeli relacyjnych bazy modeli.
Baza modeli MOKredyt.BED
Pierwszymi modelami bazy modeli MOKredyt.BED będą te, które deﬁniują warunki
niedopytywalne bazy reguł REKredyt.BED, tzn. warunki nie deﬁniowane przez reguły.
W wyniku otrzymuje się:
model(101,"bez warunku","Bardzo dobre zabezpieczenie a)",
"Zabezpieczenie I klasy (%)",">=","100",1")
model_r(102,"bez warunku","Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"<=,<",["70","Zabezpieczenie I klasy (%)","100"],1)
model(103,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2))",
"Zabezpieczenie II klasy (%)",">=","30",1)
model_r(104,"bez warunku","Dobre zabezpieczenie częściowe 1)",
"<=,<",["60","Zabezpieczenie I klasy (%)","70"],1)
model(105,"Dobre zabezpieczenie częściowe 1)","Dobre zabezpieczenie częściowe 2)",
"Zabezpieczenie II klasy (%)",">=","10",1)
model(106,"Dobre zabezpieczenie częściowe 2)","Dobre zabezpieczenie częściowe 3)",
"Zabezpieczenie III klasy (%)",">=","30",1)

Wybór warunków stosowania modeli wymaga pewnych komentarzy. Np. dla modelu
103 testującego wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2),

warunkiem stosowania jest:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1).

Oznacza to, że (zgodnie ze zdrowym rozsądkiem) wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)

powinien być testowany tylko wtedy, gdy warunek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)

jest prawdą. Blokowanie modelu 103 gdy wniosek modelu 102 nie jest prawdą ma na
celu unikania testowania modelu 103 w sytuacji, gdy wniosek tego modelu na pewno
nie będzie potrzebny. Z podobnych przyczyn wybrano warunki stosowania modeli 105
i 106 różne od bez warunku.
W następnej kolejności zostaną zdeﬁniowane warunki występujące w modelach relacyjnych 101-106 i w regułach 24 - 28:
model_r(107,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy","+",
["Depozyty złotówkowe","Depozyty dewizowe","Gwarancje bankowe"],1)
model(108,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)",
"Zabezpieczenie I klasy","%","Kredytdyt",1)
model(109,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy","Akcje","+","Obligacje",1)
model(110,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy (%)",
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"Zabezpieczenie II klasy","%","Kredytdyt",1)
model(111,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy",
"Hipoteka"","+","Prawa własności",1)
model(112,"bez warunku","Zabezpieczenie III klasy (%)",
"Zabezpieczenie II klasy","%","Kredytdyt",1)
model(113,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)<60",
"Zabezpieczenie I klasy (%)","<","60",1)
model(114,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)<70",
"Zabezpieczenie I klasy (%)","<","70",1)
model(115,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)<100",
"Zabezpieczenie I klasy (%)","<","100",1)
model_r(116,"bez warunku","70<=Zabezpieczenie I klasy (%)<100","<=,<",
["70","Zabezpieczenie I klasy (%)","100"],1)
model(117,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy(%)<10",
"Zabezpieczenie II klasy (%)","<","30",1)
model(118,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy (%)<30",
"Zabezpieczenie II klasy (%)","<","30",1)
model(119,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy (%)<30",
"Zabezpieczenie II klasy (%)","<","30",1)

Uporaliśmy się z modelami dla zabezpieczeń, przechodzimy do modeli dla oceny ﬁnansów:
model_lin(120,"bez warunku","Wskaźnik finansowy",["-2", "1", "5", "5"],
["Krótkoterminowe zadłużenie/Sprzedaż netto (%)",
"Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)",
"Zysk netto/Całkowity majątek (%)",
"Zysk netto/Sprzedaż netto (%)"],1)
model(121,"bez warunku","Zła ocena finansów",
"Wskaźnik finansowy","<=","-50",1)
model_r(122,"bez warunku","Dostateczna ocena finansów",
"<,<=", ["-50","Wskaźnik finansowy","100"],1)
model_r(123,"bez warunku","Dobra ocena finansów","<,<=",
["100","Wskaźnik finansowy","500"],1)
model(124,"bez warunku","Bardzo dobra ocena finansów",
"Wskaźnik finansowy",">=","500",1)

Baza ograniczeń OGKredyt.BED
Baza ograniczeń zawiera listy warunków dopytywalnych wzajemnie wykluczających się
i łącznie wyczerpujących przestrzeń decyzyjną jakiegoś atrybutu, np. atrybutu reputacja. Warunki te można stosunkowo łatwo wyznaczyć dysponując zestawem wszystkich
warunków dopytywalnych. Zestaw warunków dopytywalnych bazy reguł można wyświetlić po załadowaniu bazy reguł i bazy modeli; wchodząc do opcji menu głównego:
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Baza reguł/Przegląd warunków dopytywalnych bazy reguł,
otrzymuje się dla bazy reguł następujące warunki dopytywalne:
Bardzo dobra reputacja,

Dobra reputacja,

Zła reputacja.

Ponieważ warunki te wykluczają się a zarazem wyczerpują przestrzeń atrybutu reputacja, należy je umieścić w bazie ograniczeń OGKredyt.BED w w ograniczeniu:
ograniczenie(1, ["Bardzo dobra reputacja","Dobra reputacja","Zła reputacja"])

Wchodząc kolejno do opcji menu głównego:
Baza modeli/Przegląd warunków i argumentów dopytywalnych bazy modeli,
widzimy, że baza modeli nie ma warunków dopytywalnych. A więc baza ograniczeń
składa się tylko z jednego ograniczenia.

4.8.4

Wnioskowanie w przód - Kredyt.BED

Wnioskowanie w przód dla zaprojektowanej bazy wiedzy kredytowej Kredyt.BED zostanie przeprowadzone dla zestawu faktów:
fakt("Dobra reputacja")

i zestawu argumentów znanych:
argument_znany("Depozyty złotówkowe",20000)
argument_znany("Depozyty dewizowe",10000)
argument_znany("Gwarancje bankowe",10000)
argument_znany("Kredytdyt",50000)
argument_znany("Akcje",10000)
argument_znany("Obligacje",20000)
argument_znany("Krótkoterminowe zadłużenie/Sprzedaż netto (%)", 5)
argument_znany("Ubiegłoroczny wzrost zysku

(%)", 10)

argument_znany(""Zysk netto/Całkowity majątek (%)", 40)
argument_znany("Net profit/Net sales (%)", 20)
argument_znany("Hipoteka"",180000)
argument_znany("Prawa własności",20000)

Przebieg wnioskowania w przód (z pominięciem listingu faktów i argumentów znanych)
jest następujący: :
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Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REKredyt.BED
bazy modeli MOKredyt.BED
bazy ograniczeń OGKredyt.BED
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Depozyty złotówkowe +
Depozyty dewizowe +
Gwarancje bankowe
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 40000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Zabezpieczenie I klasy (%)
Kredytdyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 80
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy =
Akcje + Obligacje
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy = 30000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy (%) =
Zabezpieczenie II klasy %
Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy (%) = 60
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy =
Hipoteka" +

Prawa własności
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy = 200000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie III klasy (%) =
Zabezpieczenie III klasy %
Kredytdyt
Stąd wynika:
Zabezpieczenie III klasy (%) = 400
Stosuję model relacyjny rozwinięty 107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dobre zabezpieczenie częściowe dd1)
jeżeli:
60 <= Zabezpieczenie I klasy (%)<100
Stąd wynika wartość:
Dobre zabezpieczenie częściowe dd1)
Stosuję model matematyczny liniowy 122:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik finansowy =
-2 * Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%) +
1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (%) +
5 * Zysk netto/Całkowity majątek(%) +
5 * Zysk netto/Sprzedaż netto (%) +
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik finansowy = 300
Stosuję model relacyjny rozwinięty 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
jeżeli:
70 <= Zabezpieczenie I klasy (%)<100
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
Stosuję model relacyjny podstawowy 103:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
zachodzi:
Bardzo dobre zabezpieczenie

134

Rozdział 4. Wnioskowanie elementarne dokładne bez ocen - przykłady

częściowe b2))
jeżeli:
Zabezpieczenie II klasy (%)>=30
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2))

Dobra reputacja
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt
Brak możliwości dalszego wnioskowania!

Stosuję regułę 22:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2))
to
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Stosuję regułę 21:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stosuję model relacyjny elementarny 116:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie I klasy (%)<100
jeżeli:
Zabezpieczenie I klasy (%)<100
Stąd wynika wniosek:
Zabezpieczenie I klasy (%)<100
Stosuję model relacyjny rozwinięty 125:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dobra ocena finansów
jeżeli:
100 < Wskaźnik finansowy <= 500
Stąd wynika wniosek:
Dobra ocena finansów
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dobra ocena finansów,

Dane są fakty:
Dobra reputacja
Dobre zabezpieczenie częściowe 1)
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Bardzo dobre zabezpieczenie
Zabezpieczenie I klasy (%)<100
Dobra ocena finansów
Udziel kredyt
Dane są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredytdyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Net profit/Net sales (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Zabezpieczenie I klasy (%)=40000
Zabezpieczenie I klasy (%)=80
Zabezpieczenie II klasy=30000
Zabezpieczenie II klasy (%)=60
Zabezpieczenie III klasy=200000
Zabezpieczenie III klasy (%)=400
Wskaźnik finansowy=300
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Kredyt.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów
Koniec wnioskowania w przód.

Ponieważ wszystkie warunki dopytywalne zostały zadeklarowane w bazie reguł, a
argumenty dopytywalne - w bazie modeli, w trakcie wnioskowania system nie zadaje
żadnych pytań użytkownikowi.
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4.8.5

Wnioskowanie wstecz - Kredyt.BED

Wnioskowanie wstecz dla bazy wiedzy kredytowej Kredyt.BED zostanie przeprowadzone dla identycznego zestawu faktów jak wnioskowanie w przód. Celem tego wnioskowania będzie weryﬁkacja hipotezy Udziel kredyt. Przebieg wnioskowania wstecz (z
pominięciem listingu faktów i argumentów znanych) jest następujący:

Wnioskowanie wstecz dla
bazy reguł REKredyt.BED
bazy modeli MOKredyt.BED
bazy ograniczeń OGKredyt.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Udziel kredyt
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Depozyty złotówkowe +
Depozyty dewizowe +
Gwarancje bankowe
Stąd wynika wniosek:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 40000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Zabezpieczenie I klasy (%) %
Kredytdyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 80
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
jest testowana
Stosuję model relacyjny rozwinięty 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
jeżeli:
70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy =
Akcje + Obligacje
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy = 30000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy (%) =
Zabezpieczenie II klasy %
Kredytdyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy (%) = 60
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2))
jest testowana
Stosuję model relacyjny elementarny 103:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
zachodzi:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2))
jeżeli:
Zabezpieczenie II klasy (%) >= 30
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2))
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
jest testowana
Stosuję regułę 22:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
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częściowe b1))
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2))
to
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie
jest testowana
Stosuję regułę 21:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stosuję model matematyczny liniowy 122:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik finansowy =
-2 * Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%) +
1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (%) +
5 * Zysk netto/Całkowity majątek (%) +
5 * Zysk netto/Sprzedaż netto (%)
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik finansowy = 300
Hipoteza pomocnicza
Dobra ocena finansów
jest testowana
Stosuję model relacyjny rozwinięty 125:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dobra ocena finansów
jeżeli:
100 < Wskaźnik finansowy <= 500
Stąd wynika wniosek:
Dobra ocena finansów
Hipoteza główna
Udziel kredyt
jest testowana
Stosuję regułę 4 Reguła ta ma postać:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,

Dobra ocena finansów,
Dobra reputacja
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt
Hipoteza w sensie szerokim:
Udziel kredyt
jest prawdą dla bazy wiedzy
Kredyt.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są fakty:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2))
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dobra ocena finansów
Dobra reputacja
Udziel kredyt
Dane są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredytdyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Net profit/Net sales (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Zabezpieczenie I klasy (%)=40000
Zabezpieczenie I klasy (%)=80
Zabezpieczenie II klasy=30000
Zabezpieczenie II klasy (%)=60
Wskaźnik finansowy=300
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Kredyt.BED,
zadeklarowanych faktów i wartości argumentów,
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Udziel kredyt
Koniec wnioskowania wstecz!

Również tutaj - z tych samych powodów jak dla wnioskowania w przód - system
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nie zadaje żadnych pytań użytkownikowi.
Przebieg wnioskowania wstecz jest - jak zwykle - krótszy od wnioskowania w przód:
wnioskowanie wstecz zmierza bowiem ”najkrótszą drogą” do wytyczonego celu, którym
jest weryﬁkowana hipoteza.

4.8.6

Niejednoznaczność warunków dopytywalnych

W tym miejscu dobrze jest zastanowić się nad potrzebą i jednoznacznością warunków dopytywalnych. Baza wiedzy Kredyt.BED ma tylko trzy warunki dopytywalne
(Bardzo dobra reputacja, Dobra reputacja i Zła reputatacja). Każdy z tych warunków możnaby zdeﬁniować za pomocą odpowiedniej reguły, np. następująco:
reguła(_,"Bardzo dobra reputacja",
["Klient nie jest notowany w Rejestrze Niesolidnych Dłużników",
"Klient wywiązywał się ze zobowiązań wobec banku w terminie",
"Klient jest klientem o długim stażu"],1),
Taka deﬁnicja odpowiada zamianie pewnych warunków dopytywalnych innymi warunkami dopytywalnymi. Inną możliwością może być zastąpienie dopytywalnego warunku dopytywalnym argumentem, np. następująco:
model(_,_,"Klient jest klientem o długim stażu",
"Liczba lat kontaktów biznesowych",">=","3",1)
Reasumując - nie można tworzyć bazy wiedzy bez warunków i/lub argumentów
dopytywalnych; można je jednak w różny sposób deﬁniować.

4.9

Baza wiedzy dyrektorska Dyrektor.BED

Systemy ekspertowe są dobrym narzedziem diagnozowania kompetencji i osiągnięć
szerokiego wachlarza pracowników. Ilustruje to następujący przykład.

4.9.1

Wiedza dziedzinowa Dyrektor.BED

Firma handlowa dokonuje corocznej weryﬁkacji efektywności działania i cech osobowych kadry dyrektorskiej. Wynikiem tej weryﬁkacji są decyzje o dalszych losach dyrektorów:
1)o dalszym zatrudnieniu (Pozostanie dyrektorem, Przestanie być dyrektorem)
2)o wynagrodzeniu (Mała podwyżka,Duża podwyżka, Bardzo duża podwyżka,
Nie dostanie podwyżki)
3)o premii (Duża premia, Bardzo duża premia,Nie dostanie premii)
4)o awansie (Propozycja awansu do centrali, Brak propozycji awansu do centrali)
Podstawą decyzji są:
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• efekty biznesowe (dla uproszczenia zakłada się, że są wynikiem sprzedaży jednego
produktu):
Bardzo duży zysk,
Duży zysk,
Mały zysk,
Straty;
• cechy charakteru:
Podpadł,
Nie podpadł.

4.9.2

Baza wiedzy Dyrektor.BED

Baza reguł REDyrektor.BED
Baza reguł REDyrektor.BED zawiera reguły:
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dlaPozostanie dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(1,"Pozostanie dyrektorem",["Straty","Wiek poniżej 40 lat","Nie podpadł"],1)
reguła(2,"Pozostanie dyrektorem",["Mały zysk","Nie podpadł"],1)
reguła(3,"Pozostanie dyrektorem",["Duży zysk"],1)
reguła(4,"Pozostanie dyrektorem",["Bardzo duży zysk"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Pozostanie dyrektorem"))
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Przestanie być dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(5,"Przestanie być dyrektorem",["Straty", "Wiek 40 lat lub więcej"],1)
reguła(6,"Przestanie być dyrektorem", ["Straty","Podpadł"],1)
reguła(7,"Przestanie być dyrektorem",["Mały zysk","Podpadł"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Przestanie być dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla podwyżek i premii")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(8,"Mała podwyżka",["Mały zysk","Nie podpadł"],1
reguła(9,"Duża podwyżka",["Duży zysk"],1)
reguła(10,"Bardzo duża podwyżka",["Bardzo duży zysk"],1)
reguła(11,"Nie dostanie podwyżki",["Straty"],1)
reguła(12,"Nie dostanie podwyżki",["Mały zysk","Podpadł"],1)
reguła(13,"Duża premia",["Duży zysk","Nie podpadł"],1)
reguła(14,"Bardzo duża premia",["Bardzo duży zysk","Nie podpadł"],1)
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reguła(15,"Nie dostanie premii",["Straty"],1)
reguła(16,"Nie dostanie premii",["Mały zysk"],1)
reguła(17,"Nie dostanie premii",["Podpadł"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla podwyżek i premii")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Propozycja awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(18,"Propozycja awansu do centrali",
["Co najmniej duży zysk", "Nie podpadł",
"Wiek poniżej 40 lat","Wzrost 180cm lub więcej",
"Współczynnik inteligencji 90 lub więcej",,
"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego"] ,1)
reguła(19,"Co najmniej duży zysk",["Bardzo duży zysk"],1)
reguła(20,"Co najmniej duży zysk",["Duży zysk"],1)
reguła(21,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
["Bardzo dobra znajomość angielskiego"],1)
reguła(22,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
["Dobra znajomość angielskiego"],1)
reguła(23,"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
["Bardzo dobra znajomość niemieckiego"],1)
reguła(24,"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
["Dobra znajomość niemieckiego"],1)
reguła(25,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego",
["Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Propozycja awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Brak propozycji awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(26,"Brak propozycji awansu do centrali",["Mały zysk"],1)
reguła(27,"Brak propozycji awansu do centrali",["Straty"],1)
reguła(28,"Brak propozycji awansu do centrali",["Podpadł"],1)
reguła(29,"Brak propozycji awansu do centrali",["Wiek 40 lat lub więcej"],1)
reguła(30,"Brak propozycji awansu do centrali",["Wzrost poniżej 180cm"],1)
reguła(31,"Brak propozycji awansu do centrali",
["Współczynnik inteligencji poniżej 90"],1)
reguła(32,"Brak propozycji awansu do centrali",["Słaba znajomość angielskiego"],1)
reguła(33,"Brak propozycji awansu do centrali",["Słaba znajomość niemieckiego"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Brak propozycji awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------------")
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rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Nie podpadł")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(34,"Nie podpadł",["Był układny",
"Dawał z siebie wszystko",
"Działał pojednawczo",
"Nie narażał reputacji firmy",
"Nie narażał swojej reputacji"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Nie podpadł")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Podpadł")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(35,"Podpadł",["Nie był układny"],1)
reguła(36,"Podpadł",["Nie dawał z siebie wszystkiego"],1)
reguła(37,"Podpadł",["Prowokował konflikty"],1)
reguła(38,"Podpadł",["Narażał reputację firmy"],1)
reguła(39,"Podpadł",["Narażał swoją reputację"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Podpadł")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek deklaracji faktów")
rem_reguła("-------------------------------------")
fakt("Był układny")
fakt("Dawał z siebie wszystko")
fakt("Działał pojednawczo")
fakt("Nie narażał reputacji firmy")
fakt("Nie narażał swojej reputacji")
fakt("Dobra znajomość angielskiego")
fakt("Dobra znajomość niemieckiego")
fakt("Wiek poniżej 40 lat")
fakt("Wzrost 180cm lub więcej")
fakt("Współczynnik inteligencji 90 lub więcej")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec deklaracji faktów")

Należy zwrócić uwagę na to, że:
1. Ponieważ baza reguł jest elementarna dokładna, w trakcie wnioskowania nie zostaniemy poinformowani o niespełnieniu reguł. Jeżeli jednak założyć, że przedstawione reguły są jedynymi możliwymi (tzn. zawiesić założenie otwartego świata),
można sformułować potrzebne reguły dla negacji ich wniosków. I tak np. reguły
5, 6 i 7 zostały wyprowadzone z reguł 1, 2, 3 i 4 na drodze dosyć elementarnych
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przekształceń logicznych, przy założeniu, że reguly te są jedynymi umożliwiającymi pozostanie na stanowisku dyrektora.
2. Przy podobnym założeniu można na podstawie reguły 34 deﬁniującej wniosek
Nie podpadł wyprowadzić reguły 35-41 dla wniosku Podpadł.
3. Baza reguł REDyr.BED jest - merytorycznie rzecz biorąc - prymitywna. Wynika
to przede wszystkim z pewnej kategoryczności wniosków i braku rozróżnienia
pewnych sytuacji: np. można podpaść na szereg różnych sposobów i wszystkie one
zostały potraktowane jako równoważne dla końcowych wniosków. Można temu
zaradzić przyznając - za pomocą bazy modeli - oceny za określone wyniki lub
cechy charakteru i uzależnić wypadkowe decyzje od sumy tych ocen. Rozwiązanie
takie, przedstawione w rozdziałach 8 i 9, umożliwi znacznie bardziej precyzyjne
zamodelowanie problemu decyzyjnego związanego z oceną dyrektorów.
Baza modeli MODyrektor.BED
Baza modeli MODyrektor.BED zawiera grupy modeli dla:
1. Parametrów ekonomicznych:
Wielkość zysku, Przychody, Cena jednostkowa towaru, Koszty całkowite, Całkowite koszty zmienne.
2. Finalnych wyników ﬁnansowych:
Straty, Mały zysk, Duży zysk, Bardzo duży zysk.
3. Wielkości granicznych zysku, patrz rysunek 4.3:
Dolna granica b. dużego zysku = Górna granica dużego zysku,
Dolna granica dużego zysku = Górna granica małego zysku,
Dolna granica małego zysku = Górna granica strat.
Ponieważ z punktu widzenia matematycznego ostatnie trzy równości są tautologiami,
np.
Górna granica strat = Dolna granica małego zysku,
ich obecność zostanie zasygnalizowana w trakcie ładowania. Ponieważ jednak ułatwiają rozumienie problemu, nie zostaną usunięte.
Baza modeli MODyrektor.BED jest następująca:
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla parametrów ekonomicznych")
rem_model("----------------------------------------")
model(101,"bez warunku","Wielkość zysku","Przychody","-","Koszty całkowite",1)
model(102,"bez warunku","Przychody","Cena jednostkowa towaru",
"*", "Ilość sprzedanego towaru",1)
model(103,"bez warunku","Cena jednostkowa towaru",
"Jednostkowy koszt zakupu towaru","*","Wielkość zysku",1)
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Rysunek 4.3: Wielkości graniczne kategorii zysku.

model_r(104,"bez warunku","Koszty całkowite","+",
["Koszty stałe","Koszty marketingu","Całkowite koszty zmienne"],1)
model(105,"bez warunku","Całkowite koszty zmienne",
"Jednostkowy koszt zmienny","*","Ilość sprzedanego towaru",1)"
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla parametrów ekonomicznych")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla klas zysku")
rem_model("----------------------------------------")
model(106,"bez warunku","Bardzo duży zysk","Wielkość zysku",">",
"Dolna granica b. dużego zysku",1)
model_r(107,"bez warunku","Duży zysk","<=,<",
["Dolna granica dużego zysku","Wielkość zysku",
"Górna granica dużego zysku"],1)
model_r(108,"bez warunku","Mały zysk","<=,<",
["Dolna granica małego zysku","Wielkość zysku",
"Górna granica małego zysku"],1)
model(109,"bez warunku","Straty","Wielkość zysku","<=","Górna granica strat",1)
model(110,"bez warunku","Dolna granica b. dużego zysku","Koszty całkowite",
"*","1",1
model(111,"bez warunku","Górna granica dużego zysku",
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"Dolna granica b. dużego zysku","=","0",1)
model(112,"bez warunku","Dolna granica dużego zysku","Koszty całkowite",
"*","0.5",1)
model(113,"bez warunku","Górna granica małego zysku",
"Dolna granica dużego zysku","=","0",1)
model(114,"bez warunku","Dolna granica małego zysku","Koszty całkowite",
"*","0.1",1)
model(115,"bez warunku","Górna granica strat",
"Dolna granica małego zysku","=","0",1)
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla klas zysku")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek argumentów znanych")
rem_model("----------------------------------------")
argument_znany("Ilość sprzedanego towaru",100000)
argument_znany("Jednostkowy koszt zakupu towaru",10)
argument_znany("Wielkość zysku",1.3)
argument_znany("Koszty stałe",300000)
argument_znany("Koszty marketingu",400000)
argument_znany("Jednostkowy koszt zmienny",1.4)
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec argumentów znanych")
rem_model("----------------------------------------")

Punktem wyjścia dla modeli zysków jest model 110, zgodnie z którym dolna granica
bardzo dużego zysku jest równa kosztom całkowitym (tzn. przychód jest równy
podwojonym kosztom całkowitym). W dalszym ciągu (model 112) dolna granica
dużego zysku jest równa połowie kosztów całkowitych, a dolna granica małego
zysku (model 114) jest równa 15% kosztów całkowitych.
Model 111, 113 i 115 deﬁniują równość zysków na stykach obszarów różnych klas zysku.
Z tego powodu system wnioskujący zasygnalizuje obecność identycznych zmiennych o
dwóch różnych nazwach, co w tym przypadku jest całkowicie akceptowalne.

Baza ograniczeń OGDyrektor.BED
Baza ograniczeń OGDyr.BED zawiera 11 list warunków dopytywalnych wzajemnie wykluczających się. Listy te zawierają zarówno warunki dychotomiczne, np. Był układ-,
ny, Nie był układny, jak i większe liczby warunków wykluczających się, np. Bardzo
dobra znajomość angielskiego, Dobra znajomość angielskiego, Słaba znajomość angielskiego.
Baza ograniczeń OGDyrektor.BED ma następującą postać:
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ograniczenie(1,["Wiek poniżej 40 lat","Wiek 40 lat lub więcej"])
ograniczenie(2,["Dawał z siebie wszystko","Nie dawał z siebie wszystkiego"]),
ograniczenie(3,["Był układny","Nie był układny"])
ograniczenie(4,["Wzrost poniżej 180 cm","Wzrost 180cm lub więcej"])
ograniczenie(5,["Współczynnik inteligencji poniżej 90",
"Współczynnik inteligencji 90 lub więcej"])
ograniczenie(6,["Słaba znajomość angielskiego","Dobra znajomość angielskiego",
"Bardzo dobra znajomość angielskiego"])
ograniczenie(7,["Słaba znajomość niemieckiego","Dobra znajomość niemieckiego",
"Bardzo dobra znajomość niemieckiego"])
ograniczenie(8,["Prowokował konflikty","Działał pojednawczo"])
ograniczenie(9,["Narażał reputację firmy","Nie narażał reputacji firmy"])
ograniczenie(10,["Narażał swoją reputację","Nie narażał swojej reputacji"])

4.9.3

Wnioskowanie w przód - Dyrektor.BED

Przebieg wnioskowania w przód dla bazy wiedzy Dyrektor.BED i danych zadeklarowanych w faktach i argumentach znanych jest następujący:
Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REDyrektor.BED
bazy modeli MODyrektor.BED
bazy ograniczeń OGDyrektor.BED

to
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość angielskiego

W bazie reguł są fakty:
Był układny
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Nie narażał reputacji firmy
Nie narażał swojej reputacji
Dobra znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90
lub więcej

Stosuję regułę 24:
Jeżeli
Dobra znajomość niemieckiego
to
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego

W bazie modeli są wartości
argumentów:
Cena jednostkowa towaru=10
Wielkość zysku=1.3
Ilość sprzedanego towaru=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Stosuję regułę 22:
Jeżeli
Dobra znajomość angielskiego

Stosuję regułę 25:
Jeżeli
Co najmniej dobra znajomość
Co najmniej dobra znajomość
to
Co najmniej dobra znajomość
i niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość
i niemieckiego
Stosuję regułę 34:
Jeżeli
Był układny
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Nie narażał reputacji firmy

angielskiego
niemieckiego
angielskiego

angielskiego
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Nie narażał swojej reputacji
to
Nie podpadł
Stąd wynika wniosek: Nie podpadł
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Cena jednostkowa towaru =
Jednostkowy koszt zakupu towaru *
Wielkość zysku
Stąd wynika wartość:
Cena jednostkowa towaru = 13
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Przychody =
Cena jednostkowa towaru *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Przychody = 1300000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Całkowite koszty zmienne =
Jednostkowy koszt zmienny *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Całkowite koszty zmienne = 140000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Koszty całkowite =
Koszty stałe + Koszty marketingu +
Całkowite koszty zmienne
Stąd wynika wartość:
Koszty całkowite = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wielkość zysku = Przychody Koszty całkowite

Stąd wynika wartość:
Wielkość zysku = 460000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica b. dużego zysku =
Koszty całkowite * 1
Stąd wynika wartość:
Dolna granica b. dużego zysku = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Górna granica dużego zysku =
Dolna granica b. dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica dużego zysku = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica dużego zysku =
Koszty całkowite * 0.5
Stąd wynika wartość:
Dolna granica dużego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Górna granica małego zysku =
Dolna granica dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica małego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica małego zysku =
Koszty całkowite * 0.15
Stąd wynika wartość:
Dolna granica małego zysku =
126000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
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bez warunku
zachodzi:
Górna granica strat =
Dolna granica małego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica strat = 126000
Stosuję model relacyjny rozwinięty 107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Duży zysk
jeżeli:
Dolna granica dużego zysku <=
Wielkość zysku <
Górna granica dużego zysku
Stąd wynika wniosek:
Duży zysk
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
Duży zysk
to
Duża podwyżka
Stąd wynika wniosek:
Duża podwyżka
Stosuję regułę 13:
Jeżeli
Duży zysk,
Nie podpadł
to
Duża premia
Stąd wynika wniosek:
Duża premia
Stosuję regułę 20:
Jeżeli
Duży zysk
to
Co najmniej duży zysk
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej duży zysk
Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Co najmniej duży zysk,
Nie podpadł,

Wiek poniżej 40 lat,
Wzrost 180cm lub więcej,
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej,
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
i niemieckiego
to
Propozycja awansu do centrali
Stąd wynika wniosek:
Propozycja awansu do centrali
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
Był układny
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Nie narażał reputacji firmy
Nie narażał swojej reputacji
Dobra znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
i niemieckiego
Nie podpadł
Duży zysk
Pozostanie dyrektorem
Duża podwyżka
Duża premia
Co najmniej duży zysk
Propozycja awansu do centrali
Dane są wartości argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Wielkość zysku=1.3
Ilość sprzedanego towaru=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Cena jednostkowa towaru=13
Przychody=1300000
Całkowite koszty zmienne=140000
Koszty całkowite=840000
Wielkość zysku=460000
Dolna granica b. dużego zysku=
840000
Górna granica dużego zysku=840000
Dolna granica dużego zysku=420000
Górna granica małego zysku=420000
Dolna granica małego zysku=126000
Górna granica strat=126000
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
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4.9 Baza wiedzy dyrektorska Dyrektor.BED

Dyrektor.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Koniec wnioskowania w przód.

Właściwość wnioskowania w przód, polegająca na generowaniu wszystkich prawdziwych wniosków i dających się obliczyć wyników, daje się tym razem już mocno
w znaki obszernością otrzymanego komunikatu. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tylko
jednym wnioskiem, należy zastosować wnioskowanie wstecz.

4.9.4

Wnioskowanie wstecz - Dyrektor.BED

Wnioskowanie wstecz zostanie przeprowadzone dla identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak wnioskowanie wprzód. Celem tego wnioskowania będzie weryﬁkacja hipotezy Pozostanie dyrektorem. Przebieg wnioskowania wstecz jest następujący:
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Pozostanie dyrektorem
W bazie reguł są fakty:
Był układny
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Nie narażał reputacji firmy
Nie narażał swojej reputacji
Dobra znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
W bazie modeli są wartości argumentów:
Cena jednostkowa towaru=10
Wielkość zysku=1.3\
Ilość sprzedanego towaru=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Cena jednostkowa towaru =
Jednostkowy koszt zakupu towaru *
Wielkość zysku
Stąd wynika wartość:
Cena jednostkowa towaru = 13
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:

bez warunku
zachodzi:
Przychody = Cena jednostkowa towaru *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Przychody = 1300000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Całkowite koszty zmienne =
Jednostkowy koszt zmienny *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Całkowite koszty zmienne = 140000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Koszty całkowite =
Koszty stałe + Koszty marketingu +
Całkowite koszty zmienne
Stąd wynika wartość:
Koszty całkowite = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wielkość zysku = Przychody Koszty całkowite
Stąd wynika wartość:
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Wielkość zysku = 460000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica małego zysku =
Koszty całkowite * 0.15
Stąd wynika wartość:
Dolna granica małego zysku = 126000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica dużego zysku =
Koszty całkowite * 0.5
Stąd wynika wartość:
Dolna granica dużego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Górna granica małego zysku =
Dolna granica dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica małego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica b. dużego zysku =
Koszty całkowite * 1
Stąd wynika wartość:
Dolna granica b. dużego zysku =
840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:

dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Górna granica dużego zysku =
Dolna granica b. dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica dużego zysku =
840000
Hipoteza pomocnicza
Duży zysk
jest testowana
Stosuję model relacyjny rozwinięty 107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Duży zysk
jeżeli:
Dolna granica dużego zysku <=
Wielkość zysku <
Górna granica dużego zysku
Stąd wynika wniosek:
Duży zysk
Hipoteza główna
Pozostanie dyrektorem
jest testowana
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem
Hipoteza w sensie szerokim:
Pozostanie dyrektorem
jest prawdą dla bazy wiedzy
Dyrektor.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Jak widać, również tym razem wnioskowanie wstecz jest zdecydowanie krótsze od
wnioskowania w przód.

4.10 Baza wiedzy dla stypendium socjalnego
Stypendium.BED

4.10

Baza wiedzy dla stypendium socjalnego
Stypendium.BED

4.10.1

Wiedza dziedzinowa Stypendium.BED
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Baza wiedzy Stypendium.BED umożliwia podejmowanie decyzji o przyznawaniu studentom stypednium socjalnego zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego (UE) w Katowicach (patrz http://www.ue.katowice.pl). Stypendium socjalne
może być normalne (nss - normalne stypendium socjalne) lub podwyższone (pss - podwyższone stypendium socjalne). Warunkiem koniecznym uzyskania pss jest spelnienie
warunków uzyskania nss. Bazę komplikuje wymóg terminów składania wniosków, które są inne dla studentów I roku, a inne dla studentow lat wyższych:
- do 5 października dla studentów pierwszego roku studiów
- do 28 września dla studentów wyższych lat studiów
Ze względu na pewną oczywistość sformułowań tej bazy, przytoczone zostaną tylko
ważniejsze fragmenty wiedzy dziedzinowej:
.....................................
3. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych
studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
kierunku studiów.
.....................................
4. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w ust. 1, chyba że kontynuuje on studia po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie
dłużej niż przez okres 3 lat.
5. Student, który ma przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej, nie może ubiegać się o
świadczenia pomocy materialnej. .....................................
Stypendium socjalne:
1. Stypendium socjalne może otrzymać student, którego dochód na jednego członka rodziny za rok
kalendarzowy, poprzedzający dany rok akademicki, nie przekracza kwoty dochodu ustalonej przez
rektora w porozumieniu z samorządem studenckim.
2. Zasady ustalania i dokumentowania dochodu w rodzinie studenta zawiera zał. 2 do niniejszego
regulaminu.
4. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie
innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
5. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 4, może otrzymać stypendium
socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub
dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
6. W celu otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu, o którym mowa w
ust. 4 i 5, należy złożyć w dziekanacie zał. 1d do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego.
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4.10.2

Baza wiedzy Stypendium.BED

Baza reguł REStypendium.BED
Baza reguł REStypendium.BED zawiera następujące reguły, których sens wydaje się
oczywisty:
rem_reguła(("Skróty: nss - normalne Stypendium socjalne,
pss - podwyższone Stypendium socjalne" )
rem_reguła(("Założenie: rozpatruję tylko sytuację studentów chcących
uzyskać nss lub pss od początku roku akademickiego")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla szybkiego końca")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(1,"koniec",["nie jest studentem pierwszego roku UE",
"nie jest studentem wyższych lat UE"],1)
reguła(2,"koniec",["pobiera świadczenia pomocy materialnej na innym kierunku"],1)
reguła(3,"koniec",["jest studentem wyższych lat UE",
"ma przedłużny termin złożnia pracy dyplomowej"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla szybkiego końca")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla spełnione wymagania dla nss ")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(4,"spełnione wymagania dla nss",["jest studentem pierwszego roku UE",
"nie pobiera świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku",
"nie jest wiecznym studentem",
"złożył w terminie dla I roku

kompletny wniosek o nss",

"dochód na jednego członka rodziny <= próg dochodu"],1)
reguła(5,"spełnione wymagania dla nss",["jest studentem wyższych lat UE",
"nie pobiera świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku",
"nie jest wiecznym studentem",
"nie ma przedłużonego terminu złożenia pracy dyplomowej",
"złożył w terminie dla lat wyższych kompletny wniosek o nss",
"dochód na jednego członka rodziny <= próg dochodu"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(6,"nie jest wiecznym studentem",
["nie ukończył jeszcze żadnego kierunku studiów"],1)
reguła(7,"nie jest wiecznym studentem", ["ukończył jakiś kierunek studiów",
"kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu magistra"],1)
reguła(8,"jest wiecznym studentem",["ukończył jakiś kierunek studiów",
"nie kontynuuje studiów w celu uzyskania tytułu magistra"],1)
reguła(9,"niespełnione wymagania dla nss", ["nie jest studentem pierwszego roku UE",
"nie jest studentem wyższych lat UE"],1)
reguła(10,"niespełnione wymagania dla nss",["jest wiecznym studentem"],1)
reguła(11,"niespełnione wymagania dla nss",

4.10 Baza wiedzy dla stypendium socjalnego
Stypendium.BED

["pobiera świadczenia pomocy materialnej na innym kierunku"],1)
reguła(12,"niespełnione wymagania dla nss",["jest studentem wyższych lat UE",
"ma przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej"],1)
reguła(13,"niespełnione wymagania dla nss",
["nie złożył w terminie dla I roku kompletnego wniosku o nss",
"nie złożył w terminie dla lat wyższych kompletnego wniosku o nss"],1)
reguła(14,"niespełnione wymagania dla nss",
["dochód na jednego członka rodziny > próg dochodu"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla spełnione wymagania dla nss ")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla złożył w terminie
dla ... kompletny wniosek o nss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(15,"złożył w terminie dla I roku kompletny wniosek o nss",
["złożył kompletny wniosek o nss",
"wniosek/dokumenty dla nss złożył w terminie dla I roku"],1)
reguła(16,"nie złożył w terminie dla I roku kompletnego wniosku o nss",
["nie złożył kompletnego wniosku o nss"],1)
reguła(17,"nie złożył w terminie dla I roku kompletnego wniosku o nss",
["wniosek/dokumenty dla nss nie złożył w terminie dla I roku"],1)
reguła(18,"złożył w terminie dla lat wyższych kompletny wniosek o nss",
["złożył kompletny wniosek o nss",
"wniosek/dokumenty dla nss złożył w terminie dla lat wyższych"],1)
reguła(19,"nie złożył w terminie dla lat wyższych kompletnego wniosku o nss",
["nie złożył kompletnego wniosku o nss"],1)
reguła(20,"nie złożył w terminie dla lat wyższych kompletnego wniosku o nss",
["wniosek/dokumenty dla nss nie złożył w terminie dla lat wyższych"],1)
reguła(21,"złożył kompletny wniosek o nss",
["złożył oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów","złożył załącznik 1.",
"złożył załącznik 1.a","złożył załącznik 7.",
"złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów",
"złożył oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(22,"nie złożył kompletnego wniosku o nss",
["nie złożył oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów"],1)
reguła(23,"nie złożył kompletnego wniosku o nss",["nie złożył załącznika 1."],1)
reguła(24,"nie złożył kompletnego wniosku o nss",["nie złożył załącznika 1.a"],1)
reguła(25,"nie złożył kompletnego wniosku o nss",["nie złożył załącznika 7."],1)
reguła(26,"nie złożył kompletnego wniosku o nss",
["nie złożył zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów"],1)
reguła(27,"nie złożył kompletnego wniosku o nss",
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["nie złożył oświadczeń wszystkich pełnoletnich członków rodziny"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla złożył w terminie
dla ...

kompletny wniosek o nss")

rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla otrzymuje pss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(28,"otrzymuje pss",["spełnione wymagania dla nss","studiuje stacjonarnie",
"złożył w terminie dla I roku kompletny wniosek o pss"],1)
reguła(29,"otrzymuje pss",["spełnione wymagania dla nss","studiuje stacjonarnie",
"złożył w terminie dla lat wyższych kompletny wniosek o pss"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(30,"nie otrzymuje pss",["niespełnione wymagania dla nss"],1)
reguła(31,"nie otrzymuje pss",["nie studiuje stacjonarnie"],1)
reguła(32,"nie otrzymuje pss",
["nie złożył w terminie dla I roku kompletnego wniosku o pss",
"nie złożył w terminie dla lat wyższych kompletnego wniosku o pss"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla otrzymuje pss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla złożył w terminie kompletny wniosek o pss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(33,"złożył w terminie dla I roku kompletny wniosek o pss",
["złożył kompletny wniosek o pss",
"wniosek/dokumenty dla pss złożył w terminie dla I roku"],1)
reguła(34,"złożył w terminie dla lat wyższych kompletny wniosek o pss",
["złożył kompletny wniosek o pss",
"wniosek/dokumenty dla pss złożył w terminie dla lat wyższych"],1)
reguła(35,"złożył kompletny wniosek o pss",["złożył załącznik 1.d",
"dojazd utrudnia studiowanie"],1)
reguła(36,"złożył kompletny wniosek o pss",["złożył załącznik 1.d",
"mieszka z niepracującym małżonkiem",
"złożył zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnienia małżonka"],1)
reguła(37,"złożył kompletny wniosek o pss",["złożył załącznik 1.d",
"mieszka z dzieckiem","złożył odpis aktu urodzenia dziecka"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(38,"nie złożył kompletnego wniosku o pss",["nie złożył załącznika 1.d"],1)
reguła(39,"nie złożył kompletnego wniosku o pss",["dojazd nie utrudnia studiowania",
"nie mieszka z niepracującym małżonkiem","nie mieszka z dzieckiem"],1)
reguła(40,"nie złożył kompletnego wniosku o pss", ["dojazd nie utrudnia studiowania",
"nie mieszka z niepracującym małżonkiem",
"nie złożył odpisu aktu urodzenia dziecka"],1)
reguła(41,"nie złożył kompletnego wniosku o pss",["dojazd nie utrudnia studiowania",
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"nie złożył zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu małżonka",
"nie mieszka z dzieckiem"],1)
reguła(42,"nie złożył kompletnego wniosku o pss",["dojazd nie utrudnia studiowania",
"nie złożył zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu małżonka",
"nie złożył odpisu aktu urodzenia dziecka"],1)
reguła(43,"nie złożył w terminie dla I roku kompletnego wniosku o pss",
["nie złożył kompletnego wniosku o pss"],1)
reguła(44,"nie złożył w terminie dla lat wyższych kompletnego wniosku o pss",
["nie złożył kompletnego wniosku o pss"],1)
reguła(45,"nie złożył w terminie dla I roku kompletnego wniosku o pss",
["wniosek/dokumenty dla pss nie złożył w terminie dla I roku"],1)
reguła(46,"nie złożył w terminie dla lat wyższych kompletnego wniosku o pss",
["wniosek/dokumenty dla pss nie złożył w terminie dla lat wyższych"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla złożył w terminie kompletny wniosek o pss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla otrzymuje nss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(47,"student I roku otrzymuje nss",["spełnione wymagania dla nss",
"wniosek/dokumenty dla pss nie złożył w terminie dla I roku"],1)
reguła(48,"student lat starszych otrzymuje nss",["spełnione wymagania dla nss",
"wniosek/dokumenty dla pss nie złożył w terminie dla lat wyższych"],1)
reguła(49,"nie otrzymuje nss",["otrzymuje pss"],1)
reguła(50,"nie otrzymuje nss",["niespełnione wymagania dla nss"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla otrzymuje nss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")

Wnioskiem reguł 1, 2 i 3 jest "koniec", dzięki czemu spełnienie którejkolwiek z tych
reguł powoduje natychmiastowe zakończenie wnioskowania. Jest bowiem oczywiste, że
spełnienie dowolnej z tych reguł oznacza, iż student na pewno nie dostanie stypendium
socjalnego; dalsze testowanie baz byłoby w tej sytuacji nieuzasadnione. —
Baza modeli MOStypendium.BED
Baza modeli MOStypendium.BED zawiera następujące modele:
rem_model("Początek grupy modeli dla dochodu")
rem_model("---------------------------------------------")
model(101,"bez warunku","dochód na jednego członka rodziny <= próg dochodu",
"dochód na jednego członka rodziny","<=","próg dochodu",1)
model(102,"bez warunku","dochód na jednego członka rodziny > próg dochodu",
"dochód na jednego członka rodziny",">","próg dochodu",1)
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rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy modeli dla dochodu")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek grupy modeli terminu dla nss")
rem_model("---------------------------------------------")
model(103,"jest studentem pierwszego roku UE",
"wniosek/dokumenty dla nss złożył w terminie dla I roku",
"termin_nss do 5 października", ">=",
"Dzień października składania wniosku o nss",1)
model(104,"jest studentem wyższych lat UE",
"wniosek/dokumenty dla nss złożył w terminie dla lat wyższych",
"termin_nss do 28 września", ">=",
"Dzień września składania wniosku o nss",1)
model(105,"jest studentem pierwszego roku UE",
"wniosek/dokumenty dla nss nie złożył w terminie dla I roku",
"termin_nss do 5 października", "<",
"Dzień października składania wniosku o nss",1)
model(106,"jest studentem wyższych lat UE",
"wniosek/dokumenty dla nss nie złożył w terminie dla lat wyższych",
"termin_nss do 28 września", "<",
"Dzień września składania wniosku o nss",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy modeli terminu dla nss")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek grupy modeli terminu dla pss")
rem_model("---------------------------------------------")
model(107,"jest studentem pierwszego roku UE",
"wniosek/dokumenty dla pss złożył w terminie dla I roku",
"termin_pss do 5 października", ">=",
"Dzień października składania wniosku o pss",1)
model(108,"jest studentem wyższych lat UE",
"wniosek/dokumenty dla pss złożył w terminie dla lat wyższych",
"termin_pss do 28 września", ">=",
"Dzień września składania wniosku o pss",1)
model(109,"jest studentem pierwszego roku UE",
"wniosek/dokumenty dla pss nie złożył w terminie dla I roku",
"termin_pss do 5 października", "<",
"Dzień października składania wniosku o pss",1)
model(110,"jest studentem wyższych lat UE",
"wniosek/dokumenty dla pss nie złożył w terminie dla lat wyższych",
"termin_pss do 28 września", "<",
"Dzień września składania wniosku o pss",1)
rem_model("---------------------------------------------")
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rem_model("Koniec grupy modeli terminu dla pss")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek grupy argumentów znanych")
rem_model("---------------------------------------------")
argument_znany("próg dochodu",700)
argument_znany("termin_nss do 5 października",5)
argument_znany("termin_nss do 28 września",28)
argument_znany("termin_pss do 5 października",5)
argument_znany("termin_pss do 28 września",28)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy argumentów znanych")

Baza ograniczeń OGStypendium.BED
Baza ograniczeń OGStypendium.BED zawiera następujące ograniczenia:
ograniczenie(1,["jest studentem pierwszego roku UE",
"nie jest studentem pierwszego roku UE"])
ograniczenie(2,["jest studentem wyższych lat UE",
"nie jest studentem wyższych lat UE"])
ograniczenie(3,["pobiera świadczenia pomocy materialnej na innym kierunku",
"nie pobiera świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku"])
ograniczenie(4,["nie ukończył jeszcze żadnego kierunku studiów",
"ukończył jakiś kierunek studiów"])
ograniczenie(5,["kontynuuje studia w celu uzyskania tytułu magistra",
"nie kontynuuje studiów w celu uzyskania tytułu magistra"])
ograniczenie(6,["ma przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej",
"nie ma przedłużonego terminu złożenia pracy dyplomowej"])
ograniczenie(7,["studiuje stacjonarnie","nie studiuje stacjonarnie"])
ograniczenie(9,["dojazd utrudnia studiowanie","dojazd nie utrudnia studiowania"])
ograniczenie(10,["mieszka z niepracującym małżonkiem",
"nie mieszka z niepracującym małżonkiem"])
ograniczenie(11,["mieszka z dzieckiem","nie mieszka z dzieckiem"])
ograniczenie(12,["złożył załącznik 1.","nie złożył załącznika 1."])
ograniczenie(13,["złożył załącznik 1.a","nie złożył załącznika 1.a"])
ograniczenie(14,["złożył załącznik 7.","nie złożył załącznika 7."])
ograniczenie(15,["złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów",
"nie złożył zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów"])
ograniczenie(16,["złożył oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny",
"nie złożył oświadczeń wszystkich pełnoletnich członków rodziny"])
ograniczenie(17,["złożył załącznik 1.d","nie złożył załącznika 1.d"])
ograniczenie(18,["złożył odpis aktu urodzenia dziecka",
"nie złożył odpisu aktu urodzenia dziecka"])
ograniczenie(19,
["złożył zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu małżonka",
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"nie złożył zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu małżonka"])
ograniczenie(20,["złożył oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na innym kierunku studiów",
"nie złożył oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy
materialnej na innym kierunku studiów"])

4.10.3

Wnioskowanie w przód - Stypendium.BED

Przebieg wnioskowania rozwiniętego dokładnego w przód dla bazy Stypendium.BED
jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStypendium.BED
bazy modeli MOStypendium.BED
bazy ograniczeń OGStypendium.BED
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
próg dochodu=700
termin_nss do 5 października=5
termin_nss do 28 września=28
termin_pss do 5 października=5
termin_pss do 28 września=28
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
jest studentem pierwszego roku UE
nie jest studentem pierwszego roku UE
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
jest studentem pierwszego roku UE

listy
nie ukończył jeszcze żadnego kierunku
studiów
ukończył jakiś kierunek studiów
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
nie ukończył jeszcze żadnego kierunku
studiów
Stosuję regułę 6 o postaci:
Jeżeli
nie ukończył jeszcze żadnego kierunku
studiów
to
nie jest wiecznym studentem
Stąd wynika wniosek:
nie jest wiecznym studentem

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
na innym kierunku studiów
listy
nie złożył oświadczenie o niepobieraniu
pobiera świadczenia pomocy materialnej
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku
na innym kierunku studiów
nie pobiera świadczeń pomocy materialnej na
może być prawdą! Wskaż warunek będący
innym kierunku
może być prawdą! Wskaż warunek będący prawdą!
złożył oświadczenie o niepobieraniu
prawdą!
świadczeń pomocy materialnej
nie pobiera świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
na innym kierunku
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
jest studentem wyższych lat UE
nie jest studentem wyższych lat UE
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
nie jest studentem wyższych lat UE

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył załącznik 1.
nie złożył załącznika 1.
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył załącznik 1.

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
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listy
złożył załącznik 1.a
nie złożył załącznika 1.a
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył załącznik 1.a
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył załącznik 7.
nie złożył załącznika 7.
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył załącznik 7.
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów
nie złożył zaświadczenia Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
nie złożył oświadczeń wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
Stosuję regułę 21 o postaci:
Jeżeli
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
złożył załącznik 1.
złożył załącznik 1.a
złożył załącznik 7.
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
to
złożył kompletny wniosek o nss
Stąd wynika wniosek:
złożył kompletny wniosek o nss
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
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studiuje stacjonarnie
nie studiuje stacjonarnie
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
studiuje stacjonarnie
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył załącznik 1.d
nie złożył załącznika 1.d
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył załącznik 1.d
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
dojazd utrudnia studiowanie
dojazd nie utrudnia studiowania
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
dojazd utrudnia studiowanie
Stosuję regułę 35 o postaci:
Jeżeli
złożył załącznik 1.d
dojazd utrudnia studiowanie
to
złożył kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
złożył kompletny wniosek o pss
Określ wartość argumentu:
dochód na jednego członka rodziny
dochód na jednego członka rodziny=650
Stosuję model relacyjny podstawowy 101
o postaci:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
jeżeli
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
Stąd wynika:
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
Określ wartość argumentu:
Dzień października składania wniosku
o nss
Dzień października składania wniosku
o nss=2
Stosuję model relacyjny podstawowy 103
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o postaci:
dla spełnionego warunku startowego:
jest studentem pierwszego roku UE
prawdą jest
wniosek/dokumenty dla nss złożył w
terminie dla I roku
jeżeli
termin_nss do 5 października >=
Dzień października składania wniosku
o nss
Stąd wynika:
wniosek/dokumenty dla nss złożył w
terminie dla I roku
Stosuję regułę 15 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o nss
wniosek/dokumenty dla nss złożył w
terminie dla I roku
to
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
Stąd wynika wniosek:
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
Stosuję regułę 4 o postaci:
Jeżeli
jest studentem pierwszego roku UE
nie pobiera świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku
nie jest wiecznym studentem
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
to
spełnione wymagania dla nss
Stąd wynika wniosek:
spełnione wymagania dla nss
Określ wartość argumentu:
Dzień października składania wniosku
o pss
Dzień października składania wniosku
o pss=3
Stosuję model relacyjny podstawowy 107
o postaci:
dla spełnionego warunku startowania:
jest studentem pierwszego roku UE
prawdą jest
wniosek/dokumenty dla pss złożył w
terminie dla I roku
jeżeli
termin_pss do 5 października >=

Dzień października składania
wniosku o pss
Stąd wynika:
wniosek/dokumenty dla pss złożył w
terminie dla I roku
Stosuję regułę 33 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o pss
wniosek/dokumenty dla pss złożył w
terminie dla I roku
to
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o pss
Stosuję regułę 28 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o pss
to
otrzymuje pss
Stąd wynika wniosek:
otrzymuje pss
Stosuję regułę 49 o postaci:
Jeżeli
otrzymuje pss
to
nie otrzymuje nss
Stąd wynika wniosek:
nie otrzymuje nss
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
jest studentem pierwszego roku UE
nie pobiera świadczeń pomocy
materialnej na innym kierunku
nie jest studentem wyższych lat UE
nie ukończył jeszcze żadnego kierunku
studiów
nie jest wiecznym studentem
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
złożył załącznik 1.
złożył załącznik 1.a
złożył załącznik 7.
złożył zaświadczenie Urzędu
Skarbowego o wysokości dochodów
złożył oświadczenia wszystkich

4.10 Baza wiedzy dla stypendium socjalnego
Stypendium.BED

pełnoletnich członków rodziny
złożył kompletny wniosek o nss
studiuje stacjonarnie
złożył załącznik 1.d
dojazd utrudnia studiowanie
złożył kompletny wniosek o pss
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
wniosek/dokumenty dla nss złożył w
terminie dla I roku
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
spełnione wymagania dla nss
wniosek/dokumenty dla pss złożył w
terminie dla I roku
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o pss
otrzymuje pss
nie otrzymuje nss
Nieprawdą jest:
nie jest studentem pierwszego roku UE
Nieprawdą jest:
pobiera świadczenia pomocy materialnej
na innym kierunku
Nieprawdą jest:
jest studentem wyższych lat UE
Nieprawdą jest:
ukończył jakiś kierunek studiów
Nieprawdą jest:
nie złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
Nieprawdą jest:
nie złożył załącznika 1.
Nieprawdą jest:
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nie złożył załącznika 1.a
Nieprawdą jest:
nie złożył załącznika 7.
Nieprawdą jest:
nie złożył zaświadczenia Urzędu
Skarbowego
Nieprawdą jest:
nie złożył oświadczeń członków rodziny
Nieprawdą jest:
nie studiuje stacjonarnie
Nieprawdą jest:
nie złożył załącznika 1.d
Nieprawdą jest:
dojazd nie utrudnia studiowania
Dane są wartości następujących argumentów:
próg dochodu=700
termin_nss do 5 października=5
termin_nss do 28 września=28
termin_pss do 5 października=5
termin_pss do 28 września=28
dochód na jednego członka rodziny=650
Dzień października składania
wniosku o nss=2
Dzień października składania
wniosku o pss=3
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Stypendium.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - Stypendium.BED

Przebieg wnioskowania rozwiniętego dokładnego wstecz dla bazy Stypendium.BED
przy testowaniu hipotezy w sensie szerokim otrzymuje pss jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStypendium.BED
bazy modeli MOStypendium.BED
bazy ograniczeń OGStypendium.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
otrzymuje pss
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
próg dochodu=700
termin_nss do 5 października=5
termin_nss do 28 września=28

termin_pss do 5 października=5
termin_pss do 28 września=28
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
jest studentem pierwszego roku UE
nie jest studentem pierwszego roku UE
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
jest studentem pierwszego roku UE
Stosuję regułę 6 o postaci:
Jeżeli
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nie ukończył jeszcze żadnego kierunku
studiów
to
nie jest wiecznym studentem
Stąd wynika wniosek:
nie jest wiecznym studentem
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
nie złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył załącznik 1.
nie złożył załącznika 1.
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył załącznik 1.
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył załącznik 1.a
nie złożył załącznika 1.a
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył załącznik 1.a
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył załącznik 7.
nie złożył załącznika 7.
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył załącznik 7.
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów
nie złożył zaświadczenia Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
nie złożył oświadczeń wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
Stosuję regułę 21 o postaci:
Jeżeli
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
złożył załącznik 1.
złożył załącznik 1.a
złożył załącznik 7.
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego o
wysokości dochodów
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
to
złożył kompletny wniosek o nss
Stąd wynika wniosek:
złożył kompletny wniosek o nss
Określ wartość argumentu:
Dzień października składania wniosku o nss
Dzień października składania wniosku o nss=2
Hipoteza pomocnicza
wniosek/dokumenty dla nss złożył w
terminie dla I roku
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 103
o postaci:
dla spełnionego warunku startowania:
jest studentem pierwszego roku UE
prawdą jest
wniosek/dokumenty dla nss złożył w
terminie dla I roku
jeżeli
termin_nss do 5 października >=
Dzień października składania wniosku
o nss
Stąd wynika:
wniosek/dokumenty dla nss złożył w
terminie dla I roku
Hipoteza pomocnicza
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o nss
jest testowana.
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Stosuję regułę 15 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o nss
wniosek/dokumenty dla nss złożył w
terminie dla I roku
to
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
Stąd wynika wniosek:
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
Określ wartość argumentu:
dochód na jednego członka rodziny
dochód na jednego członka rodziny=650
Hipoteza pomocnicza
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 101
o postaci:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
jeżeli
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
Stąd wynika:
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
Hipoteza pomocnicza
spełnione wymagania dla nss
jest testowana.
Stosuję regułę 4 o postaci:
Jeżeli
jest studentem pierwszego roku UE
nie pobiera świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku
nie jest wiecznym studentem
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
to
spełnione wymagania dla nss
Stąd wynika wniosek:
spełnione wymagania dla nss
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
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listy
studiuje stacjonarnie
nie studiuje stacjonarnie
może być prawdą! Wskaż warunek będący
prawdą!
studiuje stacjonarnie
Stosuję regułę 35 o postaci:
Jeżeli
złożył załącznik 1.d
dojazd utrudnia studiowanie
to
złożył kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
złożył kompletny wniosek o pss
Określ wartość argumentu:
Dzień października składania wniosku
o pss
Dzień października składania wniosku
o pss=3
Hipoteza pomocnicza
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 107
o postaci:
dla spełnionego warunku startowania:
jest studentem pierwszego roku UE
prawdą jest
wniosek/dokumenty dla pss złożył w
terminie dla I roku
jeżeli
termin_pss do 5 października >=
Dzień października składania
wniosku o pss
Stąd wynika:
wniosek/dokumenty dla pss złożył w
terminie dla I roku
Hipoteza pomocnicza
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
jest testowana.
Stosuję regułę 33 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o pss
wniosek/dokumenty dla pss złożył w
terminie dla I roku
to
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
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złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o pss
Hipoteza główna
otrzymuje pss
jest testowana.
Stosuję regułę 28 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o pss
to
otrzymuje pss
Stąd wynika wniosek:
otrzymuje pss
Hipoteza w sensie szerokim:
otrzymuje pss
jest prawdą dla bazy wiedzy Stypendium,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
jest studentem pierwszego roku UE
nie pobiera świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku
nie jest studentem wyższych lat UE
nie ukończył jeszcze żadnego kierunku
studiów
nie jest wiecznym studentem
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
złożył załącznik 1.
złożył załącznik 1.a
złożył załącznik 7.
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego o
wysokości dochodów
złożył oświadczenia wszystkich pełnoletnich
członków rodziny
złożył kompletny wniosek o nss
wniosek/dokumenty dla nss złożył w terminie
dla I roku
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył załącznik 1.d
dojazd utrudnia studiowanie
złożył kompletny wniosek o pss
wniosek/dokumenty dla pss złożył w

terminie dla I roku
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o pss
otrzymuje pss
Nieprawdą jest:
nie jest studentem pierwszego roku UE
Nieprawdą jest:
pobiera świadczenia pomocy materialnej
na innym kierunku
Nieprawdą jest:
jest studentem wyższych lat UE
Nieprawdą jest:
ukończył jakiś kierunek studiów
Nieprawdą jest:
nie złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
Nieprawdą jest:
nie złożył załącznika 1.
Nieprawdą jest:
nie złożył załącznika 1.a
Nieprawdą jest:
nie złożył załącznika 7.
Nieprawdą jest:
nie złożył zaświadczenia Urzędu
Skarbowego o wysokości dochodów
Nieprawdą jest:
nie złożył oświadczeń członków rodziny
Nieprawdą jest:
nie studiuje stacjonarnie
Nieprawdą jest:
nie złożył załącznika 1.d
Nieprawdą jest:
dojazd nie utrudnia studiowania
Dane są wartości następujących argumentów:
próg dochodu=700
termin_nss do 5 października=5
termin_nss do 28 września=28
termin_pss do 5 października=5
termin_pss do 28 września=28
Dzień października składania
wniosku o nss=2
dochód na jednego członka rodziny=650
Dzień października składania
wniosku o pss=3
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Stypendium.BED
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
otrzymuje pss.
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4.11.1

Wiedza dziedzinowa Delegacja.BED
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Częstokroć nawet prosty problem decyzyjny, będący dobrym kandydatem na bazę
wiedzy systemu ekspertowego, wymaga zdeﬁniowania pewnych pojęć, które w opisie
problemu albo wogóle nie występują, albo występują w sposób ukryty3 . Rozpatrzmy
następujący problem rozliczania kosztów delegacji o czasie trwania nie dłuższym niż
tydzień. Rozliczanie obejmuje:
1)
2)
3)
4)
5)

wyznaczenie
wyznaczenie
wyznaczenie
wyznaczenie
wyznaczenie

wysokości diet
kosztów przejazdu samochodem osobowym
kosztów noclegów
innych wydatków
wysokości całkowitej wypłaty dla delegowanego

zgodnie z następującymi zasadami:
1. Jeżeli delegacja trwa od 8 do 12 godzin, delegowanemu przysługuje połowa diety.
2. Jeżeli delegacja trwa od 12 do 24 godzin, delegowanemu przysługuje pełna dieta.
3. Jeżeli delegacja trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje pełna dieta, za
rozpoczętą dobę do 8 godzin połowa diety, a ponad 8 godzin pełna.
4. Zwrot kosztów noclegów przysługuje, jeżeli delegacja wymagała noclegów i delegowany przedłożył rachunek z hotelu.
5. Zwrot kosztów noclegów nie przysługuje, jeżeli zapewniono pracownikowi bezpłatny
nocleg.
6. Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli delegacja wymagała noclegów i delegowany nie
przedłożył rachunek z hotelu.
7. Zwrot innych wydatków przysługuje, jeżeli delegowany przedłoży rachunek za uzasadnione wydatki, np. za wstęp na targi.
8. Delegowany może pobrać zaliczkę w wysokości do 20 zł za każdą pełną dobę delegacji.
9. Stawka za 1 km przebiegu dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900cm
wynosi 0,5214zł, dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900cm wynosi 0,8358zł.
10. Pełna dieta wynosi 23 zł.
11. Ryczałt wynosi 34.50 zł zxa pełną dobę.
Potrzebne pojęcia (skromna ontologia) i przestrzeń decyzyjna bazy wiedzy zostały
przedstawione na rysunku 4.4. Istotną trudnością okaże się zróżnicowanie stawek za delegację krótką i za godziny ponad pełne doby dla delegacji długiej. Jeden z możliwych
sposobów rozwiązania tej trudności przedstawia baza wiedzy Delegacja.BED.
3 W przypadku rozległych, wieloaspektowych problemów mówi się często o tworzeniu ontologii
problemu.
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4.11.2

Baza wiedzy Delegacja.BED

Baza reguł REDelegacja.BED
Baza reguł ReDelegacja.BED jest następująca:
reguła(1,"Zwrot kosztów za nocleg",["Delegacja długa","Rachunek z hotelu"],1)
reguła(2,"Brak zwrotu kosztów za nocleg",["Delegacja krótka"],1)
reguła(3,"Brak zwrotu kosztów za nocleg",["Brak rachunku z hotelu"],1)
reguła(4,"Ryczałt",["Delegacja długa","Brak rachunku z hotelu"],1)
reguła(5,"Brak ryczałtu",["Delegacja krótka"],1)
reguła(6,"Brak ryczałtu",["Rachunek z hotelu"],1)
reguła(7,"Zwrot kosztów innych wydatków",["Rachunki za inne wydatki"],1)
reguła(8,"Brak zwrotu kosztów za inne wydatki",["Brak rachunków za inne wydatki"],1)

Baza modeli MODelegacja.BED
Baza modeli MODelegacja.BED umożliwia dwa sposoby wprowadzenia danych o czasie
trwania delegacji. Zawiera modele:
rem_model("Jeżeli czas trwania delegacji jest wyrażony w godzinach, ")
rem_model("należy stosować modele 101 i 102.")
rem_model("Jeżeli czas trwania delegacji jest wyrażony w dobach i ")
rem_model("godzinach

ponad pełne doby,

" )

rem_model("należy zakomentować modele 101 i 102.")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla pełnych dób i czasów trwania delegacji")
rem_model("---------------------------------------------")
model(101,"bez warunku","Liczba pełnych dób","Godziny w delegacji","div","24",1)
model(102,"bez warunku","Delegacja krótka","Liczba pełnych dób","==","0",1)
model(103,"bez warunku","Delegacja długa","Liczba pełnych dób",">","0",1)
model(104,"Delegacja długa","Godziny delegacji długiej ponad pełne doby",
"Godziny w delegacji","mod","24",1)
model(105,"Delegacja krótka","Godziny delegacji długiej ponad pełne doby",
"0","=","0",1)
model(106,"Delegacja długa","Godziny delegacji krótkiej","0","=","0",1)
model(107,"Delegacja krótka","Godziny delegacji krótkiej",
"Godziny w delegacji","=","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla pełnych dób

i czasów trwania delegacji")

rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla diet za delegacje krótkie")
rem_model("---------------------------------------------")
model(108,"Delegacja krótka","Godziny < 8","Godziny delegacji krótkiej",
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Rysunek 4.4: Przestrzeń decyzyjna i elementarna ontologia problemu delegacyjnego.

"<","8",1)
model(109,"Godziny < 8","dieta za godziny 8-12 delegacji krótkiej",
"0","=","0",1)
model(110,"Godziny < 8","dieta za godziny > 12 delegacji krótkiej",
"0","=","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(111,"Delegacja krótka","8 <= Godziny <= 12","<=,<=",
["8","Godziny delegacji krótkiej","12"],1)
model(112,"8 <= Godziny <= 12","dieta za godziny 8-12 delegacji krótkiej",
"Pół diety","=","0",1)
model(113,"8 <= Godziny <= 12","dieta za godziny > 12 delegacji krótkiej",
"0","=","0",1)
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rem_model("---------------------------------------------")
model(114,"Delegacja krótka","Godziny > 12","Godziny delegacji krótkiej",
">","12",1)
model(115,"Godziny > 12","dieta za godziny 8-12 delegacji krótkiej",
"0","=","0",1)
model(116,"Godziny > 12","dieta za godziny > 12 delegacji krótkiej",
"Pełna dieta","=","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(117,"Delegacja krótka","dieta za godziny 0-8 ponad pełne doby",
"0","=","0",1)
model(118,"Delegacja krótka","dieta za godziny 8-24 ponad pełne doby",
"0","=","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla diet za delegacje krótkie")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla diet za delegacje długie")
rem_model("---------------------------------------------")
model(119,"bez warunku","dieta za pełne doby","Liczba pełnych dób","*",
"Pełna dieta",1)
model(120,"Delegacja długa","Godziny < 8",
"Godziny delegacji długiej ponad pełne doby","<","8",1)
model(121,"Godziny < 8","dieta za godziny 0-8 ponad pełne doby","Pół diety",
"=","0",1)
model(122,"Godziny < 8","dieta za godziny > 12 ponad pełne doby","0","=","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(123,"Delegacja długa","8 <= Godziny < 24","<=,<",
["8","Godziny delegacji długiej ponad pełne doby","24"],1)
model(124,"8 <= Godziny < 24","dieta za godziny 0-8 ponad pełne doby","0",
"=","0",1)
model(125,"8 <= Godziny < 24","dieta za godziny 8-24 ponad pełne doby",
"Pełna dieta","=","0",1)
model(126,"Delegacja długa","dieta za godziny 8-12 delegacji krótkiej","0",
"=","0",1)
model(127,"Delegacja długa","dieta za godziny > 12 delegacji krótkiej","0",
"=","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla diet za delegacje długie")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Poczatek modeli dla całkowitych diet za czas trwania delegacji")
model_liniowy(128,"bez warunku","Całkowita dieta za delegację",
["dieta za godziny 8-12 delegacji krótkiej",
"dieta za godziny > 12 delegacji krótkiej",
"dieta za pełne doby","dieta za godziny 0-8 ponad pełne doby",
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"dieta za godziny 8-24 ponad pełne doby"],["1","1","1","1","1"],1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla całkowitych diet za czas trwania delegacji")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla kosztów dojazdu")
rem_model("---------------------------------------------")
model(129,"Pojemność silnika <= 900","Koszt przejazdu","Przebieg(km)","*",
"Stawka za km dla silnika do 900cm",1)
model(130,"Pojemność silnika > 900","Koszt przejazdu","Przebieg(km)","*",
"Stawka za km dla silnika powyżej 900cm",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla kosztów dojazdu")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla kosztów noclegu")
rem_model("---------------------------------------------")
model(131,"Zwrot kosztów za nocleg","Koszt noclegu","Rachunek za nocleg",
"=","0.0",1)
model(132,"Ryczałt","Koszt noclegu","Ryczałt dobowy","*","Liczba pełnych dób",1)
model(133,"Brak zwrotu kosztów za nocleg","Koszt noclegu","0.0","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla kosztów noclegu")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla kosztów innych wydatków")
rem_model("---------------------------------------------")
model(134,"Zwrot kosztów innych wydatków","Koszt innych wydatki",
"Inne wydatki","=","0.0",1)
model(135,"Brak zwrotu kosztów za inne wydatki","Koszt innych wydatków",
"0.0","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla kosztów innych wydatków")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla zaliczki")
rem_model("---------------------------------------------")
model(136,"pobrano zaliczkę","Zaliczka","Stawka dobowa zaliczki","*",
"Liczba pełnych dób",1)
model(137,"nie pobrano zaliczki","Zaliczka","0.0","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla zaliczki")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla całkowitego kosztu delegacji")
rem_model("---------------------------------------------")
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model_liniowy(138,"bez warunku","Całkowity koszt niezaokrąglony",
["Całkowita dieta za delegację","Koszt przejazdu",
"Koszt noclegu","Koszt innych wydatków","Zaliczka"],
["1","1","1","1","-1"],1)
model(139,"bez warunku", "Całkowity koszt dlegacji zaokrąglony",
"Całkowity koszt niezaokrąglony","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla całkowitego kosztu delegacji")
rem_model("---------------------------------------------")
argument_znany("Pełna dieta", 23)
argument_znany("Pół diety", 11.5)
argument_znany("Ryczałt dobowy", 34.50)
argument_znany("Stawka za km dla silnika do 900cm", 0.5214)
argument_znany("Stawka za km dla silnika powyżej 900cm", 0.8358)
argument_znany("Stawka dobowa zaliczki", 20)

Baza ograniczeń OGDelegacja.BED
Do kompletu potrzebna jest jeszcze baza ograniczeń OGDelegacja.BED, zawierająca
ograniczenia:
ograniczenie(1,["Rachunek z hotelu","Brak rachunku z hotelu"])
ograniczenie(2,["Pojemność silnika <= 900","Pojemność silnika > 900"])
ograniczenie(3,["Rachunki za inne wydatki","Brak rachunków za inne wydatki"])
ograniczenie(4,["pobrano zaliczkę","nie pobrano zaliczki"])

4.11.3

Wnioskowanie w przód - Delegacja.BED

Wnioskowanie elementarne dokładne w przód przebiega dla bazy Delegacja.BED następująco:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REDelegacja.BED
bazy modeli MODelegacja.BED
bazy ograniczeń OGDelegacja.BED
W bazie modeli są wartości argumentów:
Pełna dieta=23
Pół diety=11.5
Ryczałt dobowy=34.5
Stawka za km dla silnika
do 900cm = 0.5214
Stawka za km dla silnika
powyżej 900cm = 0.8358
Stawka dobowa zaliczki=20

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Przedłożony rachunek z hotelu
Nie przedłożony rachunek z hotelu
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Przedłożony rachunek z hotelu
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
Przedłożony rachunek z hotelu
to Brak ryczałtu
Stąd wynika wniosek:
Brak ryczałtu
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Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Przedłożone rachunki za inne wydatki
Nie przedłożone rachunki za inne wydatki
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Nie przedłożone rachunki za inne wydatki
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
Nie przedłożone rachunki za inne wydatki
to
Brak zwrotu kosztów za inne wydatki
Stąd wynika wniosek:
Brak zwrotu kosztów za inne wydatki
Określ wartość argumentu:
Godziny w delegacji
Godziny w delegacji=155
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Liczba pełnych dób =
Godziny w delegacji div 24
Stąd wynika:
Liczba pełnych dób = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
dieta za pełne doby =
Liczba pełnych dób * Pełna dieta
Stąd wynika:
dieta za pełne doby = 138
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
Pojemność silnika <= 900
Pojemność silnika > 900
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Pojemność silnika > 900
Określ wartość argumentu:
Przebieg(km)
Przebieg(km)=320
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
122:
dla spełnionego warunku startowego:
Pojemność silnika > 900

zachodzi:
Koszt przejazdu =
Przebieg(km) * Stawka za km,
pojemność silnika powyżej 900cm
Stąd wynika:
Koszt przejazdu = 267.456
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
126:
dla spełnionego warunku startowego:
Brak ryczałtu
zachodzi:
Koszt ryczałtu = 0.0
Stąd wynika:
Koszt ryczałtu = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
128:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie przedłożone rachunki za inne wydatki
zachodzi:
Koszt innych wydatków = 0.0
Stąd wynika:
Koszt innych wydatków = 0
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy
pobrano zaliczkę
nie pobrano zaliczki
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie pobrano zaliczki
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
130:
dla spełnionego warunku startowego:
nie pobrano zaliczki
zachodzi:
Zaliczka = 0.0
Stąd wynika:
Zaliczka = 0
Stosuję model relacyjny podstawowy 103:
dla spełnionego warunku startowego modelu:
bez warunku
prawdą jest
Delegacja długa
Jeżeli
Liczba pełnych dób > 0
Stąd wynika:
Delegacja długa
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Delegacja długa
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Przedłożony rachunek z hotelu
to
Zwrot kosztów za nocleg
Stąd wynika wniosek:
Zwrot kosztów za nocleg
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi:
Godziny delegacji długiej ponad
pełne doby =
Godziny w delegacji mod 24
Stąd wynika:
Godziny delegacji długiej ponad
pełne doby = 11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi:
Godziny delegacji krótkiej = 0
Stąd wynika:
Godziny delegacji krótkiej = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi:
dieta za godziny 1-8 ponad
pełne doby = Pół diety
Stąd wynika:
dieta za godziny 1-8 ponad
pełne doby = 11.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi:
dieta za godziny 8-24 ponad
pełne doby = Pełna dieta
Stąd wynika:
dieta za godziny 8-24 ponad
pełne doby = 23
Określ wartość argumentu: +
Rachunek za nocleg
Rachunek za nocleg=399
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:

bez warunku
zachodzi:
dieta za pełne doby =
Liczba pełnych dób * Pełna dieta
Stąd wynika:
dieta za pełne doby = 138
Określ wartość argumentu: Przebieg(km)
Przebieg(km)=360
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
130:
dla spełnionego warunku startowego:
Pojemność silnika > 900
zachodzi:
Koszt przejazdu = Przebieg(km) *
Stawka za km,
pojemność silnika powyżej 900cm
Stąd wynika:
Koszt przejazdu = 300.888
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
135:
dla spełnionego warunku startowego:
Brak zwrotu kosztów za inne wydatki
zachodzi:
Koszt innych wydatków = 0.0
Stąd wynika:
Koszt innych wydatków = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
137:
dla spełnionego warunku startowego:
nie pobrano zaliczki
zachodzi:
Zaliczka = 0.0
Stąd wynika:
Zaliczka = 0
Stosuję model relacyjny podstawowy 103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Delegacja długa
jeżeli Liczba pełnych dób > 0
Stąd wynika:
Delegacja długa
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Delegacja długa
Przedłożony rachunek z hotelu
to
Zwrot kosztów za nocleg
Stąd wynika wniosek:
Zwrot kosztów za nocleg
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi:
Godziny delegacji długiej ponad pełne
doby = Godziny w delegacji mod 24
Stąd wynika:
Godziny delegacji długiej ponad pełne
doby = 11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi:
Godziny delegacji krótkiej = 0
Stąd wynika:
Godziny delegacji krótkiej = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi:
dieta za godziny 1-8 ponad
pełne doby = Pół diety
Stąd wynika:
dieta za godziny 1-8 ponad
pełne doby = 11.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi:
dieta za godziny 8-24 ponad
pełne doby = Pełna dieta
Stąd wynika:
dieta za godziny 8-24 ponad
pełne doby = 23
Określ wartość argumentu:
Rachunek za nocleg
Rachunek za nocleg=399
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
123:
dla spełnionego warunku startowego:
Zwrot kosztów za nocleg
zachodzi:
Koszt noclegu = Rachunek za nocleg
Stąd wynika:
Koszt noclegu = 399

Stosuję model relacyjny rozwinięty 113:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
prawdą jest:
Delegacja długa, 8 <= Godziny < 24
jeżeli
8 <= Godziny delegacji długiej
ponad pełne doby < 24
Stąd wynika:
Delegacja długa, 8 <= Godziny < 24
Stosuję model arytmetyczny liniowy 120:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa, 8 <= Godziny < 24
zachodzi:
Całkowita dieta za czas delegacji =
dieta za pełne doby * 1 +
dieta za godziny 8-24 ponad
pełne doby * 1
Stąd wynika:
Całkowita dieta za czas delegacji = 161
Stosuję model arytmetyczny liniowy 131:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Całkowity koszt delegacji =
Całkowita dieta za czas delegacji * 1 +
Koszt przejazdu * 1 +
Koszt noclegu * 1 +
Koszt ryczałtu * 1 +
Koszt innych wydatków * 1 +
Zaliczka * -1
Stąd wynika:
Całkowity koszt delegacji = 827.456
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
Przedłożony rachunek z hotelu
Brak ryczałtu
Nie przedłożone rachunki za inne wydatki
Brak zwrotu kosztów za inne wydatki
Pojemność silnika > 900
nie pobrano zaliczki
Delegacja długa
Zwrot kosztów za nocleg
Delegacja długa, 8 <= Godziny < 24
Nieprawdą jest:
z hotelu
Nieprawdą jest:
wydatki
Nieprawdą jest:
Nieprawdą jest:

Nie przedłożony rachunek
Przedłożone rachunki za inne
Pojemność silnika <= 900
pobrano zaliczkę
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Dane są wartości argumentów:
Pełna dieta=23
Pół diety=11.5
Ryczałt dobowy=34.5
Stawka za km, pojemność silnika
do 900cm=0.5214
Stawka za km, pojemność silnika powyżej
900cm=0.8358
Stawka dobowa zaliczki=20
Godziny w delegacji=155
Liczba pełnych dób=6
dieta za pełne doby=138
Przebieg(km)=320
Koszt przejazdu=267.456
Koszt ryczałtu=0
Koszt innych wydatków=0
Zaliczka=0

4.11.4

Godziny delegacji długiej ponad
pełne doby=11
Godziny delegacji krótkiej=0
dieta za godziny 1-8 ponad pełne doby=11.5
dieta za godziny 8-24 ponad pełne doby=23
Rachunek za nocleg=399
Koszt noclegu=399
Całkowita dieta za czas delegacji=161
Całkowity koszt delegacji=827.456
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Delegacja.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - Delegacja.BED

Wnioskowanie wstecz zostanie przeprowadzone dla identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak wnioskowanie wprzód. Celem tego wnioskowania będzie weryﬁkacja hipotezy Delegacja długa. Przebieg wnioskowania wstecz jest następujący:
W bazie modeli są wartości argumentów:
Pełna dieta=23
Pół diety=11.5
Ryczałt dobowy=34.5
Stawka za km dla silnika
do 900cm=0.5214
Stawka za km dla silnika
powyżej 900cm=0.8358
Stawka dobowa zaliczki=20
Określ wartość argumentu:
Godziny w delegacji
Godziny w delegacji=155
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Liczba pełnych dób =
Godziny w delegacji div 24
Stąd wynika:
Liczba pełnych dób = 6
Hipoteza główna
Delegacja długa
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 103:
dla spełnionego warunku startowego:

bez warunku
prawdą jest:
Delegacja długa
jeżeli
Liczba pełnych dób > 0
Stąd wynika:
Delegacja długa
Hipoteza w sensie szerokim:
Delegacja długa
jest prawdą dla bazy wiedzy Delegacja.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są fakty:
Delegacja długa
Dane są wartości argumentów:
Pełna dieta=23
Pół diety=11.5
Ryczałt dobowy=34.5
Stawka za km dla silnika
do 900cm=0.5214
Stawka za km dla silnika
powyżej 900cm=0.8358
Stawka dobowa zaliczki=20
Godziny w delegacji=155
Liczba pełnych dób=6
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To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy

mentów

Delegacja.BED
z zadeklarowanych faktów i wartości argu-

w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Delegacja długa

4.12

Baza wiedzy egzaminacyjna dla prawa jazdy
PrawoJazdy.BED

4.12.1

Wiedza dziedzinowa PrawoJazdy.BED

Częstokroć złożoność procedur wymagających przedstawienia w postaci bazy wiedzy
jest tak duża, że koniecznym jest graﬁczne przedstawienie przestrzeni decyzyjnej bazy
wiedzy i uzupełnienie ontologii bazy wiedzy przed przystąpieniem do tworzenia bazy.
Przykładem może być następujący regulamin egzaminu na prawo jazdy4 :
1. Kursant otrzymuje prawo jazdy jeżeli wniósł opłatę egzaminacyjną w wysokości wynikającej
ze sposobu zaliczania egzaminów, zaliczył egzamin teoretyczny, zaliczył egzamin jazdy na placu i zaliczył egzamin jazdy na mieście. Kursant nie otrzymuje prawa jazdy, jeżeli dowolny z
wymienionych warunków nie został spełniony
2. Egzamin teoretyczny jest zaliczony, jeżeli liczba błędów nie jest większa niż 2.
3. Egzamin jazdy na placu jest zaliczony, jeżeli:
a) kursant nie wyjechał za linie, i
b) kursant nie przewrócił pachołka, i
c) kursant wykonał poprawnie manewr, i
d) kursant zapiął pasy.
4. Egzamin jazdy na mieście zaliczony, jeżeli:
a) kursant wykonał poprawne parkowanie, i
b) kursant wykonał poprawne zawracanie, i
c) kursant wykonał poprawne ruszanie na wzniesieniu, i
d) kursant przestrzegał przepisów ruchu drogowego.
5. Przy przestrzeganie przepisów ruchu drogowego uwzględnia się:
- ustępowanie pierwszeństwa, i
- jazdę z dozwoloną prędkością, i
- przestrzeganie znaków drogowych, i
- nie powodowanie zagrożeń w ruchu drogowym.
Opłata egzaminacyjna jest wyznaczana następująco:
1. Podstawowa opłata egzaminacyjna jest wnoszona zawsze i wynosi 2000 zł. Jeżeli kursant zaliczył wszystkie egzaminy za pierwszym podejściem, żadnych dodatkowych opłat nie musi
wnosić.
2. Kursant może za dodatkową opłatą powtarzać co najwyżej egzaminy z dwóch niezaliczonych
przedmiotów:
a) egzamin teoretyczny można powtarzać tylko raz za dodatkową opłata 200 zł.
b) egzamin jazdy na placu można powtarzać dwa razy, za każdym razem za dodatkową opłatę
300 zł.
c) egzamin jazdy na mieście można powtarzać dwa razy, za każdym razem za dodatkową opłatę
500 zł.
Zaliczenie egzaminu w trybie powtórki jest równoznaczne z zaliczeniem egzaminu w pierwszym
podejściu.
4 Regulamin jest ﬁkcyjny, sformułowany wyłącznie dla ilustracji pewnych podejść do tworzenia baz
wiedzy.
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Rysunek 4.5: Przestrzeń decyzyjna bazy wiedzy i ontologia egzaminu na prawo jazdy.
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Baza wiedzy jest więc przeznaczona do podejmowania decyzji:
1) zaliczenie/niezaliczenie/powtórzenie egzaminu teoretycznego
2) zaliczenie/niezaliczenie/powtórzenie egzaminu jazdy na placu
3) zaliczenie/niezaliczenie/powtórzenie egzaminu jazdy na mieście
4) wyznaczenie wysokości opłaty egzaminacyjnej
5) wydanie prawa jazdy lub odmowa wydania prawa jazdy

4.12.2

Baza wiedzy PrawoJazdy.BED

Jak widać z przestrzeni decyzyjnej bazy wiedzy przedstawionej na rysunku 4.5, egzamin można zdać na 14 różnych sposobów, przedstawionych przez bazę wiedzy Prawo
Jazdy.BED. Na tymże rysunku ponumerowano wszystkie sposoby zdawania prawa jazdy i wprowadzono oznaczenia dla kolejnych podejść do poszczególnych egzaminów, co
jest uzupełnieniem skromnej ontologii problemu.

4.12.3

Baza reguł REPrawoJazdy.BED

Baza reguł REPrawoJazdy.BED. jest następująca:
rem_reguła("Początek grupy reguł dla trybu zdawania egzaminu")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"Zdał egzaminy w trybie 1",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(2,"Zdał egzaminy w trybie 2",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 2 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(3,"Zdał egzaminy w trybie 3",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 2 podejście"],1)
reguła(4,"Zdał egzaminy w trybie 4",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 3 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(5,"Zdał egzaminy w trybie 5",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 3 podejście"],1)
reguła(6,"Zdał egzaminy w trybie 6",["Zdał teorię 2 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(7,"Zdał egzaminy w trybie 7",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 2 podejście","Zdał miasto 2 podejście"],1)
reguła(8,"Zdał egzaminy w trybie 8",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 2 podejście","Zdał miasto 3 podejście"],1)
reguła(9,"Zdał egzaminy w trybie 9",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 3 podejście","Zdał miasto 2 podejście"],1)
reguła(10,"Zdał egzaminy w trybie 10",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 3 podejście","Zdał miasto 3 podejście"],1)
reguła(11,"Zdał egzaminy w trybie 11",["Zdał teorię 2 podejście",
"Zdał plac 2 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(12,"Zdał egzaminy w trybie 12",["Zdał teorię 2 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 2 podejście"],1)
reguła(13,"Zdał egzaminy w trybie 13",["Zdał teorię 2 podejście",
"Zdał plac 3 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(14,"Zdał egzaminy w trybie 14",["Zdał teorię 2 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 3 podejście"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
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rem_reguła("Koniec grupy reguł dla trybu zdawania egzaminu")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla zdawania teorii")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(15,"Zdał teorię 1 podejście",["Liczba błędów na 1 podejściu <= 2"],1)
reguła(16,"Zdał teorię 2 podejście",["Liczba błędów na 2 podejściu <= 2"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla zdawania teorii")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla zdawania placu")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(17,"Zdał plac 1 podejście",["Nie wyjechał za linie 1 podejście",
"Nie przewrócił pachołka 1 podejście","wykonał poprawnie manewry 1 podejście",
"zapiął pasy 1 podejście"],1)
reguła(18,"Zdał plac 2 podejście",["Nie wyjechał za linie 2 podejście",
"Nie przewrócił pachołka 2 podejście","wykonał poprawnie manewry 2 podejście",
"zapiął pasy 2 podejście"],1)
reguła(19,"Zdał plac 3 podejście",["Nie wyjechał za linie 3 podejście",
"Nie przewrócił pachołka 3 podejście","wykonał poprawnie manewry 3 podejście",
"zapiął pasy 3 podejście"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla zdawania placu")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla zdawania miasta")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(20,"Zdał miasto 1 podejście",["poprawne parkowanie 1 podejście",
"poprawne zawracanie 1 podejście",
"poprawne ruszanie na wzniesienie 1 podejście",
"przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 1 podejście"],1)
reguła(21,"Zdał miasto 2 podejście",["poprawne parkowanie 2 podejście",
"poprawne zawracanie 2 podejście",
"poprawne ruszanie na wzniesienie 2 podejście",
"przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 2 podejście"],1
reguła(22,"Zdał miasto 3 podejście",["poprawne parkowanie 3 podejście",
"poprawne zawracanie 3 podejście",
"poprawne ruszanie na wzniesienie 3 podejście",
"przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 3 podejście"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla zdawania miasta")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla przepisów ruchu drogowego")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(23, "przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 1 podejście",
["ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście",
"jazda z dozwoloną prędkością 1 podejście",
"przestrzeganie znaków drogowych 1 podejście",
"Nie powodowanie zagrożeń w ruchu drogowym 1 podejście"],1)
reguła(24, "przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 2 podejście",
["Zdawał miasto 2 podejście","ustępowanie pierwszeństwa 2 podejście",
"jazda z dozwoloną prędkością 2 podejście",
"przestrzeganie znaków drogowych 2 podejście",
"Nie powodowanie zagrożeń w ruchu drogowym 2 podejście"],1)
reguła(25, "przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 3 podejście",
["Zdawał miasto 3 podejście","ustępowanie pierwszeństwa 3 podejście",
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"jazda z dozwoloną prędkością 3 podejście",
"przestrzeganie znaków drogowych 3 podejście",
"Nie powodowanie zagrożeń w ruchu drogowym 3 podejście"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla przepisów ruchu drogowego")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla otrzymania prawa jazdy")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(26,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 1","Wniósł opłatę"],1)
reguła(27,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 2","Wniósł opłatę"],1)
reguła(28,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 3","Wniósł opłatę"],1)
reguła(29,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 4","Wniósł opłatę"],1)
reguła(30,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 5","Wniósł opłatę"],1)
reguła(31,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 6","Wniósł opłatę"],1)
reguła(32,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 7","Wniósł opłatę"],1)
reguła(33,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 8","Wniósł opłatę"],1)
reguła(34,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 9","Wniósł opłatę"],1)
reguła(35,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 10","Wniósł opłatę"],1)
reguła(36,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 11","Wniósł opłatę"],1)
reguła(37,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 12","Wniósł opłatę"],1)
reguła(38,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 13","Wniósł opłatę"],1)
reguła(39,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 14","Wniósł opłatę"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla otrzymania prawa jazdy")

4.12.4

Baza modeli MOPrawoJazdy.BED

Baza modeli MOPrawoJazdy.BED. jest następująca:
rem_model("Początek grupy modeli dla liczby błędów teoretycznych")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","Liczba błędów z teorii na 1 podejściu <= 2",
"Liczba błędów z teorii na 1 podejściu","<=","2",1)
model(101,"bez warunku","Liczba błędów z teorii na 2 podejściu <= 2",
"Liczba błędów z teorii na 2 podejściu","<=","2",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy modeli dla liczby błędów teoretycznych")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek grupy modeli dla opłaty za egzamin")
rem_model("---------------------------------------------")
model(102,"Zdał egzaminy w trybie 1","Opłata za egzamin","P","=","0",1)
model_r(103,"Zdał egzaminy w trybie 2","Opłata za egzamin","+",["P","P2"],1)
model_r(104,"Zdał egzaminy w trybie 3","Opłata za egzamin","+",["P","M2"],1)
model_r(105,"Zdał egzaminy w trybie 4","Opłata za egzamin","+",["P","P2","P3"],1)
model_r(106,"Zdał egzaminy w trybie 5","Opłata za egzamin","+",["P","M2","M3"],1)
model_r(107,"Zdał egzaminy w trybie 6","Opłata za egzamin","+",["P","T2"],1)
model_r(108,"Zdał egzaminy w trybie 7","Opłata za egzamin","+",["P","P2","M2"],1)
model_r(109,"Zdał egzaminy w trybie 8","Opłata za egzamin","+",
["P","P2","M2","M3"],1)
model_r(110,"Zdał egzaminy w trybie 9","Opłata za egzamin","+",
["P","P2","P3","M2"],1)
model_r(111,"Zdał egzaminy w trybie 10","Opłata za egzamin","+",
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["P","P2","P3","M2","M3"],1)
model_r(112,"Zdał egzaminy w trybie 11","Opłata za egzamin","+",["P","T2","P2"],1)
model_r(113,"Zdał egzaminy w trybie 12","Opłata za egzamin","+",["P","T2","M2"],1)
model_r(114,"Zdał egzaminy w trybie 12","Opłata za egzamin","+",
["P","T2","P2","M3"],1)
model_r(115,"Zdał egzaminy w trybie 14","Opłata za egzamin","+",
["P","T2","M2","M3"],1)
model(116,"bez warunku","Znana opłata za egzamin","Opłata za egzamin",">","0",1)
model(117,"Znana opłata za egzamin","Wniósł opłatę","Wpłata za egzamin PJ",">=",
"Opłata za egzamin",1)
modele_ekskluzywne(["Zdał egzaminy w trybie 1","Zdał egzaminy w trybie 2",
"Zdał egzaminy w trybie 3","Zdał egzaminy w trybie 4",
"Zdał egzaminy w trybie 5","Zdał egzaminy w trybie 6",
"Zdał egzaminy w trybie 7","Zdał egzaminy w trybie 8",
"Zdał egzaminy w trybie 9","Zdał egzaminy w trybie 10",
"Zdał egzaminy w trybie 11","Zdał egzaminy w trybie 12",
"Zdał egzaminy w trybie 13","Zdał egzaminy w trybie 14"])
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy modeli dla opłaty za egzamin")
rem_model("---------------------------------------------")
argument_znany("P",2000)
argument_znany("T2",200)
argument_znany("P2", 300)
argument_znany("P3",300)
argument_znany("M2",500)
argument_znany("M3",500)

Na uwagę zasługują:
• modele 116 i 117, umożliwiające wyznaczenie opłaty za egzamin również w przypadku wnioskowania wstecz, np. testującego hipotezę Otrzymuje PJ;
• model modele_ekskluzywne(...), służący do tego, aby tylko jeden z modeli
102,...,115 wyznaczających tę samą zmienną Opłata za egzamin, ale czyniących to za każdym razem w inny sposób, był w konkretnej sytuacji stosowany.

4.12.5

Wnioskowanie w przód - PrawoJazdy.BED

Porady ekspertowe dla
bazy reguł REPrawoJazdy.BED
bazy modeli MOPrawoJazdy.BED
W bazie modeli są wartości argumentów:
P=2000
T2=200
P2=300
P3=300
M2=500
M3=500
Nie wyjechał za linie 1 podejście? NIE

Nie wyjechał za linie 2 podejście? TAK
Nie przewrócił pachołka 2 podejście? TAK
wykonał poprawnie manewry 2 podejście? TAK
zapiął pasy 2 podejście? TAK
Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Zdawał plac 2 podejście
Nie wyjechał za linie 2 podejście
Nie przewrócił pachołka 2 podejście
wykonał poprawnie manewry 2 podejście
zapiął pasy 2 podejście
to
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Liczba błędów z teorii na 2 podejściu
Liczba błędów z teorii na 2 podejściu=1

Zdał plac 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał plac 2 podejście
Nie wyjechał za linie 3 podejście? NIE
poprawne parkowanie 1 podejście? TAK
poprawne zawracanie 1 podejście? TAK
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście? TAK
poprawne parkowanie 2 podejście? NIE
poprawne parkowanie 3 podejście? NIE
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście? TAK
jazda z dozwoloną prędkością
1 podejście? TAK
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście? TAK
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
drogowym 1 podejście? TAK
Zdawał miasto 3 podejście?
NIE
Stosuję regułę 23:
Jeżeli
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście
jazda z dozwoloną prędkością 1 podejście
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
drogowym 1 podejście
to
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
Stosuję regułę 20:
Jeżeli
poprawne parkowanie 1 podejście
poprawne zawracanie 1 podejście
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
1 podejście
to
Zdał miasto 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał miasto 1 podejście
Zdawał miasto 2 podejście?
Zdawał miasto 2 podejście?

NIE
NIE

Określ wartość argumentu:
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu=5
Określ wartość argumentu:
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Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Jeżeli
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Stąd wynika:
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Stosuję regułę 16:
Jeżeli
nZdał teorię 1 podejście
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
to
Zdał teorię 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał teorię 2 podejście
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
Zdał teorię 2 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 11
Stąd wynika wniosek:
Zdał egzaminy w trybie 11
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
112:
dla spełnionego warunku startowego:
Zdał egzaminy w trybie 11
zachodzi:
Opłata za egzamin =
P + T2 + P2
Stąd wynika:
Opłata za egzamin = 2500
Stosuję model relacyjny podstawowy 117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Znana opłata za egzamin
Jeżeli
Opłata za egzamin > 0
Stąd wynika:
Znana opłata za egzamin
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Określ wartość argumentu:
Wpłata za egzamin PJ
Wpłata za egzamin PJ=2500
Stosuję model relacyjny podstawowy 118:
dla spełnionego warunku startowego:
Znana opłata za egzamin
prawdą jest:
Wniósł opłatę
Jeżeli
Wpłata za egzamin PJ >=
Opłata za egzamin
Stąd wynika:
Wniósł opłatę

Zdał miasto 1 podejście
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Zdał teorię 2 podejście
Zdał egzaminy w trybie 11
Znana opłata za egzamin
Wniósł opłatę
Otrzymuje PJ
Nieprawdą jest:
Nie wyjechał za linie 1 podejście
Nieprawdą jest:
Nie wyjechał za linie 3 podejście

Stosuję regułę 36:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 11
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
Otrzymuje PJ

Nieprawdą jest:
poprawne parkowanie 2 podejście

Brak możliwości dalszego wnioskowania!

Nieprawdą jest:
Zdawał miasto 3 podejście

Dane są fakty:
Nie wyjechał za linie 2 podejście
Nie przewrócił pachołka 2 podejście
wykonał poprawnie manewry 2 podejście
zapiął pasy 2 podejście
Zdał plac 2 podejście
poprawne parkowanie 1 podejście
poprawne zawracanie 1 podejście
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście
jazda z dozwoloną prędkością
1 podejście
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
drogowym 1 podejście
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście

4.12.6

Nieprawdą jest:
poprawne parkowanie 3 podejście
Nieprawdą jest:
Zdawał miasto 2 podejście

Dane są wartości argumentów:
P=2000
T2=200
P2=300
P3=300
M2=500
M3=500
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu=5
Liczba błędów z teorii na 2 podejściu=1
Opłata za egzamin=2500
Wpłata za egzamin PJ=2500
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
PrawoJazdy.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - PrawoJazdy.BED

Na drodze wnioskowania wstecz zostanie zweryﬁkowana hipoteza Otrzymuje PJ.
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REPrawoJazdy.BED
bazy modeli MOPrawoJazdy.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:

Otrzymuje PJ
W bazie modeli są wartości argumentów:
P=2000
T2=200
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P2=300
P3=300
M2=500
M3=500
Określ wartość argumentu:
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu=5
Określ wartość argumentu:
Liczba błędów z teorii na 2 podejściu
Liczba błędów z teorii na 2 podejściu=1
Hipoteza pomocnicza
Liczba błędów z teorii na 2 podejściu <= 2
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawda jest
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
jeżeli
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Stąd wynika:
Liczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
Hipoteza pomocnicza
Zdał teorię 2 podejście
jest testowana.
Stosuję regułę 16:
Jeżeli
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
to
Zdał teorię 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał teorię 2 podejście
Nie wyjechał za linie 1 podejście? NIE
Nie wyjechał za linie 2 podejście? TAK
Nie przewrócił pachołka
2 podejście? TAK
wykonał poprawnie manewry
2 podejście? TAK
zapiął pasy
2 podejście?
TAK
Hipoteza pomocnicza
Zdał plac 2 podejście
jest testowana.

Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Zdawał plac 2 podejście
Nie wyjechał za linie 2 podejście
Nie przewrócił pachołka 2 podejście
wykonał poprawnie manewry 2 podejście
zapiął pasy 2 podejście
to
Zdał plac 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał plac 2 podejście
poprawne parkowanie 1 podejście?
poprawne zawracanie 1 podejście?
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście? TAK
ustępowanie pierwszeństwa
1 podejście?
TAK
jazda z dozwoloną prędkością
1 podejście? TAK
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście? TAK
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
drogowym 1 podejście?
TAK

TAK
TAK

Hipoteza pomocnicza
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
jest testowana.
Stosuję regułę 23:
Jeżeli
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście
jazda z dozwoloną prędkością 1 podejście
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
drogowym 1 podejście
to
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego 1 podejście
Hipoteza pomocnicza
Zdał miasto 1 podejście
jest testowana.
Stosuję regułę 20:
Jeżeli
poprawne parkowanie 1 podejście
poprawne zawracanie 1 podejście
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście
przestrzeganie przepisów ruchu
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drogowego 1 podejście
to
Zdał miasto 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał miasto 1 podejście
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 11
jest testowana.
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
Zdał teorię 2 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 11
Stąd wynika wniosek:
Zdał egzaminy w trybie 11
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
112:
dla spełnionego warunku startowego:
Zdał egzaminy w trybie 11
zachodzi:
Opłata za egzamin = P + T2 + P2
Stąd wynika:
Opłata za egzamin = 2500
Hipoteza pomocnicza
Znana opłata za egzamin
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawda jest
Znana opłata za egzamin
Jeżeli
Opłata za egzamin > 0
Stąd wynika:
Znana opłata za egzamin
Określ wartość argumentu:
Wpłata za egzamin PJ
Wpłata za egzamin PJ=2500
Hipoteza pomocnicza
Wniósł opłatę
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 118:
dla spełnionego warunku startowego:
Znana opłata za egzamin
prawda jest
Wniósł opłatę

Jeżeli
Wpłata za egzamin PJ >= Opłata za egzamin
Stąd wynika:
Wniósł opłatę
Hipoteza główna
Otrzymuje PJ
jest testowana.
Stosuję regułę 36:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 11
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
Otrzymuje PJ
Hipoteza w sensie szerokim:
Otrzymuje PJ
jest prawdą dla bazy wiedzy
PrawoJazdy.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są fakty:
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Zdał teorię 2 podejście
Zdawał plac 2 podejście
Nie wyjechał za linie
2 podejście
Nie przewrócił pachołka
2 podejście
wykonał poprawnie manewry
2 podejście
zapiął pasy 2 podejście
Zdał plac 2 podejście
poprawne parkowanie 1 podejście
poprawne zawracanie 1 podejście
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście
jazda z dozwoloną prędkością 1 podejście
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w
ruchu drogowym 1 podejście
przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego 1 podejście
Zdał miasto 1 podejście
Zdał egzaminy w trybie 11
Znana opłata za egzamin
Wniósł opłatę
Otrzymuje PJ
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Dane są wartości argumentów:
P=2000
T2=200
P2=300
P3=300
M2=500
M3=500
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu=5
Liczba błędów z teorii na 2 podejściu=1

Opłata za egzamin=2500
Wpłata za egzamin PJ=2500
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
PrawoJazdy.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Otrzymuje PJ

4.13

Baza wiedzy KosztPracy.BED

4.13.1

Wiedza dziedzinowa KosztPracy.BED

Dr Mariusz Świetlicki ([Świetlicki-10]) skarży się w blogu Jaki jest faktyczny koszt pracy? na niepomiernie wysokie koszty pracy w III Rzeczpospolitej. Cytuję:
”Zastanawiając się nad kształtem systemu podatkowego w Polsce, dyskutujemy
głównie o stopach podatkowych. W przypadku podatku dochodowego od osób ﬁzycznych
(PIT) stopy te wynoszą aktualnie 18 proc. i 32 proc. Opieranie się na tych wielkościach
jest jednak bardzo złudne.
Po pierwsze, sposób wyliczania stawki podatku nie jest prostym przemnożeniem
wynagrodzenia brutto przez stawkę podatkową. Nie jest tak, że gdy w umowie mamy
wpisane, że nasze wynagrodzenie wynosi 3.000 zł, to mnożymy tę kwotę przez 18 proc.
i mamy wyliczony podatek, który płacimy. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana,
a faktyczny sposób wyliczenia przedstawię niżej na przykładzie.
Po drugie, PIT to nie jedyne obciążenie naszego wynagrodzenia. Zakład pracy zatrudniający nas na umowę o pracę jest zmuszony do naliczania i odprowadzania całego
szeregu innych obciążeń, głównie składek na ubezpieczenia społeczne, które ze względu
na swój przymusowy charakter muszą być traktowane również jako podatki obciążające
nasze wynagrodzenie.
Po trzecie, w przypadku PIT możemy korzystać z kilku ulg, które obniżają nasze
faktyczne obciążenie podatkowe.
Aby to wszystko lepiej zrozumieć, spróbuję posłużyć się przykładem:
Jestem pracownikiem zatrudnionym w średniej wielkości zakładzie pracy (ponad 50
etatów) na umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem brutto 3.000 zł. Pracuję tylko na jednym etacie i mieszkam w miejscu lokalizacji zakładu pracy. Pierwsze pytanie
– jaką kwotę wynagrodzenia otrzymam do ręki? Rozpoczynamy rachunek:
Od wynagrodzenia brutto odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne: 9,76
proc. – ubezpieczenie emerytalne (292,80 zł), 1,50 proc. - ubezpieczenie rentowe (45
zł), 2,45 proc. - ubezpieczenie chorobowe (73,50 zł). Razem daje to 13,71 proc. liczone
od kwoty 3.000 zł, czyli 411,30 zł. 3.000 – 411,30 = 2.588,70 zł – tyle nam zostaje po
zapłaceniu ubezpieczeń społecznych i wielkość ta stanowi podstawę naliczenia składki
na ubezpieczenie zdrowotne.
Stopa ubezpieczenia zdrowotnego to aktualnie 9 proc. Oznacza to, że nasza składka
przekazywana do Narodowego Funduszu Zdrowia wynosi 232,98 zł. Część tej składki, a
dokładnie 7,75 proc. liczone od podstawy naliczenia, a więc kwota 200,62 zł, pomniejszy
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nam wyliczony niżej podatek dochodowy.
Dopiero w trzecim kroku wyliczamy należny podatek dochodowy od osób ﬁzycznych
(PIT). Aby ustalić podstawę opodatkowania, od kwoty 2.588,70 odejmujemy koszty uzyskania dochodu w wysokości 111,25 zł. Podstawa opodatkowania wynosi więc 2.477,45
zł. Mnożymy tę kwotę przez 18 proc. co daje nam 445,94 zł i od tego odejmujemy kwotę
wolną od podatku w wysokości 46,33 zł oraz wyliczoną wcześniej składkę na ubezpieczenie zdrowotne w części obniżającej należny podatek dochodowy, a więc 200,62 zł.
Pozostaje kwota 198,99 zł, którą zaokrąglamy do pełnych złotych. Tak więc ostatecznie
do urzędu skarbowego jako podatek dochodowy od osób ﬁzycznych odprowadzamy kwotę 199 zł. Ostatecznie więc nasze początkowe wynagrodzenie brutto wynoszące 3.000 zł
jest pomniejszane o:
411,30 zł – składki na ubezpieczenia społeczne,
232,98 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne,
199,00 zł – podatek dochodowy.
Łącznie obciążenia podatkowe wynoszą 843,28 zł (28,11 proc. wynagrodzenia brutto), a
więc na rękę otrzymujemy 2.156,72 zł.
Tak naprawdę to jednak dopiero połowa rachunku. Zakład pracy musi bowiem doliczyć ze swojej strony jeszcze dodatkowe składki i obciążenia, które powiększają faktycznykoszt pracy. Tak więc dochodzą następujące obciążenia:
9,76 proc. składki na ubezpieczenie emerytalne pracownika – 292,80 zł,
4,50 proc. składki na ubezpieczenie rentowe pracownika – 135,00 zł,
2,45 proc. składka na fundusz pracy – 73,50 zł,
0,10 proc. składka na gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych – 3,00 zł,
Od 0,2 proc. do 3,33 proc. składka ubezpieczenia wypadkowego (jej wysokość zależy od liczby wypadków, jakie mają miejsce w zakładzie pracy). Do wyliczeń przyjmę
stawkę 0,32 proc., obowiązującą w moim zakładzie pracy – 9,60 zł. Łącznie powyższe
obciążenia dają kwotę 513,90 zł, którą zakład pracy odprowadza do ZUS.
Ponieważ zakład pracy zatrudnia ponad 20 pracowników, tworzony jest zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.047,84 zł rocznie na każdego pracownika.
Daje to dodatkowe miesięczne obciążenie w wysokości 87,32 zł.
Jeżeli zakład pracy nie zatrudnia osób niepełnosprawnych i ma zatrudnienie przekraczające 25 pracowników, to dodatkowo musi wyliczyć składkę na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w wysokości wyliczonej według następującego wskaźnika: 40,65 proc.*średnie wynagrodzenie w gospodarce w poprzednim
kwartale*6 proc. Obecnie miesięczna składka z tego tytułu na jednego zatrudnionego
pracownika wynosi zatem 40,65 proc. * 3.316,38 zł * 6 proc. = 80,89 zł. Obciążenie to
ﬁrma może zmniejszyć, zatrudniając osoby niepełnosprawne, aż do zera, jeśli ich udział
w łącznym zatrudnieniu wyniesie minimum 6 proc. Łączne dodatkowe koszty pracy ponoszone przez zakład pracy przy zatrudnieniu pracownika z wynagrodzeniem brutto
3.000 zł wynoszą zatem 682,11 zł.
Podsumowując powyższe wyliczenia. możemy stwierdzić, iż wynagrodzenie brutto
wpisane w umowę o pracy w wysokości 3.000 zł, oznacza faktyczne obciążenia dla zakładu pracy w wysokości 3.682,11 zł, zaś pracownik otrzymuje z tej kwoty „do ręki”
2.156,72 zł. Kwota 1.525,39 zł to różnego rodzaju obciążenia podatkowe. Obciążenia te
w tym wypadku stanowią 41,43 proc. pełnego kosztu wynagrodzenia, a więc pracownik
otrzymuje 58,57 proc. tego, co stanowi koszt jego wynagrodzenia dla zakładu pracy.
Jeżeli nie korzystamy z żadnych ulg podatkowych, faktyczna stopa opodatkowania naszego wynagrodzenia, w analizowanym przypadku, wynosi 41,43 proc. Ponieważ
część składników uwzględnianych w powyższym przykładzie (koszt uzyskania przycho-

4.13 Baza wiedzy KosztPracy.BED

185

dów, kwota wolna od podatku, składka na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz
składka na PFRON), ma charakter kwotowy, niezależny od wysokości wynagrodzenia,
to faktyczna stopa podatkowa będzie się różnić dla innych niż 3.000 zł poziomów wynagrodzenia. Przykładowo, przy wynagrodzeniu brutto 2.000 zł miesięcznie, otrzymamy
na rękę kwotę 1.459,48 zł, a faktyczny koszt dla zakładu pracy wyniesie 2.510,81 zł.
Oznacza to faktyczną stopę podatkową w wysokości 41,87 proc.
Gdyby nasze wynagrodzenie brutto wynosiło 5.000 zł miesięcznie, to analogiczne
kwoty były następujące: 3.550,20 „na rękę” i 6.024,71 łączny koszt pracy. Oznacza to
faktyczną stopę podatkową na poziomie 41,07 proc. Jak na razie proste, nieprawdaż?. . .
Ale to nie wszystko. Podatek dochodowy od osób ﬁzycznych ma dwie stopy podatkowe 18 proc. i 32proc. Tą wyższą zapłacimy od dochodów przekraczających 85.528 zł
rocznie, więc przy podstawie opodatkowania przekraczającej średniomiesięcznie kwotę
7.127,33 zł. Zwracam uwagę, że nie chodzi tu o kwotę brutto wynikającą z umowy o
pracę, ale o dochód stanowiący podstawę opodatkowania, a więc o kwotę brutto pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne oraz o koszt uzyskania przychodów. Z
drugiej strony, osoby zarabiające więcej mają limit wpłat składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeżeli w ciągu roku wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę
naliczenie tych składek przekroczy 94.380 zł (dotyczy 2010 r.), to składki emerytalnej i
rentowej nie odlicza się od wynagrodzenia i nie płaci jej też zakład pracy.
Pamiętajmy także, że w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób ﬁzycznych możemy się rozliczyć wspólnie z małżonkiem, możemy skorzystać z ulgi na dzieci,
internetowej oraz rehabilitacyjnej. Inne stosujemy także koszty uzyskania przychodów,
jeśli pracujemy na kilku etatach oraz gdy mieszkamy poza miejscowością, w której pracujemy.
Na koniec dwa podstawowe wnioski, które mi się nasuwają:
1. Faktyczne opodatkowanie pracy jest znacząco wyższe niż wynika to ze stóp PIT.
Wynosi ono ok. 41 proc. Przy uwzględnieniu ulg podatkowych, jeżeli ktoś może z nich
skorzystać, obciążenie to spada do ok. 36 proc.
2. Sposób wyliczenie obciążeń podatkowych jest skomplikowany. Trzeba mieć naprawdę
dużą wiedzę, aby móc sobie oszacować wynagrodzenie, które otrzymam „do ręki” i faktyczny koszt, jaki poniesie zakład pracy.
Bank Światowy ocenia, że szara strefa w Polsce obejmuje 28,1 proc. całej gospodarki.
Czynnikiem odstraszającym od płacenia podatków nie jest tylko ich wysokość, ale także
skomplikowany sposób liczenia.”

4.13.2

Baza wiedzy KosztPracy.BED

Spróbujmy na podstawie powyższych rozważań sporządzić bazę wiedzy KosztPracy.
BED umożliwiającą wyznaczenie rzeczywistych kosztów pracy dla każdego możliwego
zestawu danych wejściowych.
Baza reguł REKosztPracy.BED
Baza reguł REKosztPracy.BED jest trywialna, gdyż cała wiedza dziedzinowa mieści się
w bazie modeli:
reguła(1,"zaczynamy obliczenia",["bez warunku"],1)
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Baza modeli MOKosztPracy.BED
Baza modeli MOKosztPracy.BED jest następująca:
rem_model("Modele dla składek z wynagrodzenie brutto pracownika, ")
rem_model("płaconych przez pracodawcę")
rem model("-------------------------------------------------------------------")
model(1,"bez warunku","Ubezpieczenie emerytalne","Wynagrodzenie brutto","*",
"Stopa ubezpieczenia emerytalnego",1)
model(2,"bez warunku","Ubezpieczenie rentowe","Wynagrodzenie brutto","*",
"Stopa ubezpieczenia rentowego",1)
model(3,"bez warunku","Ubezpieczenie chorobowe","Wynagrodzenie brutto","*",
"Stopa ubezpieczenia chorobowego",1)
model_liniowy(4,"bez warunku","Składki na ubezpieczenia społeczne",["1","1","1"],
["Ubezpieczenie emerytalne",
"Ubezpieczenie rentowe",
"Ubezpieczenie chorobowe"],1)
model(5,"bez warunku", "Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego","Wynagrodzenie brutto","-",
"Składki na ubezpieczenia społeczne",1)
model(6,"bez warunku","Składka na ubezpieczenie zdrowotne",
"Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego","*","Stopa ubezpieczenia zdrowotnego",1)
model(7,"bez warunku","Podstawa opodatkowania PIT",
"Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego","-","Koszty uzyskania dochodu",1)
model(8,"bez warunku","Podatek dochodowy od osób fizycznych",
"Podstawa opodatkowania PIT","*","Stopa podatkowa PIT",1)
model(9,"bez warunku","Składka na ubezpieczenie zdrowotne w części obniżającej
należny podatek dochodowy","Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego","*",
"Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne w części
obniżającej należny podatek dochodowy",1)
model(10,"bez warunku","Odliczenia od podatku","Kwota wolna od podatku","+",
"Składka na ubezpieczenie zdrowotne w części obniżającej
należny podatek dochodowy",1)
model(11,"bez warunku","Podatek dochodowy od osób fizycznych
odprowadzany przez pracodawcę",
"Podatek dochodowy od osób fizycznych","-","Odliczenia od podatku",1)
model(12,"bez warunku","Zaokrąglony podatek dochodowy od
osób fizycznych odprowadzany przez pracodawcę",
"Podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany przez pracodawcę",
"zaokrąglenie_do_N","0",1)
model_liniowy(13,"bez warunku","Suma składek płaconych przez pracodawcę",
["1","1","1"],
["Składki na ubezpieczenia społeczne",
"Składka na ubezpieczenie zdrowotne",
"Zaokrąglony podatek dochodowy od osób fizycznych
odprowadzany przez pracodawcę"],1)
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model(14,"bez warunku", "Wynagrodzenie na rękę", "Wynagrodzenie brutto", "-",
"Suma składek płaconych przez pracodawcę",1)
rem model("-------------------------------------------------------------------")
rem model("Modele dla dodatkowych składek

płaconych ")

rem model("z własnych środków przez pracodawcę")
rem model("z racji zatrudnienia pracownika")
rem model("-------------------------------------------------------------------")
model_liniowy(15,"bez warunku","Dodatkowe składki płacone przez pracodawcę",
["1","1","1","1","1","1","1"],
["Ubezpieczenie emerytalne"
"Ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę",
"Składka na fundusz pracy",
"Składka na gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych",
"Składka ubezpieczenia wypadkowego",
"Składka na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",
"Składka na PFRON"],1)
model(16,"bez warunku","Ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę",
"Wynagrodzenie brutto","*",
"Stopa ubezpieczenia rentowego płaconego przez pracodawcę",1)
model(17,"bez warunku","Składka na fundusz pracy","Wynagrodzenie brutto","*",
"Stopa składki na fundusz pracy",1)
model(18,"bez warunku","Składka na gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych",
"Wynagrodzenie brutto","*",
"Stopa składki na gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych",1)
model(19,"bez warunku","Całkowity koszt pracownika dla pracodawcy",
"Wynagrodzenie brutto","+","Dodatkowe składki płacone przez pracodawcę",1)
rem model("-------------------------------------------------------------------")
model(20,"bez warunku","Opodatkowanie w kwocie brutto","Wynagrodzenie brutto","-",
"Wynagrodzenie na rękę",1)
model(21,"bez warunku","Procent opodatkowania w kwocie brutto",
"Opodatkowanie w kwocie brutto","%",
"Wynagrodzenie brutto",1)
model(22,"bez warunku","Opodatkowanie w kwocie brutto brutto",
"Całkowity koszt pracownika dla pracodawcy","-",
"Wynagrodzenie na rękę",1)
model(23,"bez warunku","Procent opodatkowania w kwocie brutto brutto",
"Opodatkowanie w kwocie brutto brutto","%",
"Całkowity koszt pracownika dla pracodawcy",1)
model(24,"bez warunku","Koszt pracownika",
"Całkowity koszt pracownika dla pracodawcy",">","0",1)
model(25,"bez warunku","Wynagrodzenie pracownika","Wynagrodzenie na rękę", ">","0",1)
rem model("-------------------------------------------------------------------")
rem model("Argumenty znane")
rem model("-------------------------------------------------------------------")
argument_znany("Składka na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych",87.32)
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argument_znany("Stopa ubezpieczenia emerytalnego",0.0976)
argument_znany("Stopa ubezpieczenia rentowego",0.0150)
argument_znany("Stopa ubezpieczenia chorobowego",0.0245)
argument_znany("Stopa ubezpieczenia zdrowotnego",0.09)
argument_znany("Koszty uzyskania dochodu",111.25)
argument_znany("Stopa podatkowa PIT",0.18)
argument_znany("Kwota wolna od podatku",46.33)
argument_znany("Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne
w części obniżającej należny podatek dochodowy",0.0775)
argument_znany("Stopa ubezpieczenia rentowego płaconego przez pracodawcę",0.0450)
argument_znany("Stopa składki na fundusz pracy",0.0245)
argument_znany("Stopa składki na gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych",0.001)
argument_znany("Składka ubezpieczenia wypadkowego",9.60)
argument_znany("Składka na PFRON",80.89)

4.13.3

Wnioskowanie w przód - KosztPracy.BED

Wnioskowanie to przebiega następująco:
Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REKosztPracy.BED
bazy modeli MOKosztPracy.BED
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
Składka na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych=87.32
Stopa ubezpieczenia emerytalnego=0.0976
Stopa ubezpieczenia rentowego=0.015
Stopa ubezpieczenia chorobowego=0.0245
Stopa ubezpieczenia zdrowotnego=0.09
Koszty uzyskania dochodu=111.25
Stopa podatkowa PIT=0.18
Kwota wolna od podatku=46.33
Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne
w części obniżającej należny
podatek dochodowy=0.0775
Stopa ubezpieczenia rentowego płaconego
przez pracodawcę=0.045
Stopa składki na fundusz pracy=0.0245
Stopa składki na gwarantowany
fundusz świadczeń pracowniczych=
0.001
Składka ubezpieczenia wypadkowego=9.6
Składka na PFRON=80.89
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
bez warunku
to
zaczynamy obliczenia

Stąd wynika wniosek:
zaczynamy obliczenia
Określ wartość argumentu:
Wynagrodzenie brutto
Wynagrodzenie brutto=3000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
1:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Ubezpieczenie emerytalne =
Wynagrodzenie brutto *
Stopa ubezpieczenia emerytalnego
Stąd wynika wartość:
Ubezpieczenie emerytalne = 292.8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
2:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Ubezpieczenie rentowe =
Wynagrodzenie brutto *
Stopa ubezpieczenia rentowego
Stąd wynika wartość:
Ubezpieczenie rentowe = 45
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
3:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
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zachodzi:
Ubezpieczenie chorobowe =
Wynagrodzenie brutto *
Stopa ubezpieczenia chorobowego
Stąd wynika wartość:
Ubezpieczenie chorobowe = 73.5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 4:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Składki na ubezpieczenia społeczne =
1 * Ubezpieczenie emerytalne +
1 * Ubezpieczenie rentowe +
1 * Ubezpieczenie chorobowe
Stąd wynika wartość:
Składki na ubezpieczenia społeczne = 411.3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
5:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego =
Wynagrodzenie brutto Składki na ubezpieczenia społeczne
Stąd wynika wartość:
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego =
2588.7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
6:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Składka na ubezpieczenie zdrowotne =
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego *
Stopa ubezpieczenia zdrowotnego
Stąd wynika wartość:
Składka na ubezpieczenie zdrowotne =
232.983
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bez warunku
zachodzi:
Podatek dochodowy od osób fizycznych =
Podstawa opodatkowania PIT *
Stopa podatkowa PIT
Stąd wynika wartość:
Podatek dochodowy od osób fizycznych =
445.941
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
9
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Składka na ubezpieczenie zdrowotne w części
obniżającej należny podatek dochodowy =
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego *
Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne
w części obniżającej należny
podatek dochodowy
Stąd wynika wartość:
Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne
w części obniżającej należny
podatek dochodowy =
200.62425
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
10:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Odliczenia od podatku =
Kwota wolna od podatku +
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
w części obniżającej należny
podatek dochodowy
Stąd wynika wartość:
Odliczenia od podatku = 246.95425

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
7:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Podstawa opodatkowania PIT =
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego Koszty uzyskania dochodu
Stąd wynika wartość:
Podstawa opodatkowania PIT = 2477.45

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
11:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
odprowadzany przez pracodawcę =
Podatek dochodowy od osób fizycznych Odliczenia od podatku
Stąd wynika wartość:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
odprowadzany przez pracodawcę =
198.98675

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
8:
dla spełnionego warunku startowego:

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
12:
dla spełnionego warunku startowego:
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bez warunku
zachodzi:
Zaokrąglony podatek dochodowy od osób
fizycznych odprowadzany przez
pracodawcę =
Podatek dochodowy od osób fizycznych
odprowadzany przez pracodawcę
zaokrąglenie_do_N 0
Stąd wynika wartość:
Zaokrąglony podatek dochodowy od osób
fizycznych odprowadzany przez
pracodawcę =
199
Stosuję model arytmetyczny liniowy 13:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Suma składek płaconych przez pracodawcę =
1 * Składki na ubezpieczenia społeczne +
1 * Składka na ubezpieczenie zdrowotne +
1 * Zaokrąglony podatek dochodowy od
osób fizycznych odprowadzany
przez pracodawcę
Stąd wynika wartość:
Suma składek płaconych przez
pracodawcę = 843.283
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
14:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wynagrodzenie na rękę =
Wynagrodzenie brutto Suma składek płaconych przez pracodawcę
Stąd wynika wartość:
Wynagrodzenie na rękę = 2156.717
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
16:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Ubezpieczenie rentowe płacone przez
pracodawcę =
Wynagrodzenie brutto *
Stopa ubezpieczenia rentowego
płaconego przez pracodawcę
Stąd wynika wartość:
Ubezpieczenie rentowe płacone przez
pracodawcę = 135
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
17:
dla spełnionego warunku startowego:

bez warunku
zachodzi:
Składka na fundusz pracy =
Wynagrodzenie brutto *
Stopa składki na fundusz pracy
Stąd wynika wartość:
Składka na fundusz pracy = 73.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
18:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Składka na gwarantowany fundusz
świadczeń pracowniczych =
Wynagrodzenie brutto *
Stopa składki na gwarantowany
fundusz świadczeń pracowniczych
Stąd wynika wartość:
Składka na gwarantowany fundusz
świadczeń pracowniczych = 3
Stosuję model arytmetyczny liniowy 15:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dodatkowe składki płacone przez
pracodawcę =
1 * Ubezpieczenie emerytalne +
1 * Ubezpieczenie rentowe płacone przez
pracodawcę +
1 * Składka na fundusz pracy +
1 * Składka na gwarantowany fundusz
świadczeń pracowniczych +
1 * Składka ubezpieczenia wypadkowego +
1 * Składka na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych +
1 * Składka na PFRON
Stąd wynika wartość:
Dodatkowe składki płacone przez
pracodawcę = 682.11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
19:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Całkowity koszt pracownika dla
pracodawcy =
Wynagrodzenie brutto +
Dodatkowe składki
płacone przez pracodawcę
Stąd wynika wartość:
Całkowity koszt pracownika dla
pracodawcy = 3682.11

4.13 Baza wiedzy KosztPracy.BED

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
20:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Opodatkowanie w kwocie brutto =
Wynagrodzenie brutto Wynagrodzenie na rękę
Stąd wynika wartość:
Opodatkowanie w kwocie brutto = 843.283
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Składka na zakładowy fundusz =
świadczeń socjalnych=87.32
Stopa ubezpieczenia emerytalnego=0.0976
Stopa ubezpieczenia rentowego=0.015
Stopa ubezpieczenia chorobowego=0.0245
Stopa ubezpieczenia zdrowotnego=0.09
Koszty uzyskania dochodu=111.25
Stopa podatkowa PIT=0.18
Kwota wolna od podatku=46.33
Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne
w części obniżającej należny podatek
dochodowy=0.0775
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Stopa ubezpieczenia rentowego płaconego
21:
przez pracodawcę=0.045
dla spełnionego warunku startowego:
Stopa składki na fundusz pracy=0.0245
bez warunku
Stopa składki na gwarantowany fundusz
zachodzi:
świadczeń pracowniczych=0.001
Procent opodatkowania w kwocie brutto =
Składka ubezpieczenia wypadkowego=9.6
Opodatkowanie w kwocie brutto %
Składka na PFRON=80.89
Wynagrodzenie brutto
Wynagrodzenie brutto=3000
Stąd wynika wartość:
Ubezpieczenie emerytalne=292.8
Procent opodatkowania w kwocie
Ubezpieczenie rentowe=45
brutto = 28.10943333
Ubezpieczenie chorobowe=73.5
Składki na ubezpieczenia społeczne=411.3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego=
22:
2588.7
dla spełnionego warunku startowego:
Składka na ubezpieczenie zdrowotne=
bez warunku
232.983
zachodzi:
Podstawa
opodatkowania PIT=2477.45
Opodatkowanie w kwocie brutto brutto =
Podatek dochodowy od osób fizycznych=
Całkowity koszt pracownika dla
445.941
pracodawcy Składka na ubezpieczenie zdrowotne w części
Wynagrodzenie na rękę
obniżającej należny podatek
Stąd wynika wartość:
dochodowy=200.62425
Opodatkowanie w kwocie
Odliczenia od podatku=246.95425
brutto brutto = 1525.393
Podatek dochodowy od osób fizycznych
odprowadzany przez pracodawcę=
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
198.98675
23:
Zaokrąglony podatek dochodowy
dla spełnionego warunku startowego:
od osób fizycznych odprowadzany
bez warunku
przez pracodawcę=199
zachodzi:
Suma
składek
płaconych przez
Procent opodatkowania w kwocie
pracodawcę=843.283
brutto brutto =
Wynagrodzenie na rękę=2156.717
Opodatkowanie w kwocie brutto brutto %
Ubezpieczenie rentowe płacone przez
Całkowity koszt pracownika dla pracodawcy
pracodawcę=135
Stąd wynika wartość:
Składka na fundusz pracy=73.5
Procent opodatkowania w kwocie
Składka na gwarantowany fundusz
brutto brutto = 41.42714368
świadczeń pracowniczych=3
Dodatkowe składki płacone przez
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
pracodawcę=682.11
Całkowity koszt pracownika dla
Dane są następujące fakty:
pracodawcy=3682.11
zaczynamy obliczenia
Opodatkowanie w kwocie brutto=843.283
Procent opodatkowania w kwocie
Dane są wartości następujących argumenbrutto=28.10943333
tów:
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Opodatkowanie w kwocie
brutto brutto=1525.393
Procent opodatkowania w kwocie
brutto brutto=41.42714368

KosztPracy.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy

4.13.4

Wnioskowanie wstecz - KosztPracy.BED

Wnioskowanie elementarne dokładne wstecz przebiega dla bazy KosztPracy.BED w
trakcie weryﬁkacji hipotezy Koszt pracownika następująco:
Wnioskowanie wstecz dla
bazy reguł ReKosztPracy.BED
bazy modeli MOKoszt_pracy.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Koszt pracownika
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
Składka na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych=87.32
Stopa ubezpieczenia emerytalnego=0.0976
Stopa ubezpieczenia rentowego=0.015
Stopa ubezpieczenia chorobowego=0.0245
Stopa ubezpieczenia zdrowotnego=0.09
Koszty uzyskania dochodu=111.25
Stopa podatkowa PIT=0.18
Kwota wolna od podatku=46.33
Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne
w części obniżającej należny
podatek dochodowy=0.0775
Stopa ubezpieczenia rentowego płaconego
przez pracodawcę=0.045
Stopa składki na fundusz pracy=0.0245
Stopa składki na gwarantowany
fundusz świadczeń pracowniczych=0.001
Składka ubezpieczenia wypadkowego=9.6
Składka na PFRON=80.89
Określ wartość argumentu:
Wynagrodzenie brutto
Wynagrodzenie brutto=3000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
1:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Ubezpieczenie emerytalne =
Wynagrodzenie brutto *
Stopa ubezpieczenia emerytalnego
Stąd wynika wartość:

Ubezpieczenie emerytalne = 292.8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
16:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Ubezpieczenie rentowe płacone przez
pracodawcę =
Wynagrodzenie brutto * Stopa ubezpieczenia
rentowego płaconego przez pracodawcę
Stąd wynika wartość:
Ubezpieczenie rentowe płacone przez
pracodawcę = 135
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
17:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Składka na fundusz pracy =
Wynagrodzenie brutto *
Stopa składki na fundusz pracy
Stąd wynika wartość:
Składka na fundusz pracy = 73.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
18:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Składka na gwarantowany fundusz świadczeń
pracowniczych =
Wynagrodzenie brutto *
Stopa składki na gwarantowany fundusz
świadczeń pracowniczych
Stąd wynika wartość:
Składka na gwarantowany fundusz świadczeń
pracowniczych = 3
Stosuję model arytmetyczny liniowy 15:
dla spełnionego warunku startowego:
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bez warunku
zachodzi:
Dodatkowe składki płacone przez
pracodawcę =
1 * Ubezpieczenie emerytalne +
1 * Ubezpieczenie rentowe płacone
przez pracodawcę +
1 * Składka na fundusz pracy +
1 * Składka na gwarantowany fundusz
świadczeń pracowniczych +
1 * Składka ubezpieczenia wypadkowego +
1 * Składka na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych +
1 * Składka na PFRON
Stąd wynika wartość:
Dodatkowe składki płacone przez
pracodawcę = 682.11

Koszt pracownika
jest prawdą dla bazy wiedzy KosztPracy,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Koszt pracownika

Dane są wartości następujących argumentów:
Składka na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych=87.32
Stopa ubezpieczenia emerytalnego=0.0976
Stopa ubezpieczenia rentowego=0.015
Stopa ubezpieczenia chorobowego=0.0245
Stopa ubezpieczenia zdrowotnego=0.09
Koszty uzyskania dochodu=111.25
Stopa podatkowa PIT=0.18
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Kwota wolna od podatku=46.33
19:
Stopa składki na ubezpieczenie zdrowotne
dla spełnionego warunku startowego:
w części obniżającej należny podatek
bez warunku
dochodowy=0.0775
zachodzi:
Całkowity koszt pracownika dla pracodawcy = Stopa ubezpieczenia rentowego płaconego
przez pracodawcę=0.045
Wynagrodzenie brutto +
Dodatkowe składki płacone przez pracodawcę Stopa składki na fundusz pracy=0.0245
Stopa składki na gwarantowany fundusz
Stąd wynika wartość:
świadczeń pracowniczych=0.001
Całkowity koszt pracownika dla
Składka ubezpieczenia wypadkowego=9.6
pracodawcy = 3682.11
Składka na PFRON=80.89
Wynagrodzenie brutto=3000
Hipoteza główna:
Ubezpieczenie emerytalne=292.8
Koszt pracownika
Ubezpieczenie rentowe płacone przez
jest testowana.
pracodawcę=135
Składka na fundusz pracy=73.5
Stosuję model relacyjny podstawowy 24:
Składka na gwarantowany fundusz
dla spełnionego warunku startowego:
świadczeń pracowniczych=3
bez warunku
Dodatkowe składki płacone przez
prawdą jest:
pracodawcę=682.11
Koszt pracownika
Całkowity koszt pracownika dla
jeżeli:
pracodawcy=3682.11
Całkowity koszt pracownika dla
pracodawcy > 0
Dla modelu 24 jest spełniona relacja:
3682.11 > 0
Stąd wynika wniosek:
Koszt pracownika
Hipoteza w sensie szerokim:

To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
KosztPracy.BED
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Koszt pracownika

Hipoteza Koszt pracownika była testowana po to, aby określić koszt pracownika
dla pracodawcy. Wartość ta znajduje się w zestawieniu wartości argumentów jako
Całkowity koszt pracownika dla pracodawcy=3682.11. W trakcie testowania tej hipotezy
nie zostaje wyznaczony Wynagrodzenie na rękę, które dla wnioskowania w przód zosatało wyliczone w wysokości 2156.717 zł.
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4.14

Bazy wiedzy urlopowa Urlop.BED

4.14.1

Wiedza dziedzinowa Urlop.BED

Skorzystamy obecnie z regulacji zawartych w Kodeksie Pracy a normujących przydzielanie urlopów pracowniczych (artykuły 153, 154 i 155) dla przedstawienia zawartej tam
wiedzy w postaci bazy wiedzy Urlop.BED. Uwzględniane artykuly są następujące:
Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym
podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12
wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
§ 2.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
§ 2.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu
określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

§ 3.

Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.

Art. 1541. § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza
się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób
ustania stosunku pracy.
§ 2.

W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu
podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed
nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Art. 1542. § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu
wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.
§ 2.

Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§ 4.

Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu
pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w
dniu, na który ma być udzielony urlop.

Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania
czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie
więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych
- 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
5) szkoły policealnej - 6 lat,
6) szkoły wyższej - 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.
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Baza reguł REUrlop.BED
Baza reguł REUrlop.BED jest następująca:
rem_reguła("Początek grupy reguł dla stażu")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"pracownik z dużym stażem, kontynuujący pracę", ["lata pracy>=10",
"zatrudniony przed 1 stycznia b.r."],1)
reguła(2,"pracownik z dużym stażem, rozpoczynający nową pracę", [ "lata pracy>=10",
"zatrudniony po 1 stycznia b.r."],1)
reguła(3,"pracownik z małym stażem, kontynuujący pracę", ["lata pracy<10",
"zatrudniony przed 1 stycznia b.r."],1)
reguła(4,"pracownik z małym stażem, rozpoczynający nową pracę", ["lata pracy<10",
"zatrudniony po 1 stycznia b.r."],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla stażu")

Baza modeli MOUrlop.BED
Baza modeli MOUrlop.BED jest następująca:
rem_model("Początek modeli dla lat pracy za ukończoną szkołę")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"nie ukończył żadnej szkoły uwzględnionej w KP",
"lata pracy za ukończoną szkołę", "0.0","=","0.0"1)
model(101,"ukończona co najwyżej zasadnicza/równorzędna szkoła zawodowa",
"lata pracy za ukończoną szkołę","3","min",
"lata nauki w zasadniczej/równorzędnej",1)
model(102,"ukończona co najwyżej średnia szkoła zawodowa",
"lata pracy za ukończoną szkołę","5","min",
"lata nauki w średniej zawodowej",1)
model(103,"ukończona co najwyżej średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych",
"lata pracy za ukończoną szkołę","5","=","0.0",1)
model(104,"ukończona co najwyżej średnia szkoła ogólnokształcąca",
"lata pracy za ukończoną szkołę","4","=","0.0",1)
model(105,"ukończona co najwyżej szkoła policealna","lata pracy za ukończoną szkołę",
"6","=","0.0",1)
model(106,"ukończona szkoła wyższa","lata pracy za ukończoną szkołę","8",
"=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla lat pracy za ukończoną szkołę")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla całkowitych lat pracy i ")
rem_model(" wstępnego (niezaokrąglonego, ułamkowego ) urlopu ")
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(107,"bez warunku","lata pracy","+",
["lata pracy za ukończoną szkołę",
"lata pracy poza szkołą liczone w pełnym etacie"],1)
model(108,"bez warunku","lata pracy>=10","lata pracy",">=","10",1)
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model(109,"bez warunku","lata pracy<10","lata pracy","<","10",1)
model(110,"lata pracy>=10","wstępny urlop w dniach w ciągu roku","wymiar czasu pracy",
"*", "wymiar urlopu dla lat pracy>=10",1)
model(111,"lata pracy<10","wstępny urlop w dniach w ciągu roku","wymiar czasu pracy",
"*","wymiar urlopu dla lat pracy<10",1)
model(112,"zatrudniony po 1 stycznia b.r.", "1/12 wymiaru urlopu rocznego w dniach",
"wstępny urlop w dniach w ciągu roku", "/", "12",1)
model(113,"zatrudniony po 1 stycznia b.r.","niezaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku",
"liczba miesięcy zatrudnienia w b.r.","*",
"1/12 wymiaru urlopu rocznego w dniach",1)
rem_model("------------------------------------------------")
rem_model(" Koniec modeli dla całkowitych lat pracy i ")
rem_model(" wstępnego (niezaokrąglonego, ułamkowego) urlopu")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla zaokraglonego urlopu ")
rem_model("---------------------------------------------")
model(114,"zatrudniony przed 1 stycznia b.r.","zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku",
"wstępny urlop w dniach w ciągu roku", "zaokrąglenie_do_N","0", 1)
model(115,"zatrudniony przed 1 stycznia b.r.","ułamkowy dzień urlopu",
"zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku", "-",
"wstępny urlop w dniach w ciągu roku", 1)
model(116,"zatrudniony po 1 stycznia b.r.","zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku",
"niezaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku", "zaokrąglenie_do_N","0", 1)
model(117,"zatrudniony po 1 stycznia b.r.","ułamkowy dzień urlopu",
"zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku", "-",
"niezaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku", 1)
model(118,"bez warunku","ułamek niepoprawny","ułamkowy dzień urlopu", "<=",
"próg zaokrąglenia",1)
model(119,"bez warunku","ułamek poprawny","ułamkowy dzień urlopu",">",
"próg zaokrąglenia",1)
model(120,"ułamek niepoprawny","pracownikowi przysługuje urlop w
ciągu roku w wymiarze dni ","zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku",
"-","1",1)
model(121,"ułamek poprawny","pracownikowi przysługuje urlop w ciągu roku w wymiarze dni ",
"zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku","=","0.0",1)
model(122,"bez warunku","pracownikowi przysługuje urlop",
"pracownikowi przysługuje urlop w ciągu roku w wymiarze dni ",">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla zaokrągleń ")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek argumentów znanych ")
rem_model("---------------------------------------------")
argument_znany("próg zaokrąglenia",0.1)
argument_znany("wymiar urlopu dla lat pracy>=10", 26)
argument_znany("wymiar urlopu dla lat pracy<10", 20)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec argumentów znanych ")

Postanowienia Kodeksu Pracy w sprawie urlopów wymagają uściślenia (ontologia
się kłania!) w odniesieniu do stwierdzenia:
niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia
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z Art. 154. § 2: czy każdy ”niepełny dzień pracy” (np. 10-minutowy) zaokrągla się
do pełnego dnia urlopowego? W bazie modeli postanowiono zostawić to jako ”problem otwarty” wprowadzając argument dopytywalny próg zaokrąglenia i wniosek
ułamek niepoprawny. próg zaokrąglenia jest niepełnym dniem urlopu wyrażonym
jako ułamek pełnego dnia urlopu. Jeżeli niepełny dzień urlopu jest większy niż liczba
wymierna próg zaokrąglenia, to ów ułamkowy dzień urlopu jest ułamkiem poprawnym, wymagającym - zgodnie z modelem 121 - zaokrąglenia w górę do pełnego dnia.
W przeciwnym przypadku obowiązuje model 120 nie wymagający takiego zaokrąlenia:
a więc od zaokrąglonego urlopu zostaje odjęta liczba 1.
Na uwagę zasługuje operacja min w modelach 101 i 102 jako sposób realizacji warunku nie więcej jednak niż 3 lata (Art. 155. § 1. ,1)) i warunku nie więcej
jednak niż 5 lat (Art. 155. § 1. ,2)).
Wyjaśnień wymaga model 122. Jest on potrzebny dla wnioskowania wstecz, testującego hipotezę pracownikowi przysługuje urlop o przyznaniu urlopu w sposób
zapewniający również wyznaczenie wymiaru tego urlopu: aby wniosek
pracownikowi przysługuje urlop
był prawdą, musi również być prawdą
pracownikowi przysługuje urlop w ciągu roku w wymiarze dni > 0,
co wymaga uprzedniego obliczenia owego wymiaru.
Baza ograniczeń OGUrlop.BED
Baza ograniczeń OGUrlop.BED jest następująca:
ograniczenie(1,["nie ukończył żadnej szkoły uwzględnionej w KP",
"ukończona co najwyżej zasadnicza/równorzędna szkoła zawodowa",
"ukończona co najwyżej średnia szkoła zawodowa",
"ukończona co najwyżej średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych",
"ukończona co najwyżej średnia szkoła ogólnokształcąca",
"ukończona co najwyżej szkoła policealna","ukończona szkoła wyższa"])
ograniczenie(2,["zatrudniony przed 1 stycznia b.r.","zatrudniony po 1 stycznia b.r."])

4.14.3

Wnioskowanie w przód - Urlop.BED

Wnioskowanie elementarne dokładne w przód przebiega dla bazy Urlop.BED następująco:
Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REUrlop.BED
bazy modeli MOUrlop.BED
bazy ograniczeń OGUrlop.BED

argumentów:
próg zaokrąglenia=0.1
wymiar urlopu dla lat pracy>=10=26
wymiar urlopu dla lat pracy<10=20

W bazie modeli są wartości następujących

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
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listy:
nie ukończył żadnej szkoły uwzględnionej
w KP
ukończona co najwyżej zasadnicza/
równorzędna szkoła zawodowa
ukończona co najwyżej średnia szkoła
zawodowa
ukończona co najwyżej średnia szkoła
zawodowa dla absolwentów zasadniczych
ukończona co najwyżej średnia szkoła
ogólnokształcąca
ukończona co najwyżej szkoła policealna
ukończona szkoła wyższa
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
ukończona co najwyżej szkoła policealna
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
ukończona co najwyżej szkoła policealna
zachodzi:
lata pracy za ukończoną szkołę = 6
Stąd wynika wartość:
lata pracy za ukończoną szkołę = 6
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
zatrudniony po 1 stycznia b.r.
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
Określ wartość argumentu:
lata pracy poza szkołą liczone w
pełnym etacie
lata pracy poza szkołą liczone w
pełnym etacie=8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
lata pracy =
lata pracy za ukończoną szkołę +
lata pracy poza szkołą liczone
w pełnym etacie
Stąd wynika wartość:
lata pracy = 14
Stosuję model relacyjny podstawowy 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:

lata pracy>=10
jeżeli:
lata pracy >= 10
Dla modelu 108 jest spełniona relacja:
14 >= 10
Stąd wynika wniosek:
lata pracy>=10
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
lata pracy>=10
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
to
pracownik z dużym stażem,
kontynuujący pracę
Stąd wynika wniosek:
pracownik z dużym stażem,
kontynuujący pracę
Określ wartość argumentu:
wymiar czasu pracy
wymiar czasu pracy=0.8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
lata pracy>=10
zachodzi:
wstępny urlop w dniach w ciągu roku =
wymiar czasu pracy *
wymiar urlopu dla lat pracy>=10
Stąd wynika wartość:
wstępny urlop w dniach w ciągu roku = 20.8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
zachodzi:
zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku =
wstępny urlop w dniach w ciągu roku
zaokrąglenie_do_N 0
Stąd wynika wartość:
zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku =
21
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
zachodzi:
ułamkowy dzień urlopu =
zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku wstępny urlop w dniach w ciągu roku
Stąd wynika wartość:
ułamkowy dzień urlopu = 0.2
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Stosuję model relacyjny podstawowy 119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ułamek poprawny
jeżeli:
ułamkowy dzień urlopu >
próg zaokrąglenia
Dla modelu 119 jest spełniona relacja:
0.2 > 0.1
Stąd wynika wniosek:
ułamek poprawny

lata pracy>=10
pracownik z dużym stażem, kontynuujący
pracę
ułamek niepoprawny
pracownikowi przysługuje urlop
Nieprawdą jest: nie ukończył żadnej szkoły
uwzględnionej w KP
Nieprawdą jest:ukończona co najwyżej
zasadnicza/równorzędna szkoła zawodowa
Nieprawdą jest: ukończona co najwyżej
średnia szkoła zawodowa
Nieprawdą jest: ukończona co najwyżej
średnia szkoła zawodowa dla
absolwentów zasadniczych
Nieprawdą jest: ukończona co najwyżej
średnia szkoła ogólnokształcąca
Nieprawdą jest: ukończona szkoła wyższa
Nieprawdą jest: zatrudniony po
1 stycznia b.r.

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
121:
dla spełnionego warunku startowego:
ułamek poprawny
zachodzi:
pracownikowi przysługuje urlop w ciągu roku
w wymiarze dni =
zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku
Dane są wartości następujących argumenStąd wynika wartość:
tów:
pracownikowi przysługuje urlop w ciągu roku
próg zaokrąglenia=0.1
w wymiarze dni = 21\
wymiar urlopu dla lat pracy>=10=26
wymiar urlopu dla lat pracy<10=20
Stosuję model relacyjny podstawowy 122:
lata pracy za ukończoną szkołę=6
dla spełnionego warunku startowego:
lata pracy poza szkołą liczone
bez warunku
w pełnym etacie=8
prawdą jest:
lata pracy=14
pracownikowi przysługuje urlop
wymiar czasu pracy=0.8
jeżeli:
wstępny urlop w dniach w ciągu roku=20.8
pracownikowi przysługuje urlop w ciągu roku
zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku=21
w wymiarze dni > 0
ułamkowy dzień urlopu=0.2
Dla modelu 122 jest spełniona relacja:
Pracownikowi przysługuje urlop w ciągu
21 > 0
roku w wymiarze dni =21
Stąd wynika wniosek:
pracownikowi przysługuje urlop
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Urlop.BED,
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
ukończona co najwyżej szkoła policealna
Koniec wnioskowania w przód.
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.

4.14.4

Wnioskowanie wstecz - Urlop.BED

Wnioskowanie elementarne dokładne wstecz przebiega dla bazy Urlop.BED w trakcie
testowania hipotezy pracownikowi przysługuje urlop następująco:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REUrlop.BED
bazy modeli MOUrlop.BED
bazy ograniczeń OGUrlop.BED

Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Roczny wymiar urlopu pracownika
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
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próg zaokrąglenia=0.1
wymiar urlopu dla lat pracy>=10=26
wymiar urlopu dla lat pracy<10=20
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy: zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
zatrudniony po 1 stycznia b.r.
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
nie ukończył żadnej szkoły uwzględnionej
w KP
ukończona co najwyżej zasadnicza/
równorzędna szkoła zawodowa
ukończona co najwyżej średnia szkoła
zawodowa
ukończona co najwyżej średnia szkoła
zawodowa dla absolwentów zasadniczych
ukończona co najwyżej średnia szkoła
ogólnokształcąca
ukończona co najwyżej szkoła policealna
ukończona szkoła wyższa
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
ukończona co najwyżej szkoła policealna
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
ukończona co najwyżej szkoła policealna
zachodzi:
lata pracy za ukończoną szkołę = 6
Stąd wynika wartość:
lata pracy za ukończoną szkołę = 6
Określ wartość argumentu:
lata pracy poza szkołą liczone w
pełnym etacie
lata pracy poza szkołą liczone w
pełnym etacie=7
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
lata pracy =
lata pracy za ukończoną szkołę +
lata pracy poza szkołą liczone w
pełnym etacie
Stąd wynika wartość:
lata pracy = 13

Hipoteza pomocnicza:
lata pracy>=10
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
lata pracy>=10
jeżeli:
lata pracy >= 10
Dla modelu 108 jest spełniona relacja:
13 >= 10
Stąd wynika wniosek:
lata pracy>=10
Określ wartość argumentu:
wymiar czasu pracy
wymiar czasu pracy=0.8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
lata pracy>=10
zachodzi:
wstępny urlop w dniach w ciągu roku =
wymiar czasu pracy *
wymiar urlopu dla lat pracy>=10
Stąd wynika wartość:
wstępny urlop w dniach w ciągu roku = 20.8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
zachodzi:
zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku =
wstępny urlop w dniach w ciągu roku
zaokrąglenie_do_N 0
Stąd wynika wartość:
zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku =
21
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
zachodzi:
ułamkowy dzień urlopu =
zaokrąglony urlop w dniach w
ciągu roku wstępny urlop w dniach w ciągu roku
Stąd wynika wartość:
ułamkowy dzień urlopu = 0.2
Hipoteza pomocnicza:
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ułamek poprawny
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ułamek poprawny
jeżeli:
ułamkowy dzień urlopu > próg zaokrąglenia
Dla modelu 119 jest spełniona relacja:
0.2 > 0.1
Stąd wynika wniosek:
ułamek poprawny
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
121:
dla spełnionego warunku startowego:
ułamek poprawny
zachodzi:
pracownikowi przysługuje urlop w ciągu
roku w wymiarze dni =
zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku
Stąd wynika wartość:
pracownikowi przysługuje urlop w ciągu
roku w wymiarze dni = 21

gumentów.
Dane są następujące fakty:
zatrudniony przed 1 stycznia b.r.
ukończona co najwyżej szkoła policealna
lata pracy>=10
ułamek niepoprawny
pracownikowi przysługuje urlop
Nieprawdą jest: zatrudniony po
1 stycznia b.r.
Nieprawdą jest: nie ukończył żadnej szkoły
uwzględnionej w KP
Nieprawdą jest: ukończona co najwyżej
zasadnicza/równorzędna szkoła zawodowa
Nieprawdą jest: ukończona co najwyżej
średnia szkoła zawodowa
Nieprawdą jest: ukończona co najwyżej
średnia szkoła zawodowa
dla absolwentów zasadniczych
Nieprawdą jest: ukończona co najwyżej
średnia szkoła ogólnokształcąca
Nieprawdą jest: ukończona szkoła wyższa

Dane są wartości następujących argumentów:
próg zaokrąglenia=0.1
wymiar urlopu dla lat pracy>=10=26
Hipoteza główna:
wymiar urlopu dla lat pracy<10=20
pracownikowi przysługuje urlop
lata pracy za ukończoną szkołę=6
jest testowana.
lata pracy poza szkołą liczone w
pełnym etacie=7
Stosuję model relacyjny podstawowy 122:
lata pracy=13
dla spełnionego warunku startowego:
wymiar czasu pracy=0.8
bez warunku
wstępny urlop w dniach w ciągu roku=20.8
prawdą jest:
zaokrąglony urlop w dniach w ciągu roku=
pracownikowi przysługuje urlop
21
jeżeli:
ułamkowy dzień urlopu=-0.2
pracownikowi przysługuje urlop w ciągu roku pracownikowi przysługuje urlop w ciągu
w wymiarze dni > 0
roku w wymiarze dni =21
Dla modelu 122 jest spełniona relacja:
21 > 0
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Stąd wynika wniosek:
Urlop.BED,
pracownikowi przysługuje urlop
z zadeklarowanych faktów i wartości arguHipoteza w sensie szerokim:
mentów
pracownikowi przysługuje urlop
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
jest prawdą dla bazy wiedzy
pracownikowi przysługuje urlop
Urlop.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości ar-
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Baza wiedzy dla kapitału początkowego
KapitałPoczątkowy.BED

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.(por Ustawa o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr. 162, poz. 118 z późniejszymi zmianami),
wszyscy ubezpieczeni objęci nowym systemem emerytalnym, którzy przed 1 stycznia
1999 opłacali składki na ubezpieczenie społeczne, otrzymają tzw. kapitał początkowy.
Stanowi on ekwiwalent dotychczas opłacanych składek, których odtworzenie na podstawie danych zgromadzonych w systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującym do
31 grudnia 1998 okazało się niemożliwe.

4.15.1

Wiedza dziedzinowa KapitałPoczątkowy.BED

Osoba uprawniona do kapitalu początkowego musi spełniać następujące warunki:
1) Być urodzoną po 31 grudnia 1948 r.
2) Podlegać ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1999 r.
3) Legitymować się okresem składkowym i nieskładkowym o łącznej długości niemniejszej niż 6 miesięcy i 1 dzień na dzień 31 grudnia 1998, przy czym okres nieskładkowy
nie może być dłuższy od 1/3 okresu składkowego.
4) Zgromadzić dokumenty o zatrudnieniu i stażu pracy do dnia 31 grudnia 1998 r.
5) Zgromadzić dokumenty o zarobkach do dnia 31 grudnia 1998 r.
6) Zgromadzić dokumenty o okresach składkowych i nie składkowych od dnia objęcia
ubezpieczeniem
Wartość kapitału początkowego ustala się w każdym przypadku na dzień 1 stycznia
1999 r.
Podstawę wymiaru kapitału początkowego stanowić będzie przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, która może być:
- z kolejnych 10 lat kalendarzowych,wybranych z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31
grudnia 1998 r.;
- albo z dowolnie wybranych 20 lat z całego okresu aktywności zawodowej przed 1
stycznia 1999. Wówczas wybiera się lata najkorzystniejsze dla ubezpieczonego;
- albo z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniem dla osob, ktorych okres objęcia
ubezpieczeniem jest jest mniejszy niż 10 lat.
Do bazy MOKapitałPoczątkowy.BED wprowadzono w postaci argumentów znanych indywidualne dane klienta, który legitymuje się stażem większym niż 20 lat:
1) Przychody z 20-tu najlepszych lat
2) Okresy składkowe i nieskładkowe
3) Dane określające przeciętne wynagrodzenie w latach 1980-1998 roku
Ogólny wzór na kapitał początkowy:
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KP = Eh * średnie_dalsze_trwanie_życia_w_mc_dla_osób_w_wieku_62_lata
gdzie: KP - kapitał początkowy
EH - emerytura hipotetyczna
średnie_dalsze_trwanie_życia_w_mc_dla_osób_w_wieku_62_lata - jest określane
przez coroczne komunikaty GUS-u dla wybranych grup wiekowych. W 2008 r. dla osób
w wieku 62 lata jest równe 209 m-cy.
Emerytura hipotetyczna jest sumą trzech składników:
1. I składnik Eh:
I_Eh = 293,01 * p
gdzie:
1)

293,01 zł

=

24 % z 1220,89 zł

jest kwotą bazową do wyliczenia KP, a 1220,89 zł jest przeciętnym wynagrodzeniem dla II kwartału 1998 roku;
2) p jest współczynnikiem proporcjonalności, zależnym od osiągnietego do dnia
31.12.1998 r. wieku, płci oraz długości okresów składkowego i nieskładkowego.
Współczynnik p nie może być wyższy od 100% i jest zaokrąglany do setnych
części procentu.
Dane potrzebne do wyliczenia współczynnika p są następujące:
• wiek_ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 r.;
• wiek_emerytalny ( w 2008 r. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn);
• staż_ubezpieczeniowy oznacza udowodniony w dniu 31.12.1998 r. okres
składkowy i nieskładkowy, w pełnych latach;
• wymagany_staż (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).
Współczynnik p wynacza się ze wzoru:
p =

sqrt(((wiek_ubezpieczonego-18)/(wiek_emerytalny-18))*
((staż_ubezpieczeniowy)/(wymagany_staż )))

2. II składnik Eh jest wyznaczany ze wzoru:
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II_Eh = (Okres składkowy * 0.013 / 12) *
Podstawa wymiaru kapitału początkowego
3. III Składnik Eh jest wyznaczany ze wzoru:
4. III składnik Eh jest wyznaczany ze wzoru:
III_Eh = (Okres nieskładkowy * 0.007 / 12) *
Podstawa wymiaru kapitału początkowego
gdzie:
Podstawa wymiaru kapitału poczatkowego = 1220.89 *
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego =
Suma stosunków rocznych zarobków do zarobków przeciętnych
dla wybranego okresu (liczba wybranych lat (10,20 lub
faktyczny okres).
Jeżeli wskaźnik ten jest większy od 2.5, następuje jego obcięcie do 2.5.
Wymieniony akt prawno-ﬁnansowy jest idealnym przykładem dającym się zapisać w
postaci bazy wiedzy systemu skorupowego rmse_ED, gdyż:
• był stosowany na masową skalę, obejmując wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948;
• wymaga stosunkowo skomplikowanych obliczeń na danych obejmujących szeroki
(10-20 lat) horyzont czasu;
• jest aktem prawno ﬁnansowym całkowicie deterministycznym;
• zmierza do jasno wytyczonego celu, którym jest wyjaśnienie, czy aplikantowi
przysługuje kapitał początkowy i emerytura hipoteczna a jeżeli tak, to w jakiej
wysokości;
• charakteryzuje się minimalną interakcją z innymi aktami prawno-ﬁnansowymi.

4.15.2

Baza wiedzy KapitałPoczątkowy.BED

Baza wiedzy dla wyznaczenia kapitału początkowego KapitałPoczątkowy.BED składa
się z bazy reguł REKapitałPoczątkowy.BED, bazy modeli MOKapitałPoczątkowy.
BED i bazy ograniczeń OGKapitałPoczątkowy.BED. Baza jest zmodyﬁkowaną wersją
bazy napisanej dla DOS-owej wersji systemu skorupowego rmse, przedstawionej w
prowadzonej pod moim kierunkiem pracy dyplomowej inżynierskiej [Siudyka-02].
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Baza reguł REKapitałPoczątkowy.BED
Najważniejszymi regułami bazy reguł REKapitałPoczątkowy.BED są reguły precyzujące warunki przyznania (nieprzyznania) kapitału początkowego całkowitego i kapitału
początkowego tylko w części socjalnej:
rem_reguła("----------------------------------------------")
rem_reguła(" Poczatek reguł dla kapitału początkowego: ")
rem_reguła("----------------------------------------------")
reguła(1,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
["Udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy powyżej 6 m-cy na dzień 31.12.1998",
"Zgromadzono dokumenty o stażu pracy",
"Rok urodzenia ubezpieczonego > 194",
"Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem z uprawnieniami",
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 > 30",
"Zgromadzono dokumenty o zarobkach"],1)
reguła(2,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego",
["Brak okresu składkowego na dzień 31.12.1998"],1)
reguła(3,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego",
["Brak dokumentów o stażu pracy"],1)
reguła(4,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego",
["Rok urodzenia ubezpieczonego <= 1948"],1)
reguła(5,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego",
["Ubezpieczony jest sędzią,prokuratorem z uprawnieniam"],1)
reguła(6,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego",
["Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 <= 30"],1)
reguła(7,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego",
["Brak dokumentów o zarobkach"],1)
rem_reguła("----------------------------------------------")
rem_reguła(" Koniec reguł dla kapitału początkowego: ")
rem_reguła("----------------------------------------------")
rem_reguła("----------------------------------------------")
rem_reguła("(" Poczatek reguł dla kapitału początkowego tylko z części socjalnej")
rem_reguła("----------------------------------------------")
reguła(8,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy tylko z części socjalnej",
["Udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy powyżej 6 m-cy na dzień 31.12.1998",
"Zgromadzono dokumenty o stażu pracy",
"Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948",
”Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem z uprawnieniami”,+
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 > 30",
"Brak dokumentów o zarobkach"],1)
reguła(9,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego tylko z części socjalnej"
["Brak okresu składkowego na dzień 31.12.1998"],1)
reguła(10,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego tylko z części socjalnej",
["Brak dokumentów o stażu pracy"],1)
reguła(11,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego tylko z części socjalnej",
["Rok urodzenia ubezpieczonego <= 1948"],1)
reguła(12,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowegot ylko z części socjalnej",
["Ubezpieczony jest sędzią,prokuratorem z uprawnieniam"],1)
reguła(13,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego tylko z części socjalnej",
["Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 <= 30"],1)
reguła(14,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego tylko z części socjalnej",
["Zgromadzono dokumenty o zarobkach"],1)
rem_reguła("----------------------------------------------")
rem_reguła("(" Koniec reguł dla kapitału początkowego tylko z części socjalnej")
rem_reguła("----------------------------------------------")
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rem_reguła("----------------------------------------------")
rem_reguła("Początek reguł dla kapitału początkowego po 31.12.2008")
rem_reguła("----------------------------------------------")
reguła(15,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy po dniu 31.12.2008",
["Udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy
w wymiarze ( 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)",
"Zgromadzono dokumenty o stażu pracy",
"Rok urodzenia ubezpieczonego <= 1948",
"Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem z uprawnieniami",
"Ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny",
"Ubezpieczony kontynuuje ubezpieczenie emerytalne i rentowe
po osiągnięciu wieku emerytalnego",
"Ubezpieczony wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31.12.2008 r",
"Zgromadzono dokumenty o zarobkach"],1)
reguła(16,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego po dniu 31.12.2008",
["Brak udokumentowanego okresu składkowego i nieskładkowego
w wymiarze (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)"],1)
reguła(17,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego po dniu 31.12.2008",
["Brak dokumentów o stażu pracy"],1)
reguła(18,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego po dniu 31.12.2008",
["Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948"],1)
reguła(19,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego po dniu 31.12.2008",
["Ubezpieczony jest sędzią,prokuratorem z uprawnieniam"],1)
reguła(20,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego po dniu 31.12.2008",
["Ubezpieczony nie osiągnął wieku emerytalnego"],1)
reguła(21,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego po dniu 31.12.2008",
["Ubezpieczony kontynuuje ubezpieczenie emerytalne i
rentowe po osiągnięciu wieku emerytalnego"],1)
reguła(22,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego po dniu 31.12.2008",
["Ubezpieczony nie wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury
po dniu 31.12.2008 r"
reguła(23,"Ubezpieczony nie uzyska kapitału początkowego po dniu 31.12.2008",
["Brak dokumentów o zarobkach"],1)
rem_reguła("----------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec reguł dla kapitału początkowego po 31.12.2008")

Wnioski powyższych reguł są najczęściej warunkami stosowania modeli służących
do wyznaczenia pomocniczych parametrów algorytmu wyznaczenia kapitału podstawowego.

Baza modeli MOKapitałPoczątkowy.BED
Baza modeli MOKapitałPoczątkowy.BED jest zbudowana następująco5 :
1. Modele od 100 do 173 służą do wyznaczenia i zaokrąglenia wskaźników za lata od
1962 do 1998, będących stosunkiem rocznego przychodu ubezpieczonego w danym roku do przeciętnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tymże roku:
5 Aczkolwiek liczba reguł/modeli tej bazy przekracza limit ustalony dla wersji edukacyjnej rmse,
baza ta jest w drodze wyjątku przez tę wersję akceptowana do końca października 2017 r., co umożliwia
Czytelnikowi przetestowanie wnioskowania.
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model(100,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1962 ",
"Przychód ubezpieczonego za 1962 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1962",1)
model(101,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1962 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1962 ","zaokrąglenie_do_N","4",0)",1)
model(102,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1963 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1963 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1963",1)
model(103,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1963 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1963 rok", "zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(104,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1964 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1964 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1964",1)
model(105,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1964 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1964 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(106,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1965 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1965 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1965",1)
model(107,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1965 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1965 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(108,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1966 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1966 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1966",1)
model(109,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1966 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1966 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(110,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1967 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1967 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1967",1)
model(111,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1967 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1967 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(112,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1968 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1968 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1968",1)
model(113,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1968 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1968 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(114,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1969 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1969 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1969",1)
model(115,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1969 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1969 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(116,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1970 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1970 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1970",1)
model(117,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1970 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1970 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(118,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1971 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1971 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1971",1)
model(119,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1971 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1971 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(120,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1972 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1972 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1972",1)
model(121,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1972 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1972 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(122,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1973 rok",
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"Przychód ubezpieczonego za 1973 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1973",1)
model(123,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1973 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1973 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(124,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1974 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1974 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1974",1)
model(125,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1974 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1974 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(126,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1975 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1975 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1975",1)
model(127,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1975 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1975 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(128,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1976 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1976 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1976",1)
model(129,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1976 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1976 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(130,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1977 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1977 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1977",1)
model(131,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1977 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1977 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(132,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1978 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1978 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1978",1)
model(133,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1978 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1978 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(134,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1979 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1979 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1979",1)
model(135,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1979 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1979 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(136,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1980 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1980 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1980",1)
model(137,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1980 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1980 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(138,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1981 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1981 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1981",1)
model(139,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1981 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1981 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(140,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1982 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1982 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1982",1)
model(141,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1982 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1982 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(142,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1983 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1983 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1983",1)
model(143,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1983 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1983 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(144,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1984 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1984 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1984",1)
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model(145,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1984 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1984 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(146,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1985 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1985 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1985",1)
model(147,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1985 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1985 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(148,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1986 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1986 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1986",1)
model(149,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1986 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1986 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(150,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1987 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1987 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1987",1)
model(151,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1987 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1987 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(152,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1988 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1988 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1988",1)
model(153,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1988 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1988 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(154,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1989 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1989 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1989",1)
model(155,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1989 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1989 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(156,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1990 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1990 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1990",1)
model(157,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1990 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1990 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(158,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1991 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1991 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1991",1)
model(159,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1991 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1991 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(160,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1992 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1992 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1992",1)
model(161,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1992 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1992 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(162,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1993 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1993 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1993",1)
model(163,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1993 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1993 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(164,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1994 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1994 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1994",1)
model(165,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1994 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1994 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(166,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1995 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1995 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1995",1)
model(167,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1995 zaokrąglony",
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"Wskaźnik za 1995 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(168,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1996 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1996 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1996",1)
model(169,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1996 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1996 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(170,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1997 rok",
"Przychód ubezpieczonego za 1997 rok","/","Przeciętne wynagrodzenie za 1997",1)
model(171,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1997 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1997 rok","zaokrąglenie_do_N","4",0)
model(172,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Wskaźnik za 1998",
"Przychód ubezpieczonego za 1998 rok", "/","Przeciętne wynagrodzenie za

1998",1)

model(173,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy", "Wskaźnik za 1998 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1998","zaokrąglenie_do_N","4",0)

2. Kolejny model liczy sumę wskaźników zaokrąglonych za kolejne lata:
model_r(174,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy"j"Suma wskaźników rocznych","+",
["Wskaźnik za 1962 zaokrąglony","Wskaźnik za 1963 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1964 zaokrąglony","Wskaźnik za 1965 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1966 zaokrąglony","Wskaźnik za 1967 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1968 zaokrąglony","Wskaźnik za 1969 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1970 zaokrąglony","Wskaźnik za 1971 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1972 zaokrąglony","Wskaźnik za 1973 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1974 zaokrąglony","Wskaźnik za 1975 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1976 zaokrąglony","Wskaźnik za 1977 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1978 zaokrąglony","Wskaźnik za 1979 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1980 zaokrąglony","Wskaźnik za 1981 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1982 zaokrąglony","Wskaźnik za 1983 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1984 zaokrąglony","Wskaźnik za 1985 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1986 zaokrąglony","Wskaźnik za 1987 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1988 zaokrąglony","Wskaźnik za 1989 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1990 zaokrąglony","Wskaźnik za 1991 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1992 zaokrąglony","Wskaźnik za 1993 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1994 zaokrąglony","Wskaźnik za 1995 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1996 zaokrąglony","Wskaźnik za 1997 zaokrąglony",
"Wskaźnik za 1998 zaokrąglony"],1)

3. Modele 175-199 implementują zależności arytmetyczne stosowane dla liczenia emerytury hipotecznej i kapitału początkowego, w oparciu o zbiór pomocniczych paramerów zdeﬁniowanych poprzednio:
model(175,"Kapitał początkowy za 10 kolejnych lat",
"Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia),"Suma wskaźników rocznych","/","10",1)
model(176,"Kapitał początkowy za < niż 10 kolejnych lat",
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"Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia), "Suma wskaźników rocznych","/",
"Liczba wprowadzonych przychodów",1)
model(177,"Kapitał początkowy za 20 wybranych lat",
"Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia), "Suma wskaźników rocznych","/","20",1)
model(178,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego",
"Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia), "zaokrąglenie_do_N","4",1)
model(179,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy", "Poprawny wskaźnik",
"Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego",
"min","2.50",1)
model(180,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"Ustalony kapitał początkowy","Emerytura hipotetyczna", "*","209",1)
model(181,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy tylko z części socjalnej",
"Ustalony kapitał początkowy","Emerytura hipotetyczna","*","209",1)
model_r(183,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"Emerytura hipotetyczna","+",["I składnik Eh","II składnik Eh",
"III składnik Eh"],1)
model(184,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"I składnik Eh (bez zaokrąglenia)","2931","*","Współczynnik p",1)
model(185,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"I składnik Eh","I składnik Eh (bez zaokrąglenia)",
"zaokrąglenie_do_N","2",1)
model(186,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy tylko z części socjalnej",
"Emerytura hipotetyczna(bez zaokrąglenia)","2931","*","Współczynnik p",1)
model(187,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy tylko z części socjalnej",
"Emerytura hipotetyczna","Emerytura hipotetyczna(bez zaokrąglenia)",
"zaokrąglenie_do_N","2",1)
model(188,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Okres składkowy
"Okres składkowy w pełnych miesiącach", "*","013",1)

* 1.3%",

model(189,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Okres składkowy /12
(bez zaokrąglenia)","Okres składkowy * 1.3%","/","12",1)
model(190,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","Okres składkowy /12",
"Okres składkowy /12 (bez zaokrąglenia)",

"zaokrąglenie_do_N","4",1)

model(191,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","II składnik Eh (bez zaokrąglenia)",
"Okres składkowy / 12","*","Podstawa wymiaru kapitału początkowego",1)
model(192,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy", "II składnik Eh",
"II składnik Eh (bez zaokrąglenia)","zaokrąglenie_do_N","2",1)
model(193,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy", "Okres nieskładkowy * 0.7%",
"Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach","*","0.007",1)
model(194,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"Okres nieskładkowy/12 (bez zaokrąglenia)",
"Okres nieskładkowy * 0.7%","/","12",1)
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model(195,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy", "Okres nieskładkowy/12",
"Okres nieskładkowy/12 (bez zaokrąglenia)","zaokrąglenie_do_N","4",1)
model(196,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","III składnik Eh (bez zaokrąglenia)",
"Okres nieskładkowy/12","*","Podstawa wymiaru kapitału początkowego",1)
model(197,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy","III składnik Eh",
"III składnik Eh (bez zaokrąglenia)","zaokrąglenie_do_N","2",1)
model(198,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"Podstawa wymiaru kapitału początkowego (bez zaokrąglenia)",
"Poprawny wskaźnik","*","1220.89",1)
model(199,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"Podstawa wymiaru kapitału początkowego",
"Podstawa wymiaru kapitału początkowego (bez zaokrąglenia)",
"zaokrąglenie_do_N","2",1)

4. Kolejna grupa modeli umożliwia obliczanie danych pomocniczych związanych z wiekiem i stażem ubezpieczonego:
model(200,"Mężczyzna","Wymagany staż","25","=","0",1)
model(201,"Kobieta","Wymagany staż","20","=","0",1)
model(202,"Mężczyzna","Ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny",
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach",">=","65",1)
model(203,"Kobieta","Ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny",
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach",">=","60",1),1)
model(204,"Mężczyzna","Ubezpieczony nie osiągnął wieku emerytalnego",
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach","<","65",1)
model(205,"Kobieta","Ubezpieczony nie osiągnął wieku emerytalnego",
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach","<","60",1),1)
model(206,"bez warunku","Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat",
"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej w pełnych latach",">=","18",1)
model_r(207,"bez warunku",
"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej w pełnych latach pomiędzy 10 i 18 lat",
"<=,<", ["10","Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej w pełnych latach","18"],1)
model(208,"bez warunku",
"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej w pełnych latach jest poniżej 10 lat",
"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej w pełnych latach","<","10",1)
model(209,"bez warunku", "Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach",
"1998","-", "Rok urodzenia ubezpieczonego",1)
model(210,"bez warunku","Rok urodzenia ubezpieczonego <= 948",
"Rok urodzenia ubezpieczonego","<=","1948",1)
model(211,"bez warunku","Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948",
"Rok urodzenia ubezpieczonego",">","1948",1)
model(212,"bez warunku","Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 <= 30",
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach","<=","30",1)
model(213,"bez warunku","Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 > 30",
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach",">","30",1)
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model(214,"Mężczyzna","Wiek emerytalny","65","=","0",1)
model(215,"Kobieta","Wiek emerytalny","60","=","0",1)

5. Kolejną grupą są modele dla obliczenia współczynnika p stosowanego w modelach
184 i 186:
model(216,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"Maksimum okresu nieskładkowego (1/3 okresu składkowego)",
"Okres składkowy w pełnych miesiącach ","/","3",1)
model(217,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach",
"Maksimum okresu nieskładkowego (1/3 okresu składkowego)",
"zaokrąglenie_do_N","0",1)
model(218,"Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy",
"Okres nieskładkowy ", "Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach",
"min","Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach",1)
model(219,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat","I składnik współczynnika",
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach","-","18",1)
model(220,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat","II składnik współczynnika",
"Wiek emerytalny","-","18",1)
model(221,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat", "Składnik wsp",
"I składnik współczynnika","/","II składnik współczynnika",1)
model(222,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat",
"Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998","Okres składkowy

w pełnych miesiącach",

"+","Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach"
model(223,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat",
"Staż ubezpieczeniowy","Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998","/","12",1)
model(224,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat",
"Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998 w pełnych latach",
"Staż ubezpieczeniowy", "zaokrąglenie_do_N","0",1)
model(225,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat","III składnik współczynnika",
"Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998 w pełnych latach","/","Wymagany staż",1)
model(226,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat",
"Wynik mnożenia składników","Składnik wsp","*","III składnik współczynnika",1)
model(227,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat",
"Współczynnik p (bez zaokrąglenia)" ,"Wynik mnożenia składników","sqrt","0",1)
model(228,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej >=18 lat",
"Współczynnik p", "Współczynnik p (bez zaokrąglenia)","zaokrąglenie_do_N","4",1)
model(229,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach",
"1998","-", "Rok urodzenia ubezpieczonego",1)
model(230,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"I składnik współczynnika","Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w pełnych latach",
"-","Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej w pełnych latach",1)
model(231,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
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"II składnik współczynnika","Wiek emerytalny","-",
"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej w pełnych latach",1)
model(232,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"Składnik wsp","I składnik współczynnika","/","II składnik współczynnika",1)
model(233,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998","Okres składkowy w pełnych miesiącachs",
"+","Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach",1)
model(234,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"Staż ubezpieczeniowy","Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998", "/","12",1)
model(235,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998 w pełnych latach",
"Staż ubezpieczeniowy", "zaokrąglenie_do_N","0",1)
model(236,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"III składnik współczynnika","Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998
w pełnych latach","/", "Wymagany staż",1)
model(237,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"Wynik mnożenia składników","Składnik wsp","*","III składnik współczynnika",1)
model(238,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"Współczynnik p (bez zaokrąglenia)","Wynik mnożenia składników","sqrt","0",1)
model(239,"Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej pomiędzy 10 i 18 lat",
"Współczynnik p","Współczynnik p (bez zaokrąglenia)","zaokrąglenie_do_N","4",1)

W bazie modeli są również dane będące przeciętnymi rocznymi wynagrodzeniami w
gospodarce narodowej za okres od 1962 do 1998 r., zaczerpnięte z Ustawy [Ustawa-98]
i zadeklarowane za pomocą klauzul:
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1962",20160)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1963",21156)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1964",21792)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1965",22404)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1966",23208)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1967",24192)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1968",25272)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1969",26088)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1970",26820)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1971",28296)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1972",30108)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1973",33576)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1974",38220)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1975",46956)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1976",51372)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1977",55152)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1978",58644)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1979",63924)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1980",72480)
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argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1981",92268)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1982",139572)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1983",173700)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1983",173700)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1984",202056)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1985",240060)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1986",289140)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1987",350208)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1988",637080)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1989",2481096)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1990",12355644)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1991",21240000)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1992",35220000)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1993",47940000)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1994",63936000)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1995",8431.44)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1996",10476)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1997",12743.16)
argument_znany("Przeciętne wynagrodzenie za 1998",14873.88)

Dla potrzeb testowania bazy wiedzy KapitałPoczątkowy.BED, w bazie modeli
umieszczono również część indywidualną, będącą przykładowymi przychodami ubezpieczonego, ubiegającego się o kapitał początkowy zgodnie z opcją 20 najlepszych
lat. Deklaracje przychodów ubezpieczonego muszą obejmować wszystkie lata od 1962
do 1998. Ubezpieczony deklaruje przy latach pominiętych wynagrodzenie = 0, a przy
latach uwzględnionych - odpowiednią kwotę rocznego zarobku, np. tak:
argument_znany("Okres składkowy w pełnych miesiącach ",393)
argument_znany("Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach",2)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1962 rok",0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1963 rok",0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1964 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1965 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1966 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1967 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1968 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1969 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1970 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1971 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1972 rok",43832)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1973 rok",54031)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1974 rok",59470)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1975 rok",71874)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1976 rok",67092)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1977 rok",76234)
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argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1978 rok",93590)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1979 rok",96237)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1980 rok",117070)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1981 rok",138731)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1982 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1983 rok",233739)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1984 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1985 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1986 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1987 rok",524850)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1988 rok",980681)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1989 rok",5243476)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1990 rok",18257895)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1991 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1992 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1993 rok",63381705)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1994 rok",0.0)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1995 rok",13535.48)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1996 rok",14464.57)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1997 rok",17108.37)
argument_znany("Przychód ubezpieczonego za 1998 rok",238349)

Baza ograniczeń OGKapitałPoczątkowy.BED
Baza modeli odwołuje się do bazy ograniczeń OGKapitałPoczątkowy.BED, gdzie znajdują się ograniczenia:
ograniczenie(1,["Udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy powyżej 6 m-cy
na dzień 31.12.1998","Brak okresu składkowego na dzień 31.12.1998"])
ograniczenie(2,["Zgromadzono dokumenty o stażu pracy", "Brak dokumentów o stażu pracy"])
ograniczenie(3,["Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem z uprawnieniami",
"Ubezpieczony jest sędzią,prokuratorem z uprawnieniam"])
ograniczenie(4,["Zgromadzono dokumenty o zarobkach","Brak dokumentów o zarobkach"]
ograniczenie(5,["Mężczyzna","Kobieta"])
ograniczenie(6,["Kapitał początkowy za 10 kolejnych lat",
"Kapitał początkowy za < niż 10 kolejnych lat",
"Kapitał początkowy za 20 wybranych lat"])
ograniczenie(7,["Udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze
(20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn)",
"Brak udokumentowanego okresu składkowego i nieskładkowego w wymiarze
(20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn")])
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Wnioskowanie w przód - KapitałPoczątkowy.BED

Przebieg wnioskowania w przód dla bazy wiedzy KapitałPoczątkowy.BED i danych
zadeklarowanych w faktach i argumentach znanych jest następujący:
Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REKapitałPoczątkowy.BED
bazy modeli MOKapitałPoczątkowy.BED
bazy ograniczeń OGKapitałPoczątkowy.BED
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
Przeciętne wynagrodzenie za 1962=20160
Przeciętne wynagrodzenie za 1963=21156
Przeciętne wynagrodzenie za 1964=21792
Przeciętne wynagrodzenie za 1965=22404
Przeciętne wynagrodzenie za 1966=23208
Przeciętne wynagrodzenie za 1967=24192
Przeciętne wynagrodzenie za 1968=25272
Przeciętne wynagrodzenie za 1969=26088
Przeciętne wynagrodzenie za 1970=26820
Przeciętne wynagrodzenie za 1971=28296
Przeciętne wynagrodzenie za 1972=30108
Przeciętne wynagrodzenie za 1973=33576
Przeciętne wynagrodzenie za 1974=38220
Przeciętne wynagrodzenie za 1975=46956
Przeciętne wynagrodzenie za 1976=51372
Przeciętne wynagrodzenie za 1977=55152
Przeciętne wynagrodzenie za 1978=58644
Przeciętne wynagrodzenie za 1979=63924
Przeciętne wynagrodzenie za 1980=72480
Przeciętne wynagrodzenie za 1981=92268
Przeciętne wynagrodzenie za 1982=139572
Przeciętne wynagrodzenie za 1983=173700
Przeciętne wynagrodzenie za 1984=202056
Przeciętne wynagrodzenie za 1985=240060
Przeciętne wynagrodzenie za 1986=289140
Przeciętne wynagrodzenie za 1987=350208
Przeciętne wynagrodzenie za 1988=637080
Przeciętne wynagrodzenie za 1989=2481096
Przeciętne wynagrodzenie za 1990=12355644
Przeciętne wynagrodzenie za 1991=21240000
Przeciętne wynagrodzenie za 1992=35220000
Przeciętne wynagrodzenie za 1993=47940000
Przeciętne wynagrodzenie za 1994=63936000
Przeciętne wynagrodzenie za 1995=8431.44
Przeciętne wynagrodzenie za 1996=10476
Przeciętne wynagrodzenie za 1997=12743.16
Przeciętne wynagrodzenie za 1998=14873.88
Okres składkowy w pełnych miesiącach=393
Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach=2
Przychód ubezpieczonego za 1962 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1963 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1964 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1965 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1966 rok=0

Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód

ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
18257895
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
63381705
ubezpieczonego
ubezpieczonego
13535.48
ubezpieczonego
14464.57
ubezpieczonego
17108.37
ubezpieczonego
23834.09

za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

rok=0
rok=0
rok=0
rok=0
rok=0
rok=43832
rok=54031
rok=59470
rok=71874
rok=67092
rok=76234
rok=93590
rok=96237
rok=117070
rok=138731
rok=0
rok=233739
rok=0
rok=0
rok=0
rok=524850
rok=980681
rok=5243476
rok=

za 1991 rok=0
za 1992 rok=0
za 1993 rok=
za 1994 rok=0
za 1995 rok=
za 1996 rok=
za 1997 rok=
za 1998 rok=_

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy powyżej 6 m-cy na
dzień 31.12.1998
Brak okresu składkowego na dzień 31.12.1998
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy powyżej 6 m-cy na
dzień 31.12.1998
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Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Zgromadzono dokumenty o stażu pracy
Brak dokumentów o stażu pracy
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Zgromadzono dokumenty o stażu pracy
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem
z uprawnieniami
Ubezpieczony jest sędzią,prokuratorem
z uprawnieniami
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem
z uprawnieniami
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Zgromadzono dokumenty o zarobkach
Brak dokumentów o zarobkach
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Zgromadzono dokumenty o zarobkach
Stosuję regułę 14:
Jeżeli
Zgromadzono dokumenty o zarobkach
to
Ubezpieczony nie uzyska kapitału
początkowego z części socjalnej
Stąd wynika wniosek:
Ubezpieczony nie uzyska kapitału
początkowego z części socjalnej
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy w wymiarze (20 lat dla
kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
Brak udokumentowanego okresu składkowego i
nieskładkowego w wymiarze (20 lat dla
kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy w wymiarze (20 lat dla
kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
Ubezpieczony kontynuuje ubezpieczenie
emerytalne i rentowe po osiągnięciu
wieku emerytalnego? TAK
Stosuję regułę 21:

Jeżeli
Ubezpieczony kontynuuje ubezpieczenie
emerytalne i rentowe po osiągnięciu
wieku emerytalnego
to
Ubezpieczony nie uzyska kapitału
początkowego po dniu 31.12.2008
Stąd wynika wniosek:
Ubezpieczony nie uzyska kapitału
początkowego po dniu 31.12.2008
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Kapitał początkowy za 10 kolejnych lat
Kapitał początkowy za < niż 10
kolejnych lat
Kapitał początkowy za 20 wybranych lat
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Kapitał początkowy za 20 wybranych lat
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Mężczyzna
Kobieta
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Mężczyzna
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
200:
dla spełnionego warunku startowego:
Mężczyzna
zachodzi:
Wymagany staż = 25
Stąd wynika wartość:
Wymagany staż = 25
Określ wartość argumentu:
Rok urodzenia ubezpieczonego
Rok urodzenia ubezpieczonego=1954
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
209:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998
w pełnych latach = 1998 Rok urodzenia ubezpieczonego
Stąd wynika wartość:
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998
w pełnych latach = 44
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
214:
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dla spełnionego warunku startowego:
Mężczyzna
zachodzi:
Wiek emerytalny = 65
Stąd wynika wartość:
Wiek emerytalny = 65
Stosuję model relacyjny podstawowy 204:
dla spełnionego warunku startowego:
Mężczyzna
prawdą jest:
Ubezpieczony nie osiągnął wieku
emerytalnego
jeżeli:
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 w
pełnych latach < 65
Dla modelu 204 jest spełniona relacja:
44 < 65
Stąd wynika wniosek:
Ubezpieczony nie osiągnął wieku
emerytalnego
Określ wartość argumentu
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
w pełnych latach
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
w pełnych latach=18
Stosuję model relacyjny podstawowy 206:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
jeżeli:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
w pełnych latach >= 18
Dla modelu 206 jest spełniona relacja:
18 >= 18
Stąd wynika wniosek:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
219:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
I składnik współczynnika =
Wiek ubezpieczonego w dniu
31.12.1998 w pełnych latach - 18
Stąd wynika wartość:
I składnik współczynnika = 26
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
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220:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
II składnik współczynnika =
Wiek emerytalny - 18
Stąd wynika wartość:
II składnik współczynnika = 47
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
221:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
Składnik wsp = I składnik współczynnika /
II składnik współczynnika
Stąd wynika wartość:
Składnik wsp = 0.5531914894
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
222:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998 =
Okres składkowy w pełnych miesiącach +
Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach
Stąd wynika wartość:
Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998 =
395
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
223:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
Staż ubezpieczeniowy =
Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998 /
12
Stąd wynika wartość:
Staż ubezpieczeniowy = 32.91666667
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
224:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998
w pełnych latach =
Staż ubezpieczeniowy zaokrąglenie_do_N 0
Stąd wynika wartość:
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Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998
w pełnych latach = 33
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
225:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
III składnik współczynnika =
Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998
w pełnych latach / Wymagany staż
Stąd wynika wartość:
III składnik współczynnika = 1.32
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
226:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
Wynik mnożenia składników =
Składnik wsp * III składnik współczynnika
Stąd wynika wartość:
Wynik mnożenia składników = 0.730212766
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
227:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
Współczynnik p (bez zaokrąglenia) =
sqrt Wynik mnożenia składników
Stąd wynika wartość:
Współczynnik p (bez zaokrąglenia) =
0.8545248773
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
228:
dla spełnionego warunku startowego:
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
zachodzi:
Współczynnik p =
Współczynnik p (bez zaokrąglenia)
zaokrąglenie_do_N 4
Stąd wynika wartość:
Współczynnik p = 0.8545
Stosuję model relacyjny podstawowy 211:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
jeżeli:

Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
Dla modelu 211 jest spełniona relacja:
1954 > 1948
Stąd wynika wniosek:
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
Stosuję model relacyjny podstawowy 213:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 > 30
jeżeli:
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998
w pełnych latach > 30
Dla modelu 213 jest spełniona relacja:
44 > 30
Stąd wynika wniosek:
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 >
30
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy powyżej 6 m-cy
na dzień 31.12.1998
Zgromadzono dokumenty o stażu pracy
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem
z uprawnieniami
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 > 30
Zgromadzono dokumenty o zarobkach
to
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
Stąd wynika wniosek:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1962 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1962 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1962
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1962 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1963 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1963 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1963
Stąd wynika wartość:
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Wskaźnik za 1963 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1964 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1964 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1964
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1964 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1965 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1965 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1965
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1965 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1966 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1966 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1966
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1966 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1967 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1967 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1967
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1967 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1968 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1968 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1968
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1968 rok = 0

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1969 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1969 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1969
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1969 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1970 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1970 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1970
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1970 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1971 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1971 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1971
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1971 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1972 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1972 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1972
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1972 rok = 1.455825694
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
122:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1973 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1973 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1973
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1973 rok = 1.609214915
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
124:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1974 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1974 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1974
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1974 rok = 1.555991627
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
126:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1975 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1975 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1975
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1975 rok = 1.530667007
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
128:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1976 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1976 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1976
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1976 rok = 1.30600327
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
130:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1977 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1977 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1977
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1977 rok = 1.382252683
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
132:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1978 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1978 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1978
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1978 rok = 1.595900689
Stosuję model arytmetyczny podstawowy

134:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1979 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1979 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1979
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1979 rok = 1.505490895
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
136:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1980 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1980 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1980
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1980 rok = 1.615204194
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
138:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1981 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1981 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1981
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1981 rok = 1.5035657
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
140:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1982 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1982 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1982
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1982 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
142:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1983 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1983 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1983
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1983 rok = 1.345647668
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
144:
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dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1984 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1984 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1984
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1984 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
146:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1985 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1985 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1985
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1985 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
148:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1986 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1986 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1986
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1986 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
150: dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1987 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1987 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1987
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1987 rok = 1.498680784
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
152:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1988 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1988 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1988
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1988 rok = 1.539337289
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
154:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
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zachodzi:
Wskaźnik za 1989 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1989 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1989
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1989 rok = 2.113370865
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
156:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1990 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1990 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1990
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1990 rok = 1.477696751
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
158:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1991 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1991 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1991
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1991 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
160:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1992 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1992 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1992
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1992 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
162:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1993 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1993 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1993
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1993 rok = 1.322104819
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
164:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
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Wskaźnik za 1994 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1994 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1994
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1994 rok = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
166:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1995 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1995 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1995
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1995 rok = 1.605358041
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
168:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1996 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1996 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1996
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1996 rok = 1.380734059
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
170:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1997 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1997 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1997
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1997 rok = 1.342553181
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
172:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik za 1998 rok =
Przychód ubezpieczonego za 1998 rok /
Przeciętne wynagrodzenie za 1998
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik za 1998 rok = 1.602412417
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
174:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Suma wskaźników rocznych =

Wskaźnik za 1962 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1963 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1964 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1965 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1966 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1967 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1968 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1969 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1970 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1971 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1972 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1973 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1974 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1975 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1976 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1977 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1978 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1979 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1980 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1981 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1982 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1983 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1984 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1985 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1986 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1987 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1988 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1989 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1990 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1991 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1992 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1993 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1994 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1995 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1996 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1997 zaokrąglony +
Wskaźnik za 1998 zaokrąglony
Stąd wynika wartość:
Suma wskaźników rocznych = 30.2881
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
177:
dla spełnionego warunku startowego:
Kapitał początkowy za 20 wybranych lat
zachodzi:
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
kapitału początkowego (bez zaokrąglenia) =
Suma wskaźników rocznych / 20
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
kapitału początkowego (bez zaokrąglenia) =
1.514405
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
178:
dla spełnionego warunku startowego:
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Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
kapitału początkowego = Wskaźnik wysokości
podstawy wymiaru kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia)
zaokrąglenie_do_N 4
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
kapitału początkowego = 1.5144
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
179:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Poprawny wskaźnik = Wskaźnik wysokości
podstawy wymiaru kapitału początkowego
min 2.50
Stąd wynika wartość:
Poprawny wskaźnik = 1.5144
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
184:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
I składnik Eh (bez zaokrąglenia) =
293.01 * Współczynnik p
Stąd wynika wartość:
I składnik Eh (bez zaokrąglenia) =
250.377045
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
185:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
I składnik Eh =
I składnik Eh (bez zaokrąglenia)
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
I składnik Eh = 250.38
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
188:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Okres składkowy * 1.3% =
Okres składkowy w pełnych miesiącach *
0.013
Stąd wynika wartość:
Okres składkowy * 1.3% = 5.109
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
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189:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Okres składkowy / 12 (bez zaokrąglenia) =
Okres składkowy * 1.3% / 12
Stąd wynika wartość:
Okres składkowy / 12 (bez zaokrąglenia) =
0.42575
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
190:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Okres składkowy / 12 =
Okres składkowy / 12 (bez zaokrąglenia)
zaokrąglenie_do_N 4
Stąd wynika wartość:
Okres składkowy / 12 = 0.4258
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
198:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Podstawa wymiaru kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia) =
Poprawny wskaźnik * 1220.89
Stąd wynika wartość:
Podstawa wymiaru kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia) = 1848.915816
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
199:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Podstawa wymiaru kapitału początkowego =
Podstawa wymiaru kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia) zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Podstawa wymiaru kapitału początkowego =
1848.92
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
191:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
II składnik Eh (bez zaokrąglenia) =
Okres składkowy / 12 *
Podstawa wymiaru kapitału początkowego
Stąd wynika wartość:
II składnik Eh (bez zaokrąglenia) =
787.270136
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
192:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
II składnik Eh = I
I składnik Eh (bez zaokrąglenia)
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
II składnik Eh = 787.27
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
193:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Okres nieskładkowy * 0.7% =
Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach *
0.007
Stąd wynika wartość:
Okres nieskładkowy * 0.7% = 0.014
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
194:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Okres nieskładkowy / 12
(bez zaokrąglenia) =
Okres nieskładkowy * 0.7% / 12
Stąd wynika wartość:
Okres nieskładkowy / 12
(bez zaokrąglenia) =
0.001166666667
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
195:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Okres nieskładkowy / 12 =
Okres nieskładkowy /
12 (bez zaokrąglenia)
zaokrąglenie_do_N 4
Stąd wynika wartość:
Okres nieskładkowy / 12 = 0.0012
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
196:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
III składnik Eh (bez zaokrąglenia) =
Okres nieskładkowy / 12 *
Podstawa wymiaru kapitału początkowego

Stąd wynika wartość:
III składnik Eh (bez zaokrąglenia) =
2.218704
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
197:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
III składnik Eh =
III składnik Eh (bez zaokrąglenia)
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
III składnik Eh = 2.22
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
183:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Emerytura hipotetyczna =
I składnik Eh +
II składnik Eh +
III składnik Eh
Stąd wynika wartość:
Emerytura hipotetyczna = 1039.87
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
216:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Maksimum okresu nieskładkowego
(1/3 okresu składkowego) =
Okres składkowy w pełnych miesiącach / 3
Stąd wynika wartość:
Maksimum okresu nieskładkowego(
1/3 okresu składkowego) = 131
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
217:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:
Okres nieskładkowy w m-cach =
Maksimum okresu nieskładkowego
(1/3 okresu składkowego)
zaokrąglenie_do_N 0
Stąd wynika wartość:
Okres nieskładkowy w m-cach = 131
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
218:
dla spełnionego warunku startowego:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
zachodzi:

4.15 Baza wiedzy dla kapitału początkowego
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Okres nieskładkowy =
Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach
min Okres nieskładkowy w m-cach
Stąd wynika wartość:
Okres nieskładkowy = 2
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy powyżej 6 m-cy na dzień
31.12.1998
Zgromadzono dokumenty o stażu pracy
Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem
z uprawnieniami
Zgromadzono dokumenty o zarobkach
Ubezpieczony nie uzyska kapitału
początkowego z części socjalnej
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy w wymiarze (20 lat dla
kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
Ubezpieczony kontynuuje ubezpieczenie
emerytalne i rentowe po osiągnięciu
wieku emerytalnego
Ubezpieczony nie uzyska kapitału
początkowego po dniu 31.12.2008
Kapitał początkowy za 20 wybranych lat
Mężczyzna
Ubezpieczony nie osiągnął wieku
emerytalnego
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
>=18 lat
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 >
30
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
Nieprawdą jest: Brak okresu
składkowego na dzień 31.12.1998
Nieprawdą jest: Brak dokumentów o stażu
pracy
Nieprawdą jest: Ubezpieczony jest sędzią,
prokuratorem z uprawnieniami
Nieprawdą jest: Brak dokumentów o
zarobkach
Nieprawdą jest: Brak udokumentowanego
okresu składkowego i nieskładkowego
w wymiarze (20 lat dla kobiet i 25 lat
dla mężczyzn)
Nieprawdą jest: Kapitał początkowy za 10
kolejnych lat
Nieprawdą jest: Kapitał początkowy <
niż za 10 kolejnych lat
Nieprawdą jest: Kobieta
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Dane są wartości następujących argumentów:
Przeciętne wynagrodzenie za 1962=20160
Przeciętne wynagrodzenie za 1963=21156
Przeciętne wynagrodzenie za 1964=21792
Przeciętne wynagrodzenie za 1965=22404
Przeciętne wynagrodzenie za 1966=23208
Przeciętne wynagrodzenie za 1967=24192
Przeciętne wynagrodzenie za 1968=25272
Przeciętne wynagrodzenie za 1969=26088
Przeciętne wynagrodzenie za 1970=26820
Przeciętne wynagrodzenie za 1971=28296
Przeciętne wynagrodzenie za 1972=30108
Przeciętne wynagrodzenie za 1973=33576
Przeciętne wynagrodzenie za 1974=38220
Przeciętne wynagrodzenie za 1975=46956
Przeciętne wynagrodzenie za 1976=51372
Przeciętne wynagrodzenie za 1977=55152
Przeciętne wynagrodzenie za 1978=58644
Przeciętne wynagrodzenie za 1979=63924
Przeciętne wynagrodzenie za 1980=72480
Przeciętne wynagrodzenie za 1981=92268
Przeciętne wynagrodzenie za 1982=139572
Przeciętne wynagrodzenie za 1983=173700
Przeciętne wynagrodzenie za 1984=202056
Przeciętne wynagrodzenie za 1985=240060
Przeciętne wynagrodzenie za 1986=289140
Przeciętne wynagrodzenie za 1987=350208
Przeciętne wynagrodzenie za 1988=637080
Przeciętne wynagrodzenie za 1989=2481096
Przeciętne wynagrodzenie za 1990=
12355644
Przeciętne wynagrodzenie za 1991=
21240000
Przeciętne wynagrodzenie za 1992=
35220000
Przeciętne wynagrodzenie za 1993=
47940000
Przeciętne wynagrodzenie za 1994=
63936000
Przeciętne wynagrodzenie za 1995=8431.44
Przeciętne wynagrodzenie za 1996=10476
Przeciętne wynagrodzenie za 1997=
12743.16
Przeciętne wynagrodzenie za 1998=
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14873.88
Okres składkowy w pełnych miesiącach=393
Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach=2
Przychód ubezpieczonego za 1962 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1963 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1964 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1965 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1966 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1967 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1968 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1969 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1970 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1971 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1972 rok=
43832
Przychód ubezpieczonego za 1973 rok=
54031
Przychód ubezpieczonego za 1974 rok=
59470
Przychód ubezpieczonego za 1975 rok=
71874
Przychód ubezpieczonego za 1976 rok=
67092

======================
To staje się trochę nudne, ale dla
tak ważnych decyzji jak wyznaczenie
emerytury każdy krok powinien być
starannie i czytelnie udokumentowany.
Jest to możliwe za pomocą rmse.
======================
Przychód ubezpieczonego
76234
Przychód ubezpieczonego
93590
Przychód ubezpieczonego
96237
Przychód ubezpieczonego
117070
Przychód ubezpieczonego
138731
Przychód ubezpieczonego
Przychód ubezpieczonego
233739
Przychód ubezpieczonego
Przychód ubezpieczonego
Przychód ubezpieczonego

za 1977 rok=
za 1978 rok=
za 1979 rok=
za 1980 rok=
za 1981 rok=
za 1982 rok=0
za 1983 rok=
za 1984 rok=0
za 1985 rok=0
za 1986 rok=0

Przychód ubezpieczonego za 1987 rok=
524850
Przychód ubezpieczonego za 1988 rok=
980681
Przychód ubezpieczonego za 1989 rok=
5243476
Przychód ubezpieczonego za 1990 rok=
18257895
Przychód ubezpieczonego za 1991 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1992 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1993 rok=
63381705
Przychód ubezpieczonego za 1994 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1995 rok=
13535.48
Przychód ubezpieczonego za 1996 rok=
14464.57
Przychód ubezpieczonego za 1997 rok=
17108.37
Przychód ubezpieczonego za 1998 rok=
23834.09
Wymagany staż=25
Rok urodzenia ubezpieczonego=1954
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998
w pełnych latach=44
Wiek emerytalny=65
Wiek rozpoczęcia aktywności zawodowej
w pełnych latach=18
I składnik współczynnika=26
II składnik współczynnika=47
Składnik wsp=0.5531914894
Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998=395
Staż ubezpieczeniowy=32.91666667
Staż ubezpieczeniowy w dniu 31.12.1998
w pełnych latach=33
III składnik współczynnika=1.32
Wynik mnożenia składników=0.730212766
Współczynnik p (bez zaokrąglenia)=
0.8545248773
Współczynnik p=0.8545
Wskaźnik za 1962 rok=0
Wskaźnik za 1962 zaokrąglony=0
Wskaźnik za 1963 rok=0
Wskaźnik za 1963 zaokrąglony=0
Wskaźnik za 1964 rok=0
Wskaźnik za 1964 zaokrąglony=0
Wskaźnik za 1965 rok=0
Wskaźnik za 1965 zaokrąglony=0
Wskaźnik za 1966 rok=0
Wskaźnik za 1966 zaokrąglony=0
Wskaźnik za 1967 rok=0
Wskaźnik za 1967 zaokrąglony=0
Wskaźnik za 1968 rok=0
Wskaźnik za 1968 zaokrąglony=0
Wskaźnik za 1969 rok=0
Wskaźnik za 1969 zaokrąglony=0
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Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik
Wskaźnik

4.15.4

za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

1970
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1974
1974
1975
1975
1976
1976
1977
1977
1978
1978
1979
1979
1980
1980
1981
1981
1982
1982
1983
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994

rok=0
zaokrąglony=0
rok=0
zaokrąglony=0
rok=1.455825694
zaokrąglony=1.4558
rok=1.609214915
zaokrąglony=1.6092
rok=1.555991627
zaokrąglony=1.556
rok=1.530667007
zaokrąglony=1.5307
rok=1.30600327
zaokrąglony=1.306
rok=1.382252683
zaokrąglony=1.3823
rok=1.595900689
zaokrąglony=1.5959
rok=1.505490895
zaokrąglony=1.5055
rok=1.615204194
zaokrąglony=1.6152
rok=1.5035657
zaokrąglony=1.5036
rok=0
zaokrąglony=0
rok=1.345647668
zaokrąglony=1.3456
rok=0
zaokrąglony=0
rok=0
zaokrąglony=0
rok=0
zaokrąglony=0
rok=1.498680784
zaokrąglony=1.4987
rok=1.539337289
zaokrąglony=1.5393
rok=2.113370865
zaokrąglony=2.1134
rok=1.477696751
zaokrąglony=1.4777
rok=0
zaokrąglony=0
rok=0
zaokrąglony=0
rok=1.322104819
zaokrąglony=1.3221
rok=0
zaokrąglony=0
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Wskaźnik za 1995 rok=1.605358041
Wskaźnik za 1995 zaokrąglony=1.6054
Wskaźnik za 1996 rok=1.380734059
Wskaźnik za 1996 zaokrąglony=1.3807
Wskaźnik za 1997 rok=1.342553181
Wskaźnik za 1997 zaokrąglony=1.3426
Wskaźnik za 1998 rok=1.602412417
Wskaźnik za 1998 zaokrąglony=1.6024
Suma wskaźników rocznych=30.2881
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia)=1.514405
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru
kapitału początkowego=1.5144
Poprawny wskaźnik=1.5144
I składnik Eh (bez zaokrąglenia)=
250.377045
I składnik Eh=250.38
Okres składkowy * 1.3%=5.109
Okres składkowy / 12 (bez zaokrąglenia)=
0.42575
Okres składkowy / 12= 0.4258
Podstawa wymiaru kapitału początkowego
(bez zaokrąglenia)=1848.915816
Podstawa wymiaru kapitału początkowego=
1848.92
II składnik Eh (bez zaokrąglenia)=
787.270136
II składnik Eh=787.27
Okres nieskładkowy * 0.7%=0.014
Okres nieskładkowy / 12
(bez zaokrąglenia)=0.001166666667
Okres nieskładkowy / 12=0.0012
III składnik Eh (bez zaokrąglenia)=
2.218704
III składnik Eh=2.22
Emerytura hipotetyczna=1039.87
Kapitał początkowy=217332.83
Maksimum okresu nieskładkowego
(1/3 okresu składkowego)=131
Okres nieskładkowy w m-cach=131
Okres nieskładkowy=2
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
KapitałPoczątkowy.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - KapitałPoczątkowy.BED

Wnioskowanie elementarne dokładne wstecz przebiega dla bazy KapitałPoczątkowy.
BED i hipotezy w sensie szerokim Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
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następująco:

Porady ekspertowe dla
bazy reguł REKapitałPoczątkowy.BED
bazy modeli MOKapitałPoczątkowy.BED
bazy ograniczeń OGKapitałPoczątkowy.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
Dane są wartości następujących argumentów:
Przeciętne wynagrodzenie za 1962=20160
Przeciętne wynagrodzenie za 1963=21156
Przeciętne wynagrodzenie za 1964=21792
Przeciętne wynagrodzenie za 1965=22404
Przeciętne wynagrodzenie za 1966=23208
Przeciętne wynagrodzenie za 1967=24192
Przeciętne wynagrodzenie za 1968=25272
Przeciętne wynagrodzenie za 1969=26088
Przeciętne wynagrodzenie za 1970=26820
Przeciętne wynagrodzenie za 1971=28296
Przeciętne wynagrodzenie za 1972=30108
Przeciętne wynagrodzenie za 1973=33576
Przeciętne wynagrodzenie za 1974=38220
Przeciętne wynagrodzenie za 1975=46956
Przeciętne wynagrodzenie za 1976=51372
Przeciętne wynagrodzenie za 1977=55152
Przeciętne wynagrodzenie za 1978=58644
Przeciętne wynagrodzenie za 1979=63924
Przeciętne wynagrodzenie za 1980=72480
Przeciętne wynagrodzenie za 1981=92268
Przeciętne wynagrodzenie za 1982=139572
Przeciętne wynagrodzenie za 1983=173700
Przeciętne wynagrodzenie za 1984=202056
Przeciętne wynagrodzenie za 1985=240060
Przeciętne wynagrodzenie za 1986=289140
Przeciętne wynagrodzenie za 1987=350208
Przeciętne wynagrodzenie za 1988=637080
Przeciętne wynagrodzenie za 1989=2481096
Przeciętne wynagrodzenie za 1990=12355644
Przeciętne wynagrodzenie za 1991=21240000
Przeciętne wynagrodzenie za 1992=35220000
Przeciętne wynagrodzenie za 1993=47940000
Przeciętne wynagrodzenie za 1994=63936000
Przeciętne wynagrodzenie za 1995=8431.44
Przeciętne wynagrodzenie za 1996=10476
Przeciętne wynagrodzenie za 1997=12743.16
Przeciętne wynagrodzenie za 1998=14873.88
Okres składkowy w pełnych miesiącach=393
Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach=2
Przychód ubezpieczonego za 1962 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1963 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1964 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1965 rok=0

Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód
Przychód

ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego
ubezpieczonego

za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

rok=0
rok=0
rok=0
rok=0
rok=0
rok=0
rok=43832
rok=54031
rok=59470
rok=71874
rok=67092
rok=76234
rok=93590
rok=96237
rok=117070
rok=138731
rok=0
rok=233739
rok=0
rok=0
rok=0
rok=524850
rok=980681
rok=5243476
rok=18257895
rok=0
rok=0
rok=63381705
rok=0
rok=13535.48
rok=14464.57
rok=17108.37
rok=23834.09

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy w wymiarze (20 lat dla
kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
Brak udokumentowanego okresu składkowego i
nieskładkowego w wymiarze (20 lat dla
kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy w wymiarze (20 lat dla
kobiet i 25 lat dla mężczyzn)
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Zgromadzono dokumenty o stażu pracy
Brak dokumentów o stażu pracy
może być prawdą!

4.15 Baza wiedzy dla kapitału początkowego
KapitałPoczątkowy.BED

Wskaż warunek będący prawdą!
Zgromadzono dokumenty o stażu pracy
Określ wartość argumentu:
Rok urodzenia ubezpieczonego
Rok urodzenia ubezpieczonego=1954
Hipoteza pomocnicza:
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 211:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
jeżeli:
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
Dla modelu 211 jest spełniona relacja:
1954 > 1948
Stąd wynika wniosek:
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem
z uprawnieniami
Ubezpieczony jest sędzią,prokuratorem
z uprawnieniami
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Ubezpieczony nie jest sędzią,prokuratorem
z uprawnieniami
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
209:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998
w pełnych latach = 1998 Rok urodzenia ubezpieczonego
Stąd wynika wartość:
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998
w pełnych latach = 44
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Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998
w pełnych latach > 30
Dla modelu 213 jest spełniona relacja:
44 > 30
Stąd wynika wniosek:
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 > 30
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Zgromadzono dokumenty o zarobkach
Brak dokumentów o zarobkach
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Zgromadzono dokumenty o zarobkach
Hipoteza główna:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
jest testowana.
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy powyżej 6 m-cy
na dzień 31.12.1998
Zgromadzono dokumenty o stażu pracy
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
Ubezpieczony nie jest sędzią,
prokuratorem z uprawnieniami
Wiek ubezpieczonego w dniu
31.12.1998 > 30
Zgromadzono dokumenty o zarobkach
to
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
Stąd wynika wniosek:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
Hipoteza w sensie szerokim:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
jest prawdą dla bazy wiedzy
KapitałPoczątkowy.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Dane są następujące fakty:
Udokumentowany okres składkowy i
nieskładkowy powyżej 6 m-cy na dzień
Hipoteza pomocnicza:
31.12.1998
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 > 30
Zgromadzono dokumenty o stażu pracy
jest testowana.
Rok urodzenia ubezpieczonego > 1948
Ubezpieczony nie jest sędzią,
prokuratorem z uprawnieniami
Stosuję model relacyjny podstawowy 213:
Wiek ubezpieczonego w dniu
dla spełnionego warunku startowego:
31.12.1998 > 30
bez warunku
Zgromadzono dokumenty o zarobkach
prawdą jest:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998 > 30
jeżeli:
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Nieprawdą jest: Brak okresu składkowego na
dzień 31.12.1998
Nieprawdą jest: Brak dokumentów o
stażu pracy
Nieprawdą jest: Ubezpieczony jest sędzią,
prokuratorem z uprawnieniami
Nieprawdą jest: Brak dokumentów o zarobkach

Przychód ubezpieczonego za 1969 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1970 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1971 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1972 rok=
43832
Przychód ubezpieczonego za 1973 rok=
54031
Przychód ubezpieczonego za 1974 rok=
59470
Przychód ubezpieczonego za 1975 rok=
71874
Przychód ubezpieczonego za 1976 rok=
67092
Przychód ubezpieczonego za 1977 rok=
76234
Przychód ubezpieczonego za 1978 rok=
93590
Przychód ubezpieczonego za 1979 rok=
96237
Przychód ubezpieczonego za 1980 rok=
117070
Przychód ubezpieczonego za 1981 rok=
138731
Przychód ubezpieczonego za 1982 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1983 rok=
233739
Przychód ubezpieczonego za 1984 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1985 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1986 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1987 rok=
524850
Przychód ubezpieczonego za 1988 rok=
980681
Przychód ubezpieczonego za 1989 rok=
5243476
Przychód ubezpieczonego za 1990 rok=
18257895
Przychód ubezpieczonego za 1991 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1992 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1993 rok=
63381705
Przychód ubezpieczonego za 1994 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1995 rok=
13535.48
Przychód ubezpieczonego za 1996 rok=
14464.57
Przychód ubezpieczonego za 1997 rok=
17108.37
Przychód ubezpieczonego za 1998 rok=
23834.09
Rok urodzenia ubezpieczonego=1954
Wiek ubezpieczonego w dniu 31.12.1998
w pełnych latach=44

Dane są wartości następujących argumentów:
Przeciętne wynagrodzenie za 1962=20160
Przeciętne wynagrodzenie za 1963=21156
Przeciętne wynagrodzenie za 1964=21792
Przeciętne wynagrodzenie za 1965=22404
Przeciętne wynagrodzenie za 1966=23208
Przeciętne wynagrodzenie za 1967=24192
Przeciętne wynagrodzenie za 1968=25272
Przeciętne wynagrodzenie za 1969=26088
Przeciętne wynagrodzenie za 1970=26820
Przeciętne wynagrodzenie za 1971=28296
Przeciętne wynagrodzenie za 1972=30108
Przeciętne wynagrodzenie za 1973=33576
Przeciętne wynagrodzenie za 1974=38220
Przeciętne wynagrodzenie za 1975=46956
Przeciętne wynagrodzenie za 1976=51372
Przeciętne wynagrodzenie za 1977=55152
Przeciętne wynagrodzenie za 1978=58644
Przeciętne wynagrodzenie za 1979=63924
Przeciętne wynagrodzenie za 1980=72480
Przeciętne wynagrodzenie za 1981=92268
Przeciętne wynagrodzenie za 1982=139572
Przeciętne wynagrodzenie za 1983=173700
Przeciętne wynagrodzenie za 1984=202056
Przeciętne wynagrodzenie za 1985=240060
Przeciętne wynagrodzenie za 1986=289140
Przeciętne wynagrodzenie za 1987=350208
Przeciętne wynagrodzenie za 1988=637080
Przeciętne wynagrodzenie za 1989=2481096
Przeciętne wynagrodzenie za 1990=12355644
Przeciętne wynagrodzenie za 1991=21240000
Przeciętne wynagrodzenie za 1992=35220000
Przeciętne wynagrodzenie za 1993=47940000
Przeciętne wynagrodzenie za 1994=63936000
Przeciętne wynagrodzenie za 1995=8431.44
Przeciętne wynagrodzenie za 1996=10476
Przeciętne wynagrodzenie za 1997=12743.16
Przeciętne wynagrodzenie za 1998=14873.88
Okres składkowy w pełnych miesiącach=393
Okres nieskładkowy w pełnych miesiącach=2
Przychód ubezpieczonego za 1962 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1963 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1964 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1965 rok=0
Przychód ubezpieczonego za 1966 rok=0
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Przychód ubezpieczonego za 1967 rok=0
KapitałPoczątkowy.BED,
Przychód ubezpieczonego za 1968 rok=0
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z zadeklarowanych faktów i wartości
argumentów w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy

Koniec wnioskowania wstecz.

4.16

Bazy wiedzy i granule informacyjne

4.16.1

Deﬁnicja

Omawiane bazy wiedzy korzystały w dużym zakresie z granul informacyjnych, np.
dobre zabezpieczenie i duży zysk. Granule informacyjne są zbiorami przedziałów wartości zmiennych, którym to przedziałom przyporządkowane pewne nazwy o określonym
znaczeniu. Granuly są tworzone, gdyż ich znaczenie ułatwia przedstawienie wiedzy o
złożonych systemach.

4.16.2

Do czego potrzebne są granule informacyjne?

Pytanie to ma duże znaczenie dla zrozumienia istoty ludzkiej inteligencji, co zauważyli
[Zadeh-98], [Pedrycz-05] i [Bargiela-03] . W dużym skrócie można powiedzieć, że rezygnując z granulacji utrudniamy sobie niezmiernie formułowanie sensownych stwierdzeń
o otaczającym nas świecie. Cytując Zadeha ([Zadeh-98]:
”Granulation – and especially information granulation – are ubiquitous in
human actions and cognition...we employ granulation when we partition a
complex problem into simpler subproblems”.
Bardziej szczegółowe uzasadnienie przedstawił Pedrycz (patrz [Pedrycz-05]) pisząc:
”We granulate all phenomena (regardless of whether they are originally discrete or analog). Time is a variable that is subject to granulation. We use
seconds, minutes, days, months, and years. Depending on the speciﬁc problem and the user, the size of the information granules (time intervals) can
vary dramatically. For high-level management, a time interval of quarters
of a year or a few years could be a meaningful basis on which to develop a
model. For the designer of high-speed digital systems, the temporal information granules consist of nanoseconds, microseconds, and, rarely, microseconds. Even such common and simple examples are convincing enough
to lead us to believe that (a) information granules are key components of
knowledge representation and processing; (b) the level of granularity of information granules (their size, to be more descriptive) is crucial to the
problem’s description; and (c) there is no universal level of granularity of
information; the size of granules is problem-oriented and user dependent.”
Sposobem granulacji stosowanym w książce była przedewszystkim kwantyzacja
zmiennych:
• zakres zabezpieczeń klienta banku został skwantyzowany do granul bardzo
dobre zabezpieczenie, dobre zabezpieczenie, złe zabezpieczenie;
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• zakres zysków dyrektora został skwantyzowany do granul bardzo duży zysk,
duży zysk, mały zysk i straty.
Bardzo często w problemach analizy danych (data mining), uczenia maszynowego
(machine learning) i w bazach wiedzy systemów ekspertowych powstaje konieczność
zmniejszenia rezolucji zmiennych w celu wyznaczenia sensownych relacji wiążących
te zmienne. Rozpatrzmy przykładowo zmienną zabezpieczenie względne, tzn zabezpieczenie odniesione do wartości żądanego kredytu. Dla konkretnego przypadku
oceny kredytobiorcy można to zabezpieczenie wyrazić z bzdurną i bezsensowną ”dokładnością” kliku pozycji po przecinku. Bzdurną i bezsensowną, gdyż w celu wyznaczenia sensownej relacji pomiędzy decyzją kredytową i zabezpieczeniem względnym
wystarczy skwantyﬁkować zabezpieczenie względne do małej liczby granul, jak to zrobiono w bazie wiedzy Kredyt.BED. Co więcej, taka granulacja może być niezbędna dla
podkreślenia tego, że niewielka zmiana zabezpieczenia względnego praktycznie nie ma
żadnego wpływu na ocenę wiarygodności kredytowej klienta.

4.17

Podsumowanie

Rysunek 4.6 przedstawia wejścia i wyjścia bloków wnioskowania elementarnego dokładnego w przód i wstecz:
1. Wnioskowanie w przód generuje wszystkie wnioski prawdziwe i wszystkie wyniki
dające się wyznaczyć z zadeklarowanych argumentów. Z tego powodu wnioskowanie w przód może dla dużych baz wiedzy trwać długo i generować sporo wniosków już nieistotnych lub nieinteresujacych użytkownika W trakcie wnioskowania
w przód nie jesteśmy informowani o wnioskach nieprawdziwych i wynikach nie
dających się wyznaczyć.
2. Wnioskowanie wstecz umożliwia wyłącznie weryﬁkację pojedynczej hipotezy prawdziwej oraz wszystkich tych wniosków prawdziwych, które okazały się warunkami
lub hipotezami pomocniczymi dla weryﬁkowanej hipotezy, jak również tych wyników, które były potrzebne modelom relacyjnym generujacym warunki lub hipotezy pomocnicze dla weryﬁkowanej hipotezy. Dzięki temu wnioskowanie wstecz
jest zdecydowanie krótsze od wniosksowania w przód.

4.18

Dodatek - wyprowadzenie reguł dla złego
zabezpieczenia w bazie REKredyt.BED

Zgodnie z regulaminem udzielania kredytów z rozdziału 4.8, złe zabezpieczenie to
takie, które nie jest ani dobre, ani bardzo dobre. Chcemy uzyskać takie reguły deﬁniujące złe zabezpieczenie, które nie wymagają stosowania negacji wniosków innych
reguł, tzn. które będą zdeﬁniowane całkowicie za pomocą warunków i argumentów
dopytywalnych.

4.18 Dodatek - wyprowadzenie reguł dla złego
zabezpieczenia w bazie REKredyt.BED
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Rysunek 4.6: Wejścia i wyjścia bloków wnioskowania elmentarnego dokładnego.

Wprowadza się skróty dla zmiennych logicznych:
Bdz - Bardzo dobre zabezpieczenie
Bdza - Bardzo dobre zabezpieczenie klasy a
Bdzb1 - Bardzo dobre zabezpieczenie klasy b1
Bdzb2 - Bardzo dobre zabezpieczenie klasy b2
Dz - Dobre zabepieczenie
Dz1 - Dobre zabezpieczenie klasy 1
Dz2 - Dobre zabezpieczenie klasy 2
Dz3 - Dobre zabezpieczenie klasy 3
ZLE - Złe zabepieczenie
Wyrażenia zapisywane w nawiasach okrągłych zawierających relację (np. (100  ZI)) uważa się za
zmienne logiczne o wartości prawda gdy relacja w nawiasie będzie spełniona (tzn. gdy 100  ZI).
Wprowadza się skróty dla zmiennych arytmetycznych:
ZI - Zabezpieczenie klasy I w % kredytu
ZII - Zabezpieczenie klasy II w % kredytu
ZIII - Zabezpieczenie klasy III w % kredytu
Wszystkie istotne dla problemu reguły i modele zapiszemy w notacji logicznej stosowanej w informa-
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tyce:
∧ jest funktorem koniunkcji
∨ jest funktorem alternatywy (dysjunkcji)
¬ jest funktorem negacji
Bdz = (Bdza ∨ (Bdzb1 ∧ Bdzb2)) (reguły 20, 21 i 22)
Bdza = (100  ZI) (model 101)
Bdzb1 = (70  ZI < 100) (model 102)
Bdzb2 = (30  ZII) (model 103)
Dz = (Dz1 ∧ Dz2 ∧ Dz3) (reguła 23)
Dz1 = (60  ZI < 70) (model 104)
Dz2 = (10  ZII) (model 105)
Dz3 = (30  ZIII) (model 106)
ZLE = ¬Bdz ∧ ¬Dz (deﬁnicja złego zabezpieczenia)
Przekształcenia wstępne dla zmiennej logicznej ZLE są:
ZLE = ¬[Bdza ∨ (Bdzb1 ∧ Bdzb2)] ∧ ¬ (Dz1 ∧ Dz2 ∧ Dz3) =
[¬Bdza ∧ (¬Bdzb1 ∨ ¬Bdzb2)] ∧ (¬Dz1 ∨ ¬ Dz2 ∨ ¬Dz3) =
[(¬Bdza ∧ ¬Bdzb1) ∨ (¬Bdza ∧ ¬Bdzb2)] ∧ (¬Dz1 ∨ ¬ Dz2 ∨ ¬Dz3) =
¬Bdza ∧ ¬Bdzb1 ∧ ¬Dz1∨
¬Bdza ∧ ¬Bdzb2 ∧ ¬Dz1∨
¬Bdza ∧ ¬Bdzb1 ∧ ¬Dz2∨
¬Bdza ∧ ¬Bdzb2 ∧ ¬Dz2∨
¬Bdza ∧ ¬Bdzb1 ∧ ¬Dz3∨
¬Bdza ∧ ¬Bdzb2 ∧ ¬Dz3 =
¬ (100
¬ (100
¬ (100
¬ (100
¬ (100
¬ (100

<=
<=
<=
<=
<=
<=

ZI) ∧ ¬ (70
ZI) ∧ ¬ (30
ZI) ∧ ¬ (70
ZI) ∧ ¬ (30
ZI) ∧ ¬ (70
ZI) ∧ ¬ (30

<= ZI < 100) ∧ ¬ (60 <= ZI < 70)∨
<= ZII) ∧ ¬ (60 <= ZI < 70)∨
<= ZI < 100) ∧ ¬ (10 <= ZII)∨
<= ZII) ∧ ¬ (10 <= ZII)∨
<= ZI < 100) ∧ ¬ (30 <= ZIII)∨
<= ZII) ∧ ¬ (30 <= ZIII)

Z kolei należy usunąć negacje:
ZLE = (100 > ZI) ∧ [70 > ZIV ZI >= 100] ∧ [60 > ZI ∨ Z1 >= 70]∨
(100 > ZI) ∧ (30 > ZII) ∧ [60 > ZI ∨ Z1 >= 70]∨
(100 > ZI) ∧ [70 > ZI ∨ ZI >= 100] ∧ (10 > ZII)∨
(100 > ZI) ∧ (30 > ZII) ∧ (10 > ZII)∨
(100 > ZI) ∧ [70 > ZI ∨ ZI >= 100] ∧ (30 > ZIII)∨
(100 > ZI) ∧ (30 > ZII) ∧ (30 > ZIII) =
Trzeba również usunąć dwustronne relacje i te fragmenty alternatywy (dysjunkcji), które są równe 0
( = 0):
ZLE = (100 > ZI) ∧ (70 > ZI) ∧ (60 > ZI)∨
(100 > ZI) ∧ (ZI >= 100) ∧ (60 > ZI)∨ ( = 0)
(100 > ZI) ∧ (70 > ZI) ∧ (Z1 >= 70)∨ ( = 0)
(100 > ZI) ∧ (ZI >= 100) ∧ (Z1 >= 70)∨ ( = 0)

4.19 Zadania
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(100 > ZI) ∧ (30 > ZII) ∧ (60 > ZI)∨
(100 > ZI) ∧ (30 > ZII) ∧ (Z1 >= 70)∨
(100 > ZI) ∧ (70 > ZI) ∧ (10 > ZII)∨
(100 > ZI) ∧ (ZI >= 100) ∧ (10 > ZII)∨ ( = 0)
(100 > ZI) ∧ (30 > ZII) ∧ (10 > ZII)∨
(100 > ZI) ∧ (70 > ZI) ∧ (30 > ZIII)∨
(100 > ZI) ∧ (ZI >= 100) ∧ (30 > ZIII)∨ ( = 0)
(100 > ZI) ∧ (30 > ZII) ∧ (30 > ZIII)
Daje to ﬁnalne uproszczenie odpowiadające pooszukiwanym regułom bazy REKRE.BED:
ZLE = (60 > ZI)∨ (reguła 24.)
(30 > ZII) ∧ (60 > ZI)∨ (do pominięcia ze względu na regułę 24)
(70 <= Z1 < 100) ∧ (30 > ZII)∨ (reguła 28)
(70 > ZI) ∧ (10 > ZII)∨ (do pominięcia ze względu na regułę 25)
(100 > ZI) ∧ (10 > ZII)∨ (reguła 25)
(70 > ZI) ∧ (30 > ZIII)∨ (reguła 26)
(100 > ZI) ∧ (30 > ZII) ∧ (30 > ZIII) (reguła 27)

Otrzymaliśmy więc ﬁnalne wyrażenie dla złego zabezpieczenia w postaci alternatywy
(dysjunkcji) jednej zmiennej logicznej (60 > ZI) i czterech koniunkcji, odpowiadających warunkom reguł 24, 25, 26, 27 i 28 bazy reguł REKredyt.BED z rozdziału 4.8.3.
Wyprowadzenie to może przyprawić o lekki zawrót głowy. Dlatego też przyjmiemy z
ogromną ulgą wiadomość, że dla baz rozwiniętych dokładnych tego typu żmudne przekształcenia nie będą już potrzebne, gdyż dla tych baz można w prosty sposób stosować
negacje wniosków reguł jako warunki innych reguł.
Nasuwa to oczywiście pytanie: Dlaczego jedliśmy żabę zwaną bazami elementarnymi dokładnymi? Otóż dlatego, że (jak się okaże w dalszym ciągu) bazy rozwinięte
dokładne, oprócz wymienionej zalety, mają szereg wad, które sprawiają, że w pewnych
sytuacjach warto jednak modelować problem decyzyjny za pomocą baz elementarnych,
a nie rozwiniętych.

4.19

Zadania

4.19.1

Zniżka ubezpieczenia

Utwórz bazę wiedzy elementarną dokładną, wspomagającą podejmowanie decyzji o udzieleniu dodatkowej zniżki dla klienta na ubezpieczenie samochodu zgodnie z zasadami:
1)Klient kwaliﬁkuje się do grupy osób objętych promocją ,gdy posiada prawo jazdy od co najmniej
od 3 lat, a wiek klienta jest równy co najmniej 27 lat.
2)Klient dostaje dodatkową zniżkę, gdy kwaliﬁkuje się do grupy osób objętych promocją i klient
wznawia ubezpieczenie w ﬁrmie.
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3)Klient dostaje dodatkową zniżkę, gdy kwaliﬁkuje się do grupy osób objętych promocją i posiada w
ﬁrmie ubezpieczenie domu.
4)Jeżeli klient nie dostanie dodatkowej zniżki, to ubezpiecza się w innej ﬁrmie.

4.19.2

Rabaty

Opracuj bazę elementarną dokladną dla podejmowania decyzji odnośnie udzielenia rabatu. Wysokość
rabatu od ceny zakupu uzależniona jest od tego czy klient jest nowy, czy też posiada kartę stałego
klienta. Zasady udzielania rabatu od ceny zakupu są następujące:
Nowy Klient: 3% (od 150 zł do 300 zł), 5% (od 300 zł do 1500 zł), 8% (powyżej 1500 zł)+
Klient posiadający Kartę Stałego Klienta: 4% (od 100 zł do 200 zł), 6% (od 200 zł do 1000zł),
12% (powyżej 1000zł).+
Rabat ilościowy można otrzymać kupując powyżej 100 szt. towaru. Wysokość rabatu ilościowego to
5% od ceny zakupu. Dla tego samego zakupu można otrzymać zarówno rabat od ceny zakupu jak i
rabat ilościowy.

4.19.3

Semafory w bazie kredytowej

Ustaw semafory w bazie wiedzy elementarną dokładną Kredyt.BED tak, by uzyskać komunikat bieżący
wyłącznie dla którejś z reguł 1-19. Przetestuj z modyﬁkowana bazę dla trzech przypoadków: 1)dla
spełnienia jednej z reguł 1-8, 2) dla przypadku spełnienia jednej z reguł 9-11, 3) dla przypadku
spełnienia jednej z reguł 12-19.

4.19.4

Modyﬁkacja I bazy kredytowej

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy elementarną dokładną Kredyt.BED w sposób uwzględniający dodatkowe warunki: 1)Przydzielenie kredytu z przedziału 20000 <= Kredyt <= 60000 wymaga dodatkowo zatwierdzenia przez Dyrektora Banku, chyba że klient jest VIP-em; 2)Przydzielenie kredytu z przedziału
60000 < Kredyt <= 150000 wymaga dodatkowo zatwierdzenia przez Dyrektora Oddziału, chyba że
klient jest VIP-em; 3)Przydzielenie kredytu większego od 150000 wymaga dodatkowo zatwierdzenia
przez Dyrektora Finansowego Centrali, nawet jeżeli klient jest VIP-em. Zapisz zmodyﬁkowaną bazę
jako KredytZmI.BED i przetestuj ją.

4.19.5

Modyﬁkacja II bazy kredytowej

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy elementarną dokładną KredytZmI.BED z zadania 4.19.4 wprowadzając warunki niedopytywalne: ”Zabezpieczenie co najmniej dobre”, ”Ocena ﬁnansów co najmniej dobra”, ”Reputacja co najmniej dobra” wraz z wszystkimi potrzebnymi regułami. Zapisz bazę jako KredytZmII.BED
i przetestuj ją.

4.19.6

Równanie kwadratowe

Napisz bazą wiedzy elementarną dokładną zawierającą wiedzę o właściwościach wszystkich możliwych
rozwiązań równania kwadratowego:
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Ax2 + Bx + C = 0
oraz umożliwiająca wyznaczenie tych rozwiazań w postaci symbolicznej i numerycznej. Przetestuj
bazę.

4.19.7

Punkty karne i mandaty

Wyszukaj w Internecie najnowsze regulacje prawne w sprawach wykroczeń w ruchu drogowym (Taryﬁkator mandatów 2016: Aktualny taryﬁkator i tabela punktów karnych), napisz bazę elementarną
dokładną Mandaty_PunktyKarne.BED podejmująca decyzje w sprawie wysokości mandatów i liczby
punktów karnych za takie wykroczenia.

4.19.8

Modyﬁkacja bazy o kapitale początkowym

Przeprowadzone wnioskowanie wstecz dla bazy wiedzy KapitałPoczątkowy.BED (patrz rozdział 4.15.4)
dla hipotezy Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy nie umożliwia równoczesnego wyznaczenia
wielkości tego kapitału początkowego. Z kolei wielkość kapitału początkowego nie może być hipotezą, gdyż nie jest ani wnioskiem reguły, ani wnioskiem modelu relacyjnego. Zmodyﬁkuj bazę wiedzy
tak, aby weryﬁkacji hipotezy Ubezpieczony uzyska kapitał początkowy towarzyszło wyznaczenie
wartości kapitału początkowego.

4.19.9

Wypowiedzenie

W oparciu o Art. 32, 33, 331, 34, 36, 52, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z
1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), opracuj bazę wiedzy elementarną dokladną podejmującą decyzję
o długości okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę i uwzględniającą różne
okresy wypowiedzenia w zależności od warunków na jakich została zawarta umowa, czy powodów z
jakich zostaje rozwiązana.

4.19.10

PIT

Opracuj bazę wiedzy elementarną dokladną podejmującą decyzję o wysokości Twojego rocznego podatku PIT.

4.19.11

Zmodyﬁkowany koszt pracy

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy elementarna dokładną KosztPracy.BED tak, aby w trakcie weryﬁkacji hipotezy Koszt pracownika była również wyznaczana wartość zmiennej Wynagrodzenie na rękę.

4.19.12

Stanowisko z monitorem

Korzystając z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ”Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe”, napisz bazę wiedzy elementarną dokładną Stanowisko_z_monitorem.BED,
pozwalającą diagnozować poprawność takiego stanowiska.

240

4.19.13

Rozdział 4. Wnioskowanie elementarne dokładne bez ocen - przykłady

500plus

Odszukaj w Internecie pełny tekst ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dziennik Ustaw, 17 lutego 2016, poz. 95) i napisz bazę wiedzy 500plus.BED wspomagajacą
podejmowanie decyzji w sprawie ubiegania się o świadczenie w ramach tej ustawy.

Rozdział 5

Wnioskowanie rozwinięte
dokładne bez ocen - podstawy
”Starożytni Rzymianie w paremii
’Negativa non sunt probanda’ odradzali
dowodzenia tego, że coś jest nieprawdą.
Poniżej pokażemy, że w pewnych warunkach
można jednak dowodzić nieprawdy pewnych wniosków.”

5.1

Charakterystyka ogólna

Wnioskowanie rozwinięte dokładne jest sposobem radzenia sobie z wnioskami reguł,
dla których co najmniej jeden warunek nie jest prawdą, alternatywnym wobec sposobu zastosowanego dla wnioskowania elementarnego dokładnego. Jak wiadomo, dla baz
elementarnych dokładnych obowiązuje założenie otwartego świata. Oznacza to, że w
przypadku nieprawdziwych warunków uważa się wniosek za nieokreślony, w oczekiwaniu na inną regułę o tym samym wniosku, którą - być może - uda się spełnić. Jeżeli
jesteśmy pewni, że takich reguł nie ma, a istnieje potrzeba dysponowania zanegowanym wnioskiem, możemy założenie otwartego świata ”tymczasowo zawiesić”. Dokonuje
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się tego formułując dodatkowe reguły, których wnioskami jest negacja wymienionego
wniosku. W przypadku baz rozwiniętych dokładnych założeniu otwartego świata jest
”trwale zawieszone”:
Uważa się za nieprawdę wszystkie wnioski reguł o warunkach nie będących prawdą
oraz wnioski modeli relacyjnych o niespełnionych relacjach.
Taki sposób radzenia sobie z wnioskami reguł, dla których co najmniej jeden warunek nie jest prawdą, nazywa się założeniem zamkniętego świata. Zostanie ono szerzej
omówione w rozdiale 5.3.2.

5.2

Deﬁnicja

Wnioskowanie rozwinięte dokładne wykonuje się za pomocą regułowo-modelowego skorupowego system ekspertowego (rmse_RD ). Umożliwia on wnioskowanie dla bazy wiedzy rozwiniętej dokladnej, której elementami w najbardziej ogólnym przypadku są:
1. Baza reguł rozwinięta dokładna
2. Baza modeli rozwinięta dokładna
3. Baza ograniczeń rozwinięta dokładna
4. Baza rad rozwinięta dokładna
5. Pliki tekstowe rad
6. Baza graﬁki
7. Pliki graﬁk
8. Baza dźwięku
9. Pliki dźwięków
10. Plik opisu wiedzy dziedzinowej
Rozwiniętość bazy reguł i bazy modeli sprawia, że:
• wnioski reguł lub modeli relacyjnych mogą występować w postaciach zanegowanych w listach warunków innych reguł, lub
• wnioski reguł lub modeli relacyjnych mogą występować w postaciach zanegowanych jako warunki startowe modeli.
Właściwości te uzyskujemy jeżeli nazwy baz mają rozszerzenie BRD (lub brd ), a bazy
są stosowane dla systemu wnioskującego rozwiniętego dokładnego rmse_RD.

5.3 Baza reguł
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Bazy reguł i modeli są dokładne, jeżeli ich warunki i wnioski są łańcuchowymi
zmiennymi logicznymi, tzn. ich inkludy przyjmują dwie wartości: prawda lub nieprawda.
Dzięki zastosowaniu baz rozwiniętych dokładnych (i przeznaczonych dla nich systemów wnioskujących) unikniemy częstokroć kłopotliwego formułowania reguł dla negacji wniosków innych reguł i modeli relacyjnych, potrzebnego np. dla bazy elementarnej
dokładnej Kredyt.BED (modyﬁkacja deﬁnicji dobrego zabezpieczenia i złego zabezpieczenia) i dla bazy elementarnej dokładnej Dyrektor.BED (zdeﬁniowanie warunków
zaprzestania pracy na stanowisku dyrektora). Jak zwykle, zgodnie z zasadą ”coś za
coś”, płaci się za to pewna cenę: ceną tą jest dłuższy (aniżeli dla wnioskowania elementarnego) dialog, wynikający z konieczności wyznaczania wniosków zarówno dla reguł i
modeli relacyjnych spełnionych i dla niespełnionych, oraz występująca nieraz potrzeba
ponownego testowania reguły już testowanej.
Ze stosowania i przechowywania zanegowanych wniosków i warunków wynika potrzeba odpowiedniej notacji. Negacja warunków i wniosków będzie dla baz rozwiniętych oznaczana przedrostkiem negacji n (małe): jeżeli zmienna logiczna A nie jest prawdą, to prawdą jest zmienna logiczna zanegowana nA, i vice versa Jest to konsekwencją
obowiązującej w logice arystotelesowskiej zasady wyłączonego środka (”tertium non
datur ”), zgodnie z którą każde zmienna logiczna (tu muszę dodać inżynierskie uzupełnienie: każda zmienna logiczna sensowna) jest albo prawdą, albo nieprawdą. Jeżeli
nazwa warunku zaczyna się literą n (np nieopłacalny), należy stosować duże N (i w
tym przypadku pisać Nieopłacalny).
Skoro mowa o negacji, nie można uniknąć zagadnienie podwójnej negacji. Podwójna
negacja warunku jest w logice (i w większości języków europejskich) po prostu stwierdzeniem prawdziwości warunku: a więc ”nie mam nic” znaczy ”mam coś”. Niestety, w
potocznym języku polskim podwójna negacja jest emfatyczną negacją: ”nie mam nic”
znaczy że jestem całkowicie pozbawiony wszystkiego. Oczywiście rmse_RD musi funkcjonować zgodnie z zasadami logiki. Dlatego przy wnioskowaniu rozwiniętym dokładnym otrzymuje się czasem wnioski z podwójną negacją (np.nNie mam zabezpieczenia),
co oczywiście - w zgodzie z logiką - oznacza, że podwójnie zanegowany wniosek jest
prawdą ( tzn. mam zabezpieczenie).

5.3
5.3.1

Baza reguł
Budowa i właściwości

Baza reguł rozwinięta dokładna dla bazy wiedzy o nazwie Nbw nazywa się RENbw.BRD
(lub RENbw.brd) i zawiera w ogólnym przypadku klauzule przedstawiające reguły i
fakty. Mają one budowę identyczną jak dla baz elementarnych dokładnych. Ich właściwości są jednak nieco szersze. Reguły rozwinięte dokładne są zapisywane w postaci
identycznej jak dla baz elementarnych:
reguła(Numer_reguły,"Wniosek",Lista_warunków,Semafor_wyświetlania)
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gdzie:
1. Numer_reguły jest liczbą całkowitą większa od zera, różną dla różnych reguł i
różną od numerów modeli. Reguła o numerze 0 nie jest stosowana dla wnioskowania, lecz służy wyłącznie do wprowadzania do protokołu wnioskowania i raportu
wnioskowania na pierwszym miejscu danych o przedmiocie wnioskowania, np.:
reguła(0,"Dane studenta(nazwisko,imię,kierunek,rok,grupa itd.)",
["bez warunku"],1)
wprowadza do protokołu i raportu wnioskowania dane osobowe studenta, na temat którego wnioskowano.
2. "Wniosek" jest zmienną łańcuchową logiczną, przedstawiającą wniosek reguły.
Np. wniosek Udziel kredyt oznacza, że Udziel kredyt jest zmienną logiczną,
tzn. mogącą przyjmować tylko wartości prawda lub nieprawda. Wyznaczanie
wartości logicznej wniosku reguły nazywa się testowaniem reguły, niezależnie od
wyznaczonej wartości logicznej wniosku. Wszystkie reguły rozwiniętej dokładnej
bazy reguł mają wyłącznie niezanegowane wnioski1 . Specjalną regułą jest reguła
dla której "Wniosek" = "koniec". Spełnienie tej reguły powoduje natychmiastowe zakończenie wnioskowania.
3. Lista_warunków jest listą zmiennych łańcuchowych logicznych zawierającą warunki reguły, np.:
["Bardzo dobre zabezpieczenie","Dobre wyniki finansowe",
"Dobra reputacja"].
4. Semafor_Wyświetlania jest liczbą całkowitą, która:
• powinna być równa 0, jeżeli nie chcemy wyświetlania meldunku o stosowaniu reguły w trakcie wnioskowania;
• powinna być równa 1, jeżeli meldunek o stosowaniu reguły ma być wyświetlany w trakcie wnioskowania.
Sens reguły rozwiniętej dokładnej jest następujący:
1. Zmienna logiczna Wniosek ma wartość logiczną prawda, jeżeli wszystkie zmienne
logiczne przedstawiane przez warunki z Listy_Warunków mają wartości logiczne
prawda. Mówimy wówczas, że reguła jest spełniona. Wówczas też uznajemy, że
zmienna logiczna zanegowana nWniosek ma wartość logiczną nieprawda. W konsekwencji Wniosek jest assertowany w dynamicznej bazie danych jako prawda, a
nWniosek - jako nieprawda.
2. Jeżeli co najmniej jeden z warunków z Listy_Warunków ma wartość logiczną
nieprawda, to Wniosek ma wartość logiczną nieprawda i mówimy, że reguła nie
jest spełniona; wówczas też uznajemy, że zmienna logiczna zanegowana nWniosek
ma wartość logiczną prawda. W konsekwencji nWniosek jest assertowany w dynamicznej bazie danych jako prawda, a Wniosek - jako nieprawda.
1 W przypadku baz elementarnych dokładnych reguły z zanegowanymi wnioskami były dopuszczalne (i często potrzebne)
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3. Jeżeli reguła ma warunek o nieukonkretnionej wartości logicznej mówimy, że reguła jest nieukonkretniona. Właściwość nieukonkretnioności ma dla baz RD taki
charakter jak dla baz ED: jest również przejściowa i wynika stąd, że w aktualnym cyklu testowaniu pewne warunki (dopytywalne lub niedopytywalne) reguły
nie zostały jeszcze ukonkretnione. Różnicą jest stan ustalony: ﬁnalnie wszystkie
reguły bazy reguł rozwiniętej dokładnej są albo spełnione, albo niespełnione.
4. W trakcie wnioskowania dla baz rozwiniętych dokładnych niemożliwa jest nieokreśloność wniosków reguł lub modeli relacyjnych, jak to miało miejsce dla baz
elementarnych dokładnych: każdy warunek i każda relacja jest dla poprawnie
napisanej bazy wiedzy rozwiniętej dokładnej albo prawdą, albo nieprawdą; dlatego wniosek każdej reguły i wniosek każdego modelu relacyjnego jest (koniec
końców) prawdą lub nieprawdą.
Reguła rozwinięta dokładna jest:
• unikatowa, jeżeli baza reguł nie zawiera innej reguły o tym samym Wniosku/;
• wielokrotna, jeżeli w bazie reguł jest co najmniej jedna inna reguła o tym samym
Wniosku.
Reguły wielokrotne stosuje się dla wyrażenia Wniosku jako dysjunkcji (alternatywy)
dwóch (lub więcej) koniunkcji dwóch (lub więcej) zbiorów całkowicie lub częściowo
niezależnych warunków, jak np.:
reguła(I, "Wniosek", Lista_warunków_I, S)
........
reguła(N, "Wniosek", Lista_warunków_N, S)
........
reguła(Q, "Wniosek", Lista_warunków_Q, S)
Sens tych reguł jest następujący:
• jeżeli wszystkie warunki przynajmniej jednej listy warunków tych reguł są prawdą, wniosek jest prawdą.
• jeżeli wszystkie listy warunków tych reguł zawierają przynajmniej jeden warunek
będący nieprawdą, wniosek jest nieprawdą.
Przykładem mogą być reguły:
reguła(1,"kupię dobry samochód",["dostałem poważną podwyżkę",
"potrzebuję samochód"],_)
reguła(2,"kupię dobry samochód",["dostałem znaczny spadek",
"potrzebuję samochód"],_)
reguła(3,"kupię dobry samochód",["wygrałem w Toto-Lotka",
"potrzebuję samochód"],_)

246

Rozdział 5. Wnioskowanie rozwinięte dokładne bez ocen - podstawy

Jeżeli żadna z reguł 1, 2 i 3 nie będzie spełniona, system wnioskujący - zgodnie z założeniem zamkniętego świata - określi wartość logiczną wniosku kupię dobry samochód jako nieprawda. Zakłada się bowiem (milcząco), że nie ma innych okoliczności
(poza wymienionymi trzema), które sprawią, że jednak dobry samochód kupię. Negacja wniosku zostanie przez system zasygnalizowana literą n przed nazwą wniosku:
nkupię dobry samochód.
Podobnie jak dla baz reguł elementarnych dokładnych, za określenie właściwej struktury przyczynowo-skutkowej (lub sytuacyjno-działaniowej) odpowiada projektant bazy.

5.3.2

Założenie zamkniętego świata

Wnioskowanie elementarne dokładne korzystało z założenia otwartego świata, zgodnie
z którym jakikolwiek wniosek, który nie okazał sią prawdą dla bazy wiedzy, zadeklarowanych faktow i argumentów, był uznany za nieokreślony. Było to swego rodzaju
”votum nieufności” wobec projektanta tej bazy, gdyż jest ono równoważne zadeklarowaniu, iż baza nie zawiera wszystkich potrzebnych reguł, i w oczekiwaniu na nowe
reguły zawieszamy nasz osąd. Oczywiście, dla baz elementarnych dokładnych istniała
możliwość ”zawieszenia” założenia otwartego świata dla pewnych reguł o tym samym
wniosku: wymagało to napisania reguł dla negacji tych wniosków, które to reguły były
milczącym stwierdzeniem, że tylko to, co stwierdzono w regułach z owym wnioskiem,
jest prawdą.
U podstaw wnioskowania przeprowadzanego przez systemy wnioskujące rozwinięte dokładne leży założenie zamkniętego świata, które można sformułować następująco:
Za prawdę system ekspertowy rozwinięty dokładny uznaje tylko to, co wynika z reguł
bazy reguł, z ograniczeń bazy ograniczeń, z modeli bazy modeli oraz z faktów i wartości argumentów zadeklarowanych przez użytkownika; wszystko, co nie wynika, system
ekspertowy uznaje za nieprawdę.
Aby lepiej zrozumieć potrzebę takiego właśnie działania, należy zwrócić uwagę na
okoliczność, iż założenie zamkniętego świata jest w istocie swej bardzo stare, tak stare
jak prawo rzymskie, gdzie występuje jako łacińska paremia prawnicza2 :
in dubio pro reo,
co znaczy, iż wątpliwości przemawiają za oskarżonym; jeżeli oskarżonemu nie udowodniono winy, uznaje się go za niewinnego. Mądrością tej paremii jest dążenie do tego,
aby prokurator dostarczył wszystkie dowody winy pozwanego na stół sędziowski; jeżeli
tych dowodów nie ma, pozwanego uznaje się za niewinnego.
2 Paremia prawnicza – związła sentencja pochodząca najczęściej z prawa rzymskiego i określająca
w przystępny sposób ważną zasadę prawną.
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Mądrość założenia zamkniętego świata jest bardzo podobna: sprawić, aby twórca
bazy wiedzy zawarł całą wiedzę dziedzinową, związana z materią będącej przedmiotem
wnioskowania, w bazie wiedzy; jeżeli więc z takiej bazy wiedzy coś nie wynika, należy
to uznać za nieprawdę.
Założenie zamkniętego świata jest drugim możliwym sposobem interpretacji implikacji logiki (w sytuacji gdy niektóre jej warunki nie są prawdą) w systemach ekspertowych. Ilustruje to tablica 5.1, gdzie przeciwstawiono deﬁnicji prawdziwej implikacji
logiki deﬁnicję implikacji regułowej korzystającej z założenia zamkniętego świata: dla
prawdziwej implikacji regułowej i nieprawdziwego warunku, wniosek jest nieprawdą.
Implikacja logiki: q
q
p
prawda
prawda
nieprawda
prawda
nieprawda nieprawda

⇒p
q⇒p
prawda
prawda
prawda

Implikacja regułowa: q → p
q
p
q→p
prawda
prawda
prawda
nieprawda nieprawda prawda

Tablica 5.1: Różnica między prawdziwą implikacją logiki a prawdziwą implikacją regułową korzystającą z założenia zamkniętego świata.

5.3.3

Zagnieżdżanie reguł

Reguły rozwinięte dokładne mogą się zagnieżdżać, tzn. wnioski reguł i wnioski modeli
relacyjnych lub ich negacje mogą występować w listach warunków innych reguł. Głębokość zagnieżdżania może być praktycznie dowolna; ograniczeniem jest tu posiadana
pamięć operacyjna. Ilustruje to następujący przykład:
reguła(1,"Wniosek_1",["A","B"],_)
reguła(2,"A",["nA1","nA2"],_)
reguła(3,"A1",["A11","A12","A13"],_)
reguła(4,"A2",["A21","A22","A23"],_),
gdzie pokazano dla reguły 2 dozwolone dla reguł rozwiniętych zagnieżdżanie z równoczesną negacją.
Dopuszczalność zagnieżdżania reguł sprawia, że wszystkie warunki można przydzielić do jednej z dwóch kategorii:
1. Warunki dopytywalne są warunkami nie będącymi wnioskami innych reguł lub
wnioskami modeli relacyjnych. System ekspertowy musi więc pytać użytkownika
o wartości logiczne tych warunków i stąd ich nazwa. Ponieważ w bazach rozwiniętych dowolny warunek może występować w postaci prostej Warunek lub
zanegowanej nWarunek, przyjmuje się (dosyć arbitralnie), że wszędzie tam, gdzie
system ekspertowy będzie generował zestawienie warunków dopytywalnych, bę-
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dą nimi warunki w postaci prostej, nawet wtedy, gdy w bazie wiedzy wystąpią
jedynie warunki zanegowane.
2. Warunki niedopytywalne są warunkami będącymi wnioskami (lub negacjami wniosków) innych reguł lub wnioskami modeli relacyjnych. Wartości logiczne warunków niedopytywalnych nie są więc deklarowane przez użytkownika, lecz wynikają
z wnioskowania.
Jest oczywiste, że aby rozpocząć wnioskowanie w przypadku braku bazy modeli, baza
reguł musi zawierać przynajmniej jedną regułę zawierającą tylko warunki dopytywalne.
Jeżeli niektóre warunki dopytywalne dla dużej liczby zastosowań jakiejś bazy reguł nie zmieniają swojej wartości logicznej, można je zadeklarować w bazie reguł jako
fakty:
fakt("Warunek dopytywalny")
co znaczy, że Warunek dopytywalny jest prawdą, lub
fakt("nWarunek dopytywalny")
co znaczy, że nWarunek dopytywalny jest prawdą.
System wnioskujący na odpowiednim etapie wnioskowania sięga po warunki dopytywalne zadeklarowane jako fakty. Jeżeli pewne warunki dopytywalne nie zostały zadeklarowane jako fakty, system na tym etapie zapyta użytkownika o ich wartość logiczną.

5.3.4

Niezbędność bazy reguł

Baza reguł jest niezbędną częścią również dla bazy wiedzy rozwiniętej dokładnej; w
szczególnym przypadku baza wiedzy może nie mieć wszystkich pozostałych baz, lecz
musi mieć bazę reguł. W przypadku, gdy wnioskowanie wymaga wyłącznie stosowania
modeli, należy utworzyć bazę reguł pustą zawierającą np. regułę:
reguła(1,"",["bez warunku"],0)
gdzie bez warunku jest zawsze prawdziwą stałą logiczną, lub jakąś inną regułę, nie
wpływającą na przebieg wnioskowania. Baza wiedzy może również składać się wyłącznie z bazy reguł.

5.3.5

Sprzeczności reguł

Bazy reguł rozwinięte dokładne mogą zawierać sprzeczności, oznaczane skrótem SRD1,
oznaczającym Sprzeczności Rozwinięte Dokładne generowane przez pojedynczą bazę. Możliwe sprzeczności są bardziej różnorodne i bardziej kłopotliwe do testowania aniżeli dla baz reguł elementarnych. Sprzeczności typu SRD1 mogą być:
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• zewnętrzne, jeżeli wniosek reguły jest sprzeczny z jej warunkami. Są więc zewnętrzne względem listy warunków;
• wewnętrzne, jeżeli warunki reguły są sprzeczne.
Sprzeczności zewnętrzne
Podobnie jak dla baz reguł elementarnych dokładnych (patrz rozdział 3.2.9), bazę reguł
rozwiniętą dokładną nazywa się zewnętrznie sprzeczną, jeżeli wnioskowanie wstecz dla
niej przeprowadzone może doprowadzić do zapętlenia, tzn. do ”zawieszenia” komputera. Słowo może ma tu istotne znaczenie: oznacza możliwość, lecz nie oznacza pewności:
pewne wnioskowania wstecz ze sprzeczną bazą nie muszą doprowadzać do zapętlenia,
natomiast istnieją wnioskowania, które na pewno do zapętlenia doprowadzą,
Możemy rozróżnić następujące sprzeczności zewnętrzne:
1. Reguła jest zewnętrznie SRD1-samosprzeczna, jeżeli jednym z jej warunków jest
jej wniosek lub zanegowany wniosek, co ilustrują dwa poniższe przykłady:
reguła(Nr, "Wniosek", ["Wniosek", ...],1)
reguła(Nr, "Wniosek", ["nWniosek", ...],1)
Pierwsza reguła odpowiada omawianemu w rozdziale 3.2.9 błędowi logicznemu
niedostatecznego uzasadnienia. Druga reguła może wystapić tylko w bazach rozwiniętych dokładnych i jest jawną sprzecznością.
Decyzja o łącznym omawianiu obydwu sprzeczności wynikła stąd, że (1) obydwie
sprzeczności są wykrywane w taki sam sposób, i (2) obydwie niszczą proces
wnioskowania w ten sam sposób.
Zewnętrzna SRD1-samosprzeczność jest sprzecznością kanoniczną. Oznacza to, że
każda inna sprzeczność zewnętrzna może zostać sprowadzona do jednej z dwóch
reguł zewnętrznie SRD1-samosprzecznych.
2. Reguła n jest zewnętrznie bezpośrednio SRD1-sprzeczna z regułą m, jeżeli:
• wniosek lub zanegowany wniosek reguły m jest warunkiem reguły n, oraz
• wniosek lub zanegowany wniosek reguły n jest warunkiem reguły m.
Oczywiście, jeżeli reguła n jest zewnętrznie bezpośrednio SRD1-sprzeczna z regułą
m, to reguła m jest również zewnętrznie bezpośrednio SRD1-sprzeczna z regułą n.
W poniższym przykładzie reguła 1 jest zewnętrznie bezpośrednio SRD1-sprzeczna
z regułą 2 i na odwrót:
reguła(1, "X", ["M", "N","nY"],1)
reguła(2, "Y", ["P", "Q","X"],1)
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Zastąpienie np. warunku X reguły 2 warunkami reguły 1 czyni z reguły 2 regułę
3 będącą zewnętrznie SRD1-samosprzeczną:
reguła(3, "Y", ["P", "Q","M", "N","nY"],1)
Jednakże gdy warunek nY w regule 1 zostanie zastąpiony zanegowanymi warunkami reguły 2, otrzymuje się trzy reguły:
reguła(4,"X",["M","N","nP"],1)
reguła(5,"X",["M","N","nQ"],1)
reguła(6,"X",["M","N","nX"],1)
i tylko dla reguły 6 istnieje niebezpieczeństwo zawieszenia się komputera przy
wnioskowaniu wstecz. Ostrożność nakazuje jednak uznać ten przypadek za zewnętrzną sprzeczność: nie wiemy bowiem, kiedy w trakcie wnioskowania będzie
testowane spłaszczenie dane regułą 6. W rozpatrywanym przykładzie obydwie
reguły 1 i 2 są więc zewnętrznie sprzeczne.
3. Reguła n jest zewnętrznie pośrednio SRD1-sprzeczna z regułą m, jeżeli podstawienie reguły m do innej reguły, tej zaś do jeszcze innej itd., doprowadza do reguły
bezpośrednio SRD1-sprzeczną z regułą n. Pod ”podstawieniem reguły” rozumie
się w dalszym ciągu podstawienie warunków jakiejś reguły w miejsce jej wniosku, będącego warunkiem innej reguły. W poniższym przykładzie reguła 1 jest
zewnętrznie pośrednio SRD1-sprzeczna z regułą 3:
reguła(1,"H",["K","B"],1)
reguła(2,"K",["C","D","nX"],1)
reguła(3,"X",["H","A"],1)
Pośrednikiem jest tutaj reguła 2. Podstawienie zanegowanych warunków reguły
3 w miejsce warunku nX reguły 2 daje bowiem reguły 231, 232 i 233:
reguła(231,"K",["C","D","nH", "nA"],1)
reguła(232,"K",["C","D","nH"],1)
reguła(233,"K",["C","D","nA"],1).
Reguły 231 i 232 są zewnętrznie bezpośrednio SRD1-sprzeczna z regułą 1. Zewnętrzna pośrednia SRD1-sprzeczność istnieje również pomiędzy regułami 2 i 1.
Zewnętrzna bezpośrednia SRD1-sprzeczność jest właściwością krytyczną w tym sensie, że może zawiesić przebieg wnioskowania wstecz. Dlatego system wnioskujący rozwinięty dokładny rmse_RD zawiera kod dla automatycznego wykrywania i diagnozowania tej sprzeczności. Korzystanie z tego kodu jest jednak opcjonalne: użytkownik
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może z odpowiedniego testu zrezygnować, np, gdy poprzednie testy bazy reguł nie
wykazały obecności sprzeczności zewnętrznych.
Spłaszczanie reguł
Jak to już zdeﬁniowano w rozdziale 3.2.10, regułami płaskimi są reguły, których wszystkie warunki są dopytywalne. Jeżeli baza reguł rozwinięta nie zawiera sprzeczności zewnętrznych, to jej reguły nie będące regułami płaskimi można spłaszczać na drodze
sukcesywnego zastępowania jej niedopytywalnych warunków przez warunki reguł, dla
których owe niedopytywalne warunki są wnioskami. Spłaszczanie reguł rozwiniętych
jest jednak nieco bardziej skomplikowane, aniżeli spłaszczanie reguł elementarnych.
Wynika to z obecności warunków będących zanegowanymi wnioskami innych reguł.
Np. spłaszczenie reguły:
reguła(i,"Wniosek_i",["nWarunek_i1","nWarunek_i2"])
w sytuacji istnienia reguł:
reguła(m, "Warunek_i1", ["Warunek_m1","Warunek_m2"])
reguła(n, "Warunek_i2", ["Warunek_n1","Warunek_n2"])
których wszystkie warunki są dopytywalne, daje cztery reguły spłaszczone:
(1)
(2)
(3)
(4)

reguła(i1,"Wniosek_i",["nWarunek_m1","nWarunek_n1"][m,n])
reguła(i2,"Wniosek_i",["nWarunek_m2","nWarunek_n2"],[m,n])
reguła(i3,"Wniosek_i",["nWarunek_m1","nWarunek_n2"],[m,n])
reguła(i4,"Wniosek_i",["nWarunek_m2","nWarunek_n1"],[m,n]).

Reguła spłaszczona (1) wynika stąd, że Warunek_i1 jest nieprawdą, jeżeli Warunek_m1
jest nieprawdą, niezależnie od tego, czym jest Warunek_m2, oraz stąd, że nieprawdą jest Warunek_i2 jeżeli Warunek_n1 jest nieprawdą, niezależnie od tego, czym jest
Warunek_n2; podobne rozumowanie leży u podstaw reguł spłaszczonych (2), (3) i (4).
Spłaszczanie reguł jest ważną procedurą analityczną. Reguły spłaszczone są potrzebne
dla wykrywania i diagnozowania:
• sprzeczności wewnętrznych baz reguł;
• nadmiarowości baz reguł;
• sprzeczności łącznych bazy reguł i bazy ograniczeń;
• nadmiarowości łącznych bazy reguł i bazy ograniczeń.
System skorupowy rmse_RD umożliwia automatyczne spłaszczanie reguł rozwiniętych dokładnych dla baz reguł nie zawierających sprzeczności zewnętrznych. Po
załadowaniu bazy reguł można obejrzeć wszystkie możliwe spłaszczenia wszystkich
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reguł. Należy w tym celu wybrać opcję Analiza bazy wiedzy w MENU GŁÓWNYM,
gdzie są opcje umożliwiające wybór pojedynczej reguły do spłaszczenia lub sukcesywne spłaszczanie wszystkich reguł. Wyniki spłaszczania są wyświetlane w postaci:
Numer_pierwotnej_reguły, Wniosek_pierwotnej_reguły,
Lista_warunków_reguły spłaszczonej,
Lista_numerów_reguł_użytych_przy_spłaszczaniu
Reguły pierwotnie płaskie nie wymagają oczywiście spłaszczania. Dla tych reguł:
Lista_numerów_reguł_użytych_przy_spłaszczaniu=[].
Ponieważ liczba reguł spłaszczonych może (dla silnie zagnieżdżonej bazy reguł) być
ogromna i nie mieścić się w pamięci operacyjnej komputera, spłaszczone reguły są
tylko kolejno wyświetlane, natomiast nie są przechowywane.
Z tych samych powodów przetwarzania reguł wymagające ich spłaszczenia (np. testowanie sprzeczności wewnętrznych baz reguł, nadmiarowości baz reguł, nadmiarowości
łącznych baz reguł i baz ograniczeń oraz sprzeczności łącznych baz reguł i baz ograniczeń ) jest opcjonalne: w przypadku silnie zagnieżdżonych baz reguł zawierających
dużo zanegowanych wniosków innych reguł, których spłaszczanie jest bardzo czasochłonne, odpowiednie testy mogą trwać bardzo długo.
Przy dyskusji baz elementarnych dokładnych podkreślano (patrz rozdział 3.2.11) że dla potrzeb zwięzłości i przejrzystości - bazy reguł powinny się zagnieżdżać. Potrzeba
zagnieżdżania reguł jest jeszcze większa w przypadku baz rozwiniętych dokładnych:
płaskie bazy reguł rozwinięte dokładne mają jeszcze większą skłonność3 do eksplozyjnego powiększania liczby reguł i liczby ich warunków, aniżeli bazy reguł elementarne
dokładne.
Sprzeczności wewnętrzne
Dla dalszej dyskusji wprowadźmy pojęcia:
• sprzecznej listy warunków dopytywalnych, deﬁniowanej jako takiej listy warunków
dopytywalnych, których koniunkcja nigdy nie jest prawdą. Przykładem może być
lista ["nA","A","W"].
• niesprzecznej listy warunków dopytywalnych, deﬁniowanej jako takiej listy warunków dopytywalnych, których koniunkcja może być prawdą. Przykładem może
być lista ["A","B","C"].
Sprzeczności wewnętrzne są sprzecznościami pomiędzy dopytywalnymi warunkami
spłaszczonej reguły. Jest więc rzeczą oczywistą, że dla testów sprzeczności wewnętrznych reguły należy spłaszczyć. Można wyróżnić wewnętrzne sprzeczności:
3 Proszę

wybaczyć antropomorﬁzm!
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1. Reguła jest wewnętrznie SRD1-samosprzeczna, jeżeli ma zawsze4 warunki dopytywalne wykluczające się i nie ma innej reguły5 dla tego samego wniosku, która
po spłaszczeniu ma warunki dopytywalne nie wykluczające się. Regułą wewnętrznie SRD1-samosprzeczną będzie więc reguła:
reguła(1,"X",["nA","A","W"],_)
jeżeli nie ma innej reguły z wnioskiem X, która po spłaszczeniu ma niesprzeczną
listę warunków dopytywalnych. Wewnętrzna samosprzeczność jest przypadkiem
kanonicznym. Oznacza to, że wszystkie inne sprzeczności wewnętrzne dadzą się
do wewnętrznej samosprzeczności sprowadzić.
2. Reguła jest pośrednio wewnętrznie SRD1-sprzeczna, jeżeli każde jej spłaszczenie
daje regułę wewnętrznie SRD1-samosprzeczną. Np. w przypadku reguł:
reguła(1,"X",["C","B","Y"],1)
reguła(1,"Y",["A","nB"],1)
spłaszczenie reguły 1 daje regułę 3:
reguła(3,"X",["C","B","nB","A"],1),
która jest wewnętrznie SRD1 samosprzeczna, jeżeli nie ma innej reguły z wnioskiem X, która po spłaszczeniu ma niesprzeczną listę warunków dopytywalnych.
Reasumując:
1. Reguła rozwinięta dokładna jest wewnętrznie sprzeczna, jeżeli wszystkie spłaszczenia tej reguły mają sprzeczne listy warunków dopytywalnych i nie istnieje inna
reguła o tym samym wniosku, która po spłaszczeniu ma niesprzeczną listę warunków dopytywalnych. Tylko wówczas reguła ta jest w sposób trwały ”usunięta” z
bazy wiedzy, co jest zasadniczym powodem, dla którego wprowadziliśmy pojęcie
wewnętrznej sprzeczności.
2. Jeżeli przynajmniej jedno spłaszczenie reguły rozwiniętej dokładniej ma niesprzeczną listę warunków dopytywalnych lub jeżeli istnieje inna reguła o tym
samym wniosku, której spłaszczenie ma niesprzeczną listę warunków dopytywalnych, to reguła nie jest wewnętrznie sprzeczna. Tylko wówczas wniosek tej reguły
może być prawdą.
Należy podkreślić, że brak sprzeczności wewnętrznych sam w sobie nie jest świadectwem poprawności lub kompletności bazy reguł. Brak sprzeczności wewnętrznych oznacza po prostu, że każda reguła może (w jakiejś sytuacji) być spełnioną.
4 Termin
5 Termin

”zawsze” oznacza ”dla wszystkich możliwych spłaszczeń”
”inna reguła” oznacza ”regułę o innym numerze”.
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Postulat żadający niesprzeczności list warunków dopytywalnych dla wszystkich spłaszczeń reguły ilustruje następujący przykład:
reguła(1,"W",["A","B"],1)
reguła(2,"W",["X","E"],1)
reguła(3,"X",["C","nE"],1)
reguła(4,"Z",["nW","B"],1)
Odpowiednie reguły spłaszczone przedstawia tablica 8.1.

Tablica 5.2: Wyniki spłaszczenia przykładowych reguł.
Ponieważ dla reguły 2 istnieje tylko jedno spłaszczenie. które ma listę warunków
dopytywalnych ["E","C","nE"]wewnętrznie sprzeczną, reguła ta nie zostanie nigdy
zastosowana i dlatego powinna być usunięta z bazy reguł. Dla wniosku W istnieje również reguła 1 o spłaszczeniu ["B","A"] z niesprzeczną listą warunków dopytywalnych;
dlatego reguła ta nie jest wewnętrznie sprzeczna. Reguł 4, ma pięć różnych spłaszczeń, z których tylko jedno ma sprzeczną listę warunków dopytywalnych ["B","nB"].
Pozostałe cztery spłaszczenia mają niesprzeczne listy warunków dopytywalnych. Konkludując, rozważana baza reguł zawiera tylko jedną wewnętrznie sprzeczną regułę 2.
Ponieważ mechanizm spłaszczania reguł może (w przypadku reguł zawierających
sprzeczności zewnętrzne typu SRD1) zapętlić się, testowanie sprzeczności wewnętrznych
typu SRD1 będzie w dalszym ciągu przeprowadzane tylko dla reguł nie zawierających
sprzeczności zewnętrznych typu SRD1.
Sprzeczności wewnętrzne mają charakter krytyczny: ich obecność nie doprowadza
co prawda do ”zawieszenia się” procesu wnioskowania, lecz do ”usunięcia” wewnętrznie sprzecznych reguł z bazy reguł.
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Testowanie sprzeczności wewnętrznych baz reguł może trwać bardzo długo, nawet dla baz pozbawionych sprzeczności. Wymaga ono bowiem spłaszczenia wszystkich
reguł na wszystkie możliwe sposoby i badania, czy spłaszczone reguły mają listy warunków o wykluczających się warunkach dopytywalnych. Dlatego też należy je przeprowadzać tylko dla baz nowych lub zmodyﬁkowanych, najlepiej w trakcie tworzenia baz.
Przy kolejnym stosowaniu tych baz można test sprzeczności wewnętrznej pominąć.
Paragraf 22 jako przykład reguł wewnętrznie sprzecznych
Termin Paragraf 22 jest tytułem powieści Josepha Hellera. Akcja powieści toczy się
pod koniec II wojny światowej w bazie amerykańskiego lotnictwa bombowego działającego na froncie włoskim. Limit lotów obowiązkowych jest - ze względu na przedłużająca się wojnę i ambicje spragnionego awansu komendanta bazy - nieustannie
podnoszony. Kapitan Yossarian chce za wszelką cenę przeżyć tę wojnę i ma już serdecznie dość lotów bojowych, w trakcie których ginie wiekszość jego kolegów. W tym
celu pragnie skorzystać z dobrodziejstw tajemniczego paragrafu 22 regulaminu lotniczych służb medycznych, zgodnie z którym lotnik cierpiący na zaburzenia psychiczne
zostaje zwolniony z dalszych lotów bojowych.
Aby z tego paragrafu skorzystać, trzeba zameldować o swych zaburzeniach psychicznych służbom medycznym.
Jednakże lotnicy, którzy zgłaszają się do służb medycznych po zwolnienie z dalszych lotów z tytułu paragrafu 22, nie otrzymują tego zwolnienia: ich troska o życie
jest bowiem interpretowana jako przejaw zdrowia psychicznego. Oznacza to, że praktycznie nie można skorzystać z dobrodziejstw paragrafu 22, chyba że lotnicy będą się
zachowywać tak, że nikt postronny nie może mieć wątpliwości (potocznie mówiąc) co
do ich stan psychicznego.
Sytuację pilotów aplikujących o zwolnienie z lotów bojowych z tytułu paragrafu 22
ilustruje następująca baza reguł:
reguła(1,"Pilot jest zwolniony z lotów bojowych",
["nPilot jest uznany za psychicznie zdrowego",
"Pilot wnosi o zwolnienie z lotów bojowych na mocy
paragrafu 22"],1)
reguła(2,"Pilot jest uznany za psychicznie zdrowego",
["Pilot wnosi o zwolnienie z lotów bojowych na mocy
paragrafu 22"],1)
Spłaszczenie reguły 1 daje regułę:
reguła(1,"Pilot jest zwolniony z lotów bojowych",
["nPilot jest uznany za psychicznie zdrowego",
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"Pilot jest uznany za psychicznie zdrowego"],1),
której lista warunków dopytywalnych jest w sposób oczywisty sprzeczna. A więc pilot
nie zostanie nigdy zwolniony z lotów bojowych na mocy paragrafu 22.
Przykład ten jest zarazem przykładem bazy reguł, której sprzeczność wywodzi się ze
sprzeczności pierwotnego dokumentu ”papierowego”, a więc bazy reguł, której sprzeczność nie można usunąć modyﬁkując reguły.
Termin ”paragraf 22 ” (ang. ”Catch 22 ”) wszedł do potocznego języka amerykańskiego, angielskiego i niemieckiego dla określenia sytuacji, w której korzystanie z
pewnych regulacji prawnych wymaga spełnienia warunków, które w istocie uniemożliwiają korzystania z tych regulacji. Z sytuacją typu paragraf 22 może np. zetknąć
się świeży absolwent wyższej uczelni, aplikujący o zatrudnienie w ﬁrmie preferującej
młodych absolwentów z długoletnią praktyką w zawodzie.

5.3.6

Nadmiarowości w bazach reguł

Bazy reguł rozwinięte dokładne mogą zawierać nadmiarowości, oznaczane skrótem
NRD1, który znaczy Nadmiarowości Rozwinięte Dokładne generowane przez pojedynczą
bazę. Regułami nadmiarowymi mogą być wyłącznie niektóre reguły o tym samym
wniosku. Rozróżnia się nadmiarowości:
1. Nadmiarowości typu NRD1 _1, polegajace na występowaniu reguł o jednakowych
wnioskach i jednakowych warunkach. Np. w przypadku reguł:
reguła(1,"Y",["A","B","nG"],1)
reguła(2,"A",["C","D"],1)
reguła(3,"B",["E","F"],1)
reguła(4,"Y",["C","D","E","F","nG"],1),
reguła 4 ma takie same warunki i taki sam wniosek jak reguła 1 wraz z regułami
2 i 3. Można więc z bazy reguł usunąć albo regułę 4 albo reguły 1, 2 i 3. Bardziej
wskazane będzie zapewne usunięcie reguły 4, gdyż reguły 1, 2 i 3 dostarczają
informacji o warunkach pośrednich A i B, która to informacja może w konkretnym
przypadku być użyteczna.
2. Nadmiarowości typu NRD1 _2, polegające na występowaniu reguł subsumowanych 6 , np.:
reguła(1,"W",["A","B","C","nX"],1)
reguła(2,"W",["A","B"],1)
6 Reguły

subsumowane są regułami zawartymi w innych regułach.
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Reguła 1 jest subsumowana (zawarta) w regule 2, gdyż obydwie mają taki sam
wniosek, a warunki reguły 2 są podzbiorem warunków reguły 1. A więc spełnienie reguły 2 oznacza, że W jest prawdą, i reguła 1 nie ma tu już nic do gadania 7 .
Regułę 1 można więc usunąć z bazy reguł. Jeżeli bowiem reguła 1 jest spełniona, to również reguła 2 jest spełniona. Jednakże pozostawienie reguły 1 w bazie
reguł może zafałszować wyniki wnioskowania, uzależniając wniosek W od nadmiarowych warunków C i nX. Bardziej subtelnym przykładem jest następujący:
reguła(1,"W",["nA","B"],1)
reguła(2,"A",["C","D"],1)
reguła(3,"B",["E","F"],1)
reguła(4,"W",["nC","nD","E","F"],1)
Wyniki spłaszczenia tych reguł przedstawia tablica 5.3.

Tablica 5.3: Wyniki spłaszczenia przykładowych reguł.
Spłaszczenie reguły 1 dało dwie płaskie reguły. Ich listy warunków wskazują, że
reguła 1 jest subsumowana przez regułę 4, którą można bez szkody usunąć z
bazy.
3. Nadmiarowości typu NRD1 _3, polegające na występowaniu reguł o niepotrzebnych warunkach. Np. w przypadku reguł:
reguła(1,"W",["A","B","C"],1)
reguła(2,"W",["A","B","nC"],1),
warunek C i jego negacja nC nie mają wpływu na wniosek W, zależny tylko od A
i B. Dlatego reguły 1 i 2 można zastąpić regułą 3:
reguła(3,"W",["A","B"],1)
7 Ponownie

przepraszam za antropomorﬁzma, który dosyć dobrze oddaje istotę problemu.
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Nadmiarowości baz reguł nie mają charakteru krytycznego: ich obecność nie doprowadzą do ”zawieszenia się” procesu wnioskowania, lecz jedynie do uzależnienia wniosku
od niepotrzebnych warunków. Może to fałszować wyniki wnioskowania. Dlatego dobrze
jest nadmiarowości usunąć.
Wykrywanie nadmiarowości baz reguł może trwać bardzo długo. Wymaga ono
bowiem spłaszczenia wszystkich reguł na wszystkie możliwe sposoby i badania, czy
płaskie reguły o tych samych wnioskach nie mają jednakowych list warunków dopytywalnych. Dlatego testowanie nadmiarowości baz reguł nie jest obligatoryjne; użytkownik może z tego testu zrezygnować. Zaleca się diagnozowanie nadmiarowości baz
reguł nowych lub zmodyﬁkowanych. Przy kolejnym stosowaniu tych baz można test
nadmiarowości pominąć.

5.4
5.4.1

Bazy ograniczeń
Istota, przeznaczenie i budowa

Baza ograniczeń rozwinięta dokładna dla bazy wiedzy o nazwieindexklauzula Nbw nazywa się OGNbw.BRD i zawiera klauzule:
ograniczenie(Numer_Ograniczenia, Lista_warunków),
gdzie Lista_warunków jest najczęściej listą co najmniej trzech zmiennych łańcuchowych logicznych, których inkludami są warunki dopytywalne wzajemnie wykluczające
się i całkowicie wyczerpujące przestrzeń swego atrybutu (często domyślnego), któremu
odpowiadają. Przykładem może być:
ograniczenie(1,["Bardzo dobra reputacja","Dobra reputacja",
"Zła reputacja"])
zawierające warunki dopytywalne wzajemnie wykluczające się i całkowicie wyczerpujące przestrzeń atrybutu reputacja. Oczywiście, tylko jeden z tych warunków może w konkretnym przypadku - być prawdą; uznanie dowolnego z nich za prawdę sprawia,
że system wnioskujący uznaje pozostałe za nieprawdę i nie będzie się o nie pytał. Celem bazy ograniczeń jest więc zapobieżenie zadawaniu przez system pytań o warunki,
których wartości logiczne wynikają z odpowiedzi już poprzednio udzielonych.
Warunki dopytywalne dla bazy ograniczeń można stosunkowo łatwo wyznaczyć
dysponując zestawem wszystkich warunków dopytywalnych. Zestaw warunków dopytywalnych bazy reguł można wyświetlić po załadowaniu bazy reguł i bazy modeli;
wchodząc do opcji menu głównego Przegląd warunków dopytywalnych bazy reguł.
Baza ograniczeń służy dwojakim celom:
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1. Umożliwia użytkownikowi przedstawienie sytuacji istnienia dla danego atrybutu
więcej niż dwóch wartości.
2. Uniemożliwienia systemowi ekspertowemu zadawania ”głupich” pytań, tzn. pytań o warunki dopytywalne, których wartości logiczne mogą zostać wywnioskowane na podstawie poprzednio udzielonych odpowiedzi.
Wymóg liczby warunków w liście niemniejszy niż trzy oznacza, że w bazach rozwiniętych dokładnych nie ma potrzeby deﬁniowania dychotomii za pomocą bazy ograniczeń. Warunki dychotomiczne wymagają jedynie specjalnego nazewnictwa. I tak np.
dla warunku Dostanę urlop warunek przeciwny ma postać nDostanę urlop i można
go stosować bez umieszczania w bazie ograniczeń. To, że nie ma potrzeby deﬁniowania
dychotomii za pomocą bazy ograniczeń, nie oznacza, że jest to zakazane. Użytkownik
może - np. kierując się względami elegancji semantycznej - chcieć wprowadzić np. zamiast warunku nDostanę urlop warunek Nie dostanę urlopu, korzystając z bazy
ograniczeń.

5.4.2

Wnioski wykluczające się

Często określony zbiór reguł może mieć lub powinien mieć wnioski wykluczające się.
Właściwość ta może być interesująca dla użytkownika. Wykluczalność wniosków musi
wynikać z istoty tych reguł; nie można jej zadeklarować w bazie ograniczeń, która
służy wyłącznie do deklarowania wykluczalności warunków dopytywalnych. Jednakże
właściwość ta zależy od w dużym stopniu od bazy ograniczeń.
Wykluczalność wniosków może być ponownie dwojaka:
1. Wykluczeniem do jednego nazywa się wykluczenie, dla którego zawsze jeden i
tylko jeden wniosek wymienionego zbioru reguł może być prawdą.
2. Wykluczeniem do żadnego nazywa się wykluczenie, dla którego żaden lub co
najwyżej jeden wniosek wymienionego zbioru reguł może być prawdą.
Aby uzyskać efekt wykluczania się wniosków reguł, reguły te powinny zależeć od
warunków wykluczających się. Zależność ta może mieć charakter:
a) bezpośredni: rzeczone warunki są dopytywalne i wykluczają się dzięki dychotomii
lub dzięki deklaracji w odpowiednim ograniczeniu bazy ograniczeń;
b) pośredni: warunki te są wykluczającymi się wnioskami innych reguł lub modeli
relacyjnych.
Przypadek 1a) ilustruje następujący przykład:
reguła(1,"Wniosek_1",["A","B"],_)
reguła(2,"Wniosek_2",["A","nB"],_)
reguła(3,"Wniosek_3",["nA","B"],_)
reguła(4,"Wniosek_4",["nA","nB"],_)
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Łatwo stwierdzić, że zawsze tylko jeden z wniosków reguł 1,...,4 jest prawdą, co odpowiada wykluczeniu do jednego.
Przypadek 2a) ilustruje następujący przykład:
reguła(1,"Wniosek_1",["A","B","C"],_)
reguła(2,"Wniosek_2",["A","nB","C"],_)
reguła(3,"Wniosek_3",["nA","B","C"],_)
reguła(4,"Wniosek_4",["nA","nB","C"],_)
W przypadku, gdy C nie jest prawdą, żaden z wniosków reguł 1,..,4 nie jest prawdą. W
przypadku, gdy C jest prawdą, tylko jeden z tych wniosków jest prawdą. Odpowiada
to wykluczeniu do żadnego.
Przypadek 1b) ilustruje następujący przykład:
reguła(1,"Wniosek_1",["A","B"],_)
reguła(2,"Wniosek_2",["A","nB"],_)
reguła(3,"Wniosek_3",["nA","B"],_)
reguła(4,"Wniosek_4",["nA","nB"],_)
reguła(5,"Opcja_1",["Wniosek_1"],_)
reguła(6,"Opcja_2",["Wniosek_2"],_)
reguła(7,"Opcja_3",["Wniosek_3"],_)
reguła(8,"Opcja_4",["Wniosek_4"],_)
Tylko jedna z reguł 5,...,8 może być spełniona, co odpowiada wykluczeniu do jednego.
Przypadek 2b) ilustruje następujący przykład:
reguła(1,"Wniosek_1",["A","B","C"],_)
reguła(2,"Wniosek_2",["A","nB","C"],_)
reguła(3,"Wniosek_3",["nA","B","C"],_)
reguła(4,"Wniosek_4",["nA","nB","C"],_)
reguła(5,"Opcja_1",["Wniosek_1"],_)
reguła(6,"Opcja_2",["Wniosek_2"],_)
reguła(7,"Opcja_3",["Wniosek_3"],_)
reguła(8,"Opcja_4",["Wniosek_4"],_)
Tym razem, gdy C nie jest prawdą, żadna z reguł 5,..,8 nie może być spełniona.
Jednakże gdy C jest prawdą, tylko jedna z reguł 5,..,8 jest prawdą, co odpowiada wykluczeniu do jednego.
W ramach opcji Analiza bazy wiedzy z MENU GŁOWNEGO systemu rmse_RD
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można wykonać analizę wykluczalności do jednego lub do żadnego wybranej grupy
wniosków reguł.

5.4.3

Sprzeczności łączne w bazach reguł i ograniczeń

Bazy reguł rozwinięte dokładne i bazy ograniczeń dokładne mogą zawierać sprzeczności
łączne, oznaczane skrótem SRD2 (Sprzeczności rozwinięte dokładne generowane przez
dwie bazy). Istotą sprzeczności łącznych jest sprzeczność warunków reguł spowodowana ograniczeniami z bazy ograniczeń. Przykładem może być baza reguł zawierająca
regułę:
reguła(Nr_r,"Wniosek",["A","B","C","D"],1),
i odpowiadająca jej baza ograniczeń, zawierająca ograniczenie:
ograniczenie(Nr_o,["A","C","D"]).
Ograniczenie to sprawia, że koniunkcja warunków reguły będzie zawsze nieprawdziwa,
tzn. z reguły tej nie będzie można nigdy korzystać.
Rozpatrzmy jeszcze bardziej złożony przykład:
reguła(1,"H",["A","D"],1)
reguła(2,"K",["C","D","H"],1)
reguła(3,"M",["H","E"],1)
reguła(4,"N",["F","G"],1)
reguła(5,"I",["M","A"],1)
reguła(6,"I",["nN"],1)
reguła(7,"F",["A"],1)
reguła(8,"G",["B"],1)
ograniczenie(1,["A","B","C"])
Tym razem dla analizy sprzeczności baza reguł musi zostać spłaszczona. Wyniki spłaszczenia przedstawia tablica 5.4. Jak widać, listy warunków dopytywalnych dla reguł 2 i
4 są sprzeczne, jeżeli uwzględnić ograniczenie 1. Ponieważ reguły 2 i 4 można spłaszczyć tylko na jeden sposób, w wyniku zaistniałej sprzeczności łącznej zostaną one
”usunięte” z bazy reguł.
Sprzeczności łączne bazy reguł i bazy ograniczeń mają charakter krytyczny: ich
obecność nie doprowadza do co prawda do ”zawieszenia się” procesu wnioskowania,
lecz może doprowadzic do faktycznego ”usunięcia” reguły łącznie sprzecznej z bazy.
Wykrywanie sprzeczności łącznych może trwać bardzo długo. Wymaga ono bowiem
spłaszczenia wszystkich reguł na wszystkie możliwe sposoby i badania, czy warunki
wzajemnie wykluczające się z bazy ograniczeń nie są podzbiorem ”płaskich” warunków
tych reguł. Dlatego testowanie sprzeczności łącznych baz reguł i baz ograniczeń nie jest
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Tablica 5.4: Wyniki spłaszczenia przykładowych reguł.

obligatoryjne; użytkownik może z tego testu zrezygnować. Zaleca się diagnozowanie
sprzeczności łącznych baz nowych lub zmodyﬁkowanych. Przy kolejnym stosowaniu
tych baz można test sprzeczności łącznej pominąć.

5.4.4

Nadmiarowości łączne w bazach reguł i ograniczeń

Źródłem nadmiarowości łącznych w bazach reguł i ograniczeń, oznaczanych skrótem
NRD2, jest interakcja bazy reguł i bazy ograniczeń. Skrót NRD2 oznacza Nadmiarowości
Rozwinięte Dokładne generowane przez dwie bazy. Istotą tych nadmiarowości jest to,
że ograniczenia czynią pewne reguły nadmiarowymi. Np. trzy reguły:
reguła(1,"Y",["A","B","C"],1)
reguła(2,"Y",["A","B","D"],1)
reguła(3,"Y",["A","B","E"],1),
przy ograniczeniu:
ograniczenie(1,["C","D","E"])
redukują się do pojedynczej reguły:
reguła(123,"Y",["A","B"],1).
Niezależnie bowiem od tego, czy jest prawdą C, D lub E, aby było prawdą Y wystarczy,
że prawdą są A i B.
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Nadmiarowości łączne w bazach reguł i ograniczeń nie mają charakteru krytycznego: ich obecność grozi co najwyżej pewnym sfałszowaniem wyników wnioskowania,
w szczególności uzależnieniem wniosków od niepotrzebnych warunków. Wykrywanie
nadmiarowości łącznych może trwać bardzo długo. Wymaga ono bowiem spłaszczenia
wszystkich reguł na wszystkie możliwe sposoby i badania, czy reguły płaskie o tych
samych wnioskach nie mają warunków wzajemnie wykluczających się, zadeklarowanych w bazie ograniczeń. Dlatego testowanie nadmiarowości łącznych baz reguł i baz
ograniczeń nie jest obligatoryjne; użytkownik może z tego testu zrezygnować. Zaleca
się diagnozowanie nadmiarowości łącznych baz nowych lub zmodyﬁkowanych. Przy
kolejnym stosowaniu tych baz można test nadmiarowości łącznej pominąć.

5.5

Baza modeli

Jak to podkreślono już w rozdziale 3.4 problemy podejmowania decyzji wymagają
najczęściej uzupełnienia wnioskowania logicznego o mniej lub bardziej skomplikowane
obliczenia. Wyniki tych obliczeń muszą oczywiście integrować się z wnioskowaniem
logicznym. Obliczenia te są deﬁniowane przez bazę modeli rozwiniętą dokładną i są
zintegrowane z wnioskowaniem wykonywanym na bazie reguł dzięki możliwościom zagnieżdżania reguł z modelami i modeli z regułami.

5.5.1

Właściwości

Baza modeli rozwinięta dokładna dla bazy wiedzy o nazwie Nbw nazywa się MONbw.BRD
(lub MONbw.brd) i składa się w ogólnym przypadku z klauzul przedstawiających modele podstawowe, rozszerzone, liniowe i wielomianowe, znane wartości argumentów
dopytywalnych oraz fakty modelowe.
W dalszym ciągu będziemy korzystać z pojęć:
• model rozwinięty dokładny jest unikatowy, jeżeli baza modeli nie zawiera innego
modelu o tym samym Wyniku/Wniosku;
• model rozwinięty dokładny jest wielokrotny, jeżeli w bazie modeli jest co najmniej
jeden inny model o tym samym Wyniku/Wniosku.
Elementy baz modeli rozwiniętych dokładnych są identyczne jak baz elementarnych
dokładnych, omówione w rozdziale 3.4. Istotnymi różnicami jest to, że dla bazy modeli
rozwiniętej dokładnej:
1. Modele relacyjne podstawowe dokładne i rozszerzone dokładne:
model(Nr,"Warunek_startowy","Wniosek","Argument 1",
"Relacja","Argument 2",_)
model_r(Nr,"Warunek_startowy","Wniosek", ",Relacja",
"Lista_Argumentów",_)
mogą być:
• spełnione, t.zn. ich relacje są spełnione i Wniosek jest assertowany do dynamicznej bazy danych jako prawda, lub,
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• niespełnione, t.zn. ich relacje nie są spełnione i nWniosek jest assertowany
do dynamicznej bazy danych jako prawda.
2. Warunek_startowy dowolnego modelu rozwiniętego dokładnego może być wnioskiem lub negacją wniosku reguły lub wniosku modelu relacyjnego. Jeżeli Warunek_
startowy modelu matematycznego jest prawdą, model nazywa się aktywnym. W
przeciwnym przypadku model jest nieaktywny,
Z tożsamości struktur modeli elementarnych dokladnych i rozwiniętych dokładnych
wynika również możliwość zagnieżdżania modeli rozwiniętych.
Podobnie jak dla elementarnych dokładnych baz modeli, próby wyznaczania wartości
logicznej wniosku modelu relacyjnego lub wyznaczania wartości numerycznej wyniku
modelu arytmetycznego będą nazywane testowaniem modelu.

5.5.2

Argumenty znane i fakty modelowe

Jeżeli wartości pewnych argumentów dopytywalnych rozwiniętej dokładnej bazy modeli nie ulegają zmianie w trakcie wielokrotnego korzystania z bazy modeli, można te
wartości zadeklarować w bazie modeli za pomocą klauzul:
argument_znany("Argument_dopytywalny",Wartość)
gdzie "Argument_dopytywalny" jest zmienną łańcuchową wymierną przedstawiającą
nazwę tego argumentu stosowaną w bazie modeli, a Wartość jest wartością zmiennej
wymiernej, przyporządkowaną wzmiankowanemu argumentowi dopytywalnemu. Np.:
argument_znany("średnie zarobki w 2003 r.", 2500).
Na odpowiednim etapie wnioskowanie sięga do wartości argumentów dopytywalnych
zadeklarowanych w bazie modeli za pomocą klauzul argument _znany(_,_).
Jeżeli wartość argumentu dopytywalnego nie zostanie zadeklarowana za pomocą klauzuli argument_znany(_,_), to na odpowiednim etapie wnioskowania system wnioskujący zapyta użytkownika o wartość tego argumentu.
Jeżeli wartości pewnych dopytywalnych warunków startowych nie ulegają zmianie w
trakcie wielokrotnego korzystania z bazy modeli, można je zadeklarować za pomocą
faktów modelowych w postaci klauzul:
m_fakt("Dopytywalny_warunek_startowy")
gdzie "Dopytywalny_warunek_startowy" jest zmienną łańcuchową logiczną.

5.5 Baza modeli

5.5.3
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Zagnieżdżanie modeli

Reguły i modele relacyjne baz rozwiniętych oferują rozszerzone możliwości zagnieżdżania. Modele bazy modeli rozwiniętych mogą zagnieżdżać się wewnątrz bazy modeli
jak również zagnieżdżać się z regułami bazy reguł, przy czym dopuszczalne jest zagnieżdżanie z negacją:
• wyniki modeli arytmetycznych mogą być argumentami innych modeli arytmetycznych lub relacyjnych;
• wnioski i zanegowane wnioski modeli relacyjnych mogą być warunkami startowymi innych modeli;
• wnioski i zanegowane wnioski modeli relacyjnych mogą być warunkami reguł;
• wnioski i zanegowane wnioski reguł mogą być warunkami startowymi modeli.
Dla baz rozwiniętych dokładnych wnioski modeli relacyjnych mogą występować w postaci zanegowanej w listach warunków reguł lub jako warunki startowe modeli. Ostatnie dwa zagnieżdżania warunkują możliwość współdziałania reguł i modeli. Dopuszczalne zasady zagnieżdżania reguł i modeli dla baz rozwiniętych dokładnych przedstawiono w tablicy 5.5.
Zagnieżdżanie takie jest istotne dla mechanizmu wnioskowania rozwiniętego dokładnego:
• przy wnioskowaniu elementarnym dokładnym nieprawdziwe wnioski reguł i modeli relacyjnych nie były assertowane do dynamicznej bazy danych. Nie były
one bowiem potrzebne jako warunki jakiejkolwiek reguły lub warunek startowy
jakiegokolwiek modelu;
• przy wnioskowaniu rozwiniętym dokładnym nieprawdziwe wnioski reguł i modeli
relacyjnych są assertowane do dynamicznej bazy danych. Mogą się one bowiem
okazać potrzebnymi jako warunki jakiejś reguły lub warunki startowe jakiegoś
modelu.

5.5.4

Sprzeczności w bazach modeli

Baza modeli rozwinięta dokładna dla rmse_RD nie umożliwia dokonywania obliczeń
rekurencyjnych. Próba dokonywania takich obliczeń doprowadza do sprzeczności.
Baza modeli jest bezpośrednio sprzeczna, jeżeli wynik modelu arytmetycznego jest tożsamy z jednym z jego argumentów, jak np. poniżej:
model(N,"bez warunku","Wynik","A","+","Wynik",1).
Baza modeli jest głęboko sprzeczna, jeżeli wynik modelu arytmetycznego jest tożsamy
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Tablica 5.5: Dopuszczalne zasady zagnieżdżania dla baz rozwiniętych dokładnych.

z jednym z argumentów modeli z nim się zagnieżdżających, jak np. poniżej:

model(N,"bez warunku","Wynik","A","+","B",1)
model(M,"bez warunku","B","C","*","Wynik",1)

Sprzeczności baz modeli mają charakter krytyczny: ich obecność może doprowadzić
do zawieszenia się procesu wnioskowania. Dlatego obecność sprzeczności baz modeli
jest automatycznie wykrywana i diagnozowana, i system nie zezwala na wnioskowanie
z bazami modeli zawierającymi modele bezpośrednio lub głęboko sprzeczne.

5.5 Baza modeli

5.5.5
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Sprzeczności łączne w bazach modeli i reguł

Dopuszczalność zagnieżdżania modeli z regułami i vice versa ma podstawowe znaczenie dla integracji wnioskowania logicznego korzystającego z reguł z obliczeniami
korzystającymi z modeli. Zagnieżdżanie to może jednak być źródłem sprzeczności.
Baza modeli i baza reguł są bezpośrednio łącznie sprzeczne, jeżeli warunek stosowania
modelu relacyjnego jest wnioskiem reguły, której warunkiem jest wniosek (lub jego
negacja) tego modelu relacyjnego. Np.:
model(N,"Warunek_startowy","Wniosek modelu","A","<=","B",1)
reguła(M,"Warunek_startowy",["nWniosek modelu",....],1)
Baza modeli i bazą reguł są pośrednio łącznie sprzeczne, jeżeli warunek stosowania
modelu relacyjnego jest wnioskiem reguły, zagnieżdżonej z regułą, której warunkiem
jest wniosek (lub jego negacja) tego modelu relacyjnego. Np.:
model(N,"Warunek stosowania","Wniosek modelu", "A","<=","B",1)
reguła(M,"Warunek stosowania",["Warunek",....],1)
reguła(P,"Warunek",["nWniosek modelu",....],1)
Sprzeczności łączne baz modeli i reguł mają charakter krytyczny: ich obecność może
doprowadzić do zawieszenia się procesu wnioskowania. Dlatego obecność sprzeczności
łącznych baz modeli i reguł jest automatycznie wykrywana i diagnozowana, a system
nie zezwala na wnioskowanie z bazami modeli i reguł, zawierającymi sprzeczności
łączne.

5.5.6

Modele o jednakowych wynikach

Zasady stosowania modeli rozwiniętych dokładnych o jednakowych wynikach są podobne jak dla modeli elementarnych dokładnych, patrz rozdział 3.4.9. Również obecnie
poprawna konstrukcja bazy modeli wymaga poinformowania systemu wnioskującego
o tym, którego modelu ze zbioru modeli o jednakowych wynikach powinien w danej
sytuacji użyć. Jednakże tym razem nie ma potrzeby posługiwania się bazami ograniczeń dla dopytywalnych warunków dychotomicznych. Sformułowane w rozdziale 3.4.9
wymogi można obecnie sformułować następująco:
1) deﬁniując warunki startowe jako dopytywalne wzajemnie wykluczające się dzięki
stosowaniu odpowiedniej bazy ograniczeń lub - w przypadku warunków dychotomicznych - korzystając z przedrostka negacji "n", lub
2) deﬁniując warunki startowe jako odpowiednio wykluczające się wnioski reguł, lub
3) deﬁniując warunki startowe jako odpowiednio wykluczające się wnioski modeli relacyjnych i informując o tym system wnioskujący za pomocą klauzuli:
modele_ekskluzywne(Lista_warunków_startowych_wykluczających_się).
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Przypadek 1) ilustruje następujący przykład:
model(10,"A","Wynik",_,"Operacja_10",_,_)
model_lin(11,"nA","Wynik",_,_,_)
Przypadek 2) ilustruje następujący przykład:
model(10,"War_1","Wynik",_,"Operacja_10",_,_)
model_lin(11,"War_2","Wynik",_,_,_)
model_lin(12,"War_3","Wynik",_,_,_)
model_r(13,"War_4","Wynik","Operacja_13",_,_)
reguła(1,"War_1",["A","B"],_)
reguła(2,"War_2",["A","nB"],_)
reguła(3,"War_3",["nA","B"],_)
reguła(4,"War_4",["nA","nB"],_)
Przypadek 3) ilustruje następujący przykład: rozpatrzmy przypadek czterech modeli
relacyjnych, których wnioski (Wniosek_1, Wniosek_2, Wniosek_3 i Wniosek_4) są zależne od umiejscowienia liczby A na osi liczb rzeczywistych:
model(11,"bez warunku","Wniosek_1","A","<","-10",1)
model_r(12,"bez warunku","Wniosek_2","<=,<",["-10","A","0.0"],1)
model_r(13,"bez warunku","Wniosek_3","<=,<=",["0.0","A","10"],1)
model(14,"bez warunku","Wniosek_4","10","<","A",1)
Wymienione wnioski wykluczają się do jednego i wyczerpują zbiór możliwych wartości
zmiennej wymiernej A, to znaczy zależnie od wartości liczby A jeden i tylko jeden z
nich będzie prawdziwy. Dlatego chcielibyśmy ich użyć do wyboru jednego z czterech
możliwych modeli arytmetycznych o tym samym wyniku, jak poniżej:
model(15,"Wniosek_1","Wynik
model(16,"Wniosek_2","Wynik
model(17,"Wniosek_3","Wynik
model(18,"Wniosek_4","Wynik

modelu","AA","+","BB",1)
modelu","CC","+","DD",1)
modelu","EE","+","FF",1)
modelu","GG","+","HH",1)

Aby jednak system ekspertowy zaakceptował wnioski modeli 11 - 14 jako wykluczające się i wyczerpujące zbiór możliwych wartości zmiennej wymiernej, należy go o tym
poinformować za pomocą klauzuli:
modele_ekskluzywne(["Wniosek_1","Wniosek_2","Wniosek_3","Wniosek_4"])
zamieszczonej w bazie modeli. Tylko wtedy system wnioskujący zaakceptuje w bazie modeli obecność modeli arytmetycznych 15, 16, 17 i 18 o tym samym wyniku
Wynik modelu, gdyż warunki startowe tych modeli uzna za wykluczające się.

5.6 Baza rad i pliki tekstowe rad

5.6
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Baza rad i pliki tekstowe rad

Baza rad rozwinięta dokładna dla bazy wiedzy o nazwie Nbw nazywa się RANbw.BRD
(lub RANbw.brd). Ponieważ w trakcie wnioskowania rozwiniętego dokładnego wyznaczane są nie tylko wnioski prawdziwe, lecz również nieprawdziwe, baza rad rozwinięta
dokładna zawiera klauzule dwojakiego rodzaju:
1. rada(Numer_reguły/modelu,"Nazwa_Rady_dla_reguły/modelu")
gdzie Numer_reguły/modelu jest numerem tej reguły (względnie modelu relacyjnego), której (którego) spełnienie generuje propozycję wyświetlenia rady o
nazwie zawartej w łańcuchu znaków Nazwa_Rady_dla_reguły/modelu.HLP.
Użytkownik systemu ekspertowego może - lecz nie musi - z tej propozycji skorzystać.
2. nrada(Numer_reguły/modelu,"Nazwa_nRady_dla_reguły/modelu")
gdzie Numer_reguły/modelu jest numerem tej reguły (względnie modelu relacyjnego), której (którego) niespełnienie generuje propozycję wyświetlenia nrady
o nazwie zawartej w łańcuchu znaków Nazwa_Rady_dla_reguły/modelu.HLP.
Użytkownik systemu może - lecz nie musi - z tej propozycji skorzystać.
Z każdą regułą i modelem relacyjnym może (lecz nie musi) być związana jedna
rada rada(_,_) i jedna rada nrada(_,_). System wnioskujący odróżnia rady dla
reguł od rad dla modeli relacyjnych dzięki wymaganiu stosowania różnych numerów
dla reguł i modeli. Bazę rad można załadować tylko wtedy, gdy istnieje odpowiadająca
jej podkatalog rad z plikami rad.
Baza rad RANbw.BRD dla bazy wiedzy Nbw można załadować tylko wtedy, gdy w
katalogu głównym systemu rozwiniętego dokładnego istnieje kartoteka rad RADY/Nbw
z plikiem tekstowym rad o nazwie Nbw.

5.7

Baza graﬁki i pliki graﬁk

Baza graﬁki dla bazy wiedzy o nazwie rozwiniętej dokładnej Nbw nazywa się GRNbw.
BRD (lub GRNbw.brd) i może zawierać dwojakiego rodzaju klauzule:
1. Klauzule wskazujące na graﬁkę, która może zostać wyświetlona gdy odpowiednia
reguła lub model relacyjny są spełnione. Mają one postać:
grafika(Numer_reguły/modelu,"grafika.bmp"))
gdzie:
• Numer_reguły/modelu jest numerem reguły bądź modelu relacyjnego, których spełnienie może spowodować wyświetlenia meldunku proponującego
pokazanie odpowiedniego pliku graﬁcznego. Użytkownik może tę propozycję zaakceptować lub niezaakceptować;
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• grafika.bmp jest nazwą pliku graﬁcznego z rozszerzeniem bmp, zawierającego odpowiednią graﬁkę dla wymienionej reguły bądź modelu relacyjnego.
2. Klauzule wskazujące na graﬁkę, która może zostać wyświetlona gdy odpowiednia
reguła lub model relacyjny nie są spełnione. Mają one postać:
ngrafika(Numer_reguły/modelu,"ngrafika.bmp"))
gdzie:
• Numer_reguły/modelu jest numerem reguły bądź modelu relacyjnego, których niespełnienie może spowodować wyświetlenia meldunku proponującego
pokazanie odpowiedniego pliku graﬁcznego. Użytkownik może tę propozycję
zaakceptować lub niezaakceptować;
• ngrafiki.bmp jest nazwą pliku graﬁcznego z rozszerzeniem bmp, zawierającego odpowiednią graﬁkę dla wymienionej reguły bądź modelu relacyjnego.
System wnioskujący odróżnia graﬁkę dla reguł od graﬁk dla modeli dzięki stosowaniu różnych numerów dla reguł i modeli. Bazę graﬁki można załadować tylko wtedy,
gdy istnieje odpowiadający jej podkatalog graﬁk z plikami graﬁk.
Każdej bazie graﬁk o nazwie GRNbw trzeba przyporządkować podkatalog graﬁk o
nazwie Nbw, znajdujący się w katalogu .\GRAFIKI i zawierający pliki graﬁczne dla tej
bazy graﬁk.
Każdej regule i każdemu modelowi relacyjnemu bazy wiedzy Nbw można (lecz nie
trzeba) przyporządkować co najwyżej jeden plik graﬁczny grafika.bmp i jeden plik
graﬁczny ngrafika.bmp. Należy wówczas posłużyć się tym samym numerem reguły
(lub modelu relacyjnego) dla obydwu plików w bazie graﬁk.

5.8

Baza dźwięków i pliki dźwięków

Baza dźwięków dla rozwiniętej dokładnej bazy wiedzy Nbw nosi nazwę DŹNbw.BRD (lub
DŹNbw.brd)i może zawierać dwojakiego rodzaju klauzule:

1. Klauzule wskazujące na dźwięk, który może zostać przesłuchany gdy odpowiednia reguła lub model relacyjny są spełnione. Mają one postać:
dźwięk(Numer_reguły/modelu,"dźwięk.wav")
gdzie:
• Numer_reguły/modelu - jest numerem reguły bądź modelu relacyjnego,
których spełnienie w trakcie procesu wnioskowania może spowodować (na
życzenie użytkownika) przesłuchanie dźwięku;

5.9 Niemonotoniczność wnioskowania
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• dźwięk.wav jest nazwą pliku dźwiękowego z rozszerzeniem wav zawierającego odpowiedni dźwięk dla określonej reguły bądź modelu relacyjnego.
2. Klauzule wskazujące na dźwięk, który może zostać wyświetlona gdy odpowiednia reguła lub model relacyjny nie są spełnione. Mają one postać:
ndźwięk(Numer_reguły/modelu,"ndźwięk.wav")
gdzie:
• Numer_reguły - jest numerem reguły bądź modelu relacyjnego, których niespełnienie w trakcie procesu wnioskowania może spowodować (na życzenie
użytkownika) przesłuchanie dźwięku;
• nDźwięk.wav jest nazwą pliku dźwiękowego z rozszerzeniem wav zawierającego odpowiedni dźwięk dla przypadku niespełnienie określonej reguły bądź
modelu relacyjnego.
System wnioskujący odróżnia dźwięki dla reguł od dźwięków dla modeli dzięki
stosowaniu różnych numerów dla reguł i modeli. Bazę dźwięków można załadować
tylko wtedy, gdy istnieje odpowiadający jej podkatalog dźwięków z plikami dźwięków.
Każdej bazie dźwięków o nazwie DŹNbw trzeba przyporządkować podkatalog dźwięków o nazwie Nbw, znajdujący się w katalogu .\DŹWIĘKI i zawierający pliki dźwięków
dla tej bazy dźwięków.
Każdej regule i każdemu modelowi relacyjnemu bazy wiedzy Nbw można (lecz nie
trzeba) przyporządkować co najwyżej jeden plik dźwięków dźwięk.wav i jeden plik
dżwięków ndźwięk.wav. Należy wówczas posłużyć się tym samym numerem reguły
(lub modelu relacyjnego) dla obydwu plików w bazie dżwieków. System wnioskujący
odróżnia dźwięki dla reguł od dźwięków dla modeli dzięki stosowaniu różnych numerów dla reguł i modeli. Bazę dźwięków można załadować tylko wtedy, gdy istnieje
odpowiadający jej podkatalog dźwięków z plikami dźwięków.
Każdej bazie dźwięków o nazwie DŹNbw trzeba przyporządkować podkatalog dźwięków o nazwie Nbw, znajdujący się w katalogu .\DŹWIĘKI i zawierający pliki dźwięków
dla tej bazy dźwięków.

5.9

Niemonotoniczność wnioskowania

Jak się w dalszym ciągu okaże, wnioskowanie rozwinięte dokładne może być niemonotoniczne: wniosek, uznany w początkowej fazie wnioskowania za prawdziwy, może koniec końców - okazać się nieprawdziwy. Dlatego też wnioskowanie rozwinięte wymaga
dwóch dynamicznych baz danych dla przechowania wyników wnioskowania:
• roboczej bazy danych dla przechowania wniosków bieżących w postaci klauzul
rbd(Nr_reguły,Wniosek_reguły);
• ﬁnalnej bazy danych dla przechowania końcowych wyników wnioskowania w postaci klauzul prawda(Wniosek_reguły) i nieprawda(nWniosek_reguły).
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Obydwie bazy są dla użytkownika systemu ekspertowego niedostępne i niewidoczne.
Aby jednak zrozumieć wnioskowanie rozwinięte dokładne, a w szczególności tekst poniższy, należy wiedzieć o ich istnieniu i rozumieć ich przeznaczenie.

5.10

Cele, zasady i tryby wnioskowania rozwiniętego dokładnego

Celami wnioskowania rozwiniętego dokładnego może być:
1. Wyznaczenie wszystkich wniosków prawdziwych i nieprawdziwych oraz wszystkich wyników dla początkowego zbioru prawdziwych warunków dopytywalych i
wartości argumentów znanych, dla danej bazy reguł rozwiniętej dokładnej, odpowiadającej jej bazy modeli rozwiniętych dokładnych i odpowiadającej jej bazy
ograniczeń rozwiniętych. Wnioski prawdziwe, wnioski nieprawdziwe i wyznaczone wyniki zostają zapisane w dynamicznej bazie danych. Możliwość zagnieżdżania się reguł z ewentualną negacją sprawia bowiem, że być może któryś z tych
prawdziwych lub nieprawdziwych wniosków będzie potrzebny jako warunek innej reguły. Możliwość zagnieżdżania modeli sprawia również, że być może któryś
z tych wyników będzie potrzebny jako argument innego modelu.
2. Potwierdzenie (weryﬁkowanie) lub zaprzeczenie (falsyﬁkowanie) iż dana hipoteza
wynika z danego początkowego zbioru prawdziwych warunków dopytywalnych i
argumentów znanych, z danej bazy reguł rozwiniętej dokładnej, z odpowiadającej jej bazy modeli rozwiniętych dokładnych i odpowiadającej jej bazy ograniczeń rozwiniętych. Hipoteza musi być wnioskiem reguły lub wnioskiem modelu
relacyjnego.
Konieczność wyznaczania wniosków prawdziwych i nieprawdziwych oraz możliwość
weryﬁkowani i falsyﬁkowania hipotez jest konsekwencją założenia zamkniętego świata.
Wnioskowanie rozwinięte dokładne - podobnie jak wnioskowanie elementarne dokładne
- opiera się na modus ponens:
Dla reguły: Jeżeli B to A:
Jeżeli:
B jest prawdą,
to prawdą jest wniosek:
A jest prawdą
Uzupełnia to założenia zamkniętego świata:
Dla reguły: Jeżeli B to A:
Jeżeli:
B nie jest prawdą,
to prawdą jest wniosek:
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A nie jest prawdą
Ponownie pokażemy, że to skromne logiczne instrumentarium jest wystarczające
dla stosunkowo wyraﬁnowanego wnioskowania rozwiniętego dokładnego.
Ze względu na dwa cele wnioskowania rozwiniętego dokładnego stosuje się (podobnie jak dla wnioskowania elementarnego dokładnego) dwa tryby wnioskowania:
1. Wnioskowanie w przód : (forward chaining, data driven, event driven, od warunków do wniosku). Termin w przód oznacza zgodność wnioskowania z kierunkiem
strzałki implikacji regułowej (od warunków do wniosku) w stosowanym w książce skróconym zapisie reguł: na podstawie zadeklarowanych wartości logicznych
warunków dopytywalych i wartości argumentów dopytywalnych określa się wartości logiczne wszystkich wniosków dla (spełnionych i niespełnionych) reguł bazy
reguł i aktywnych modeli relacyjnych bazy modeli, oraz wartości liczbowe wyników aktywnych modeli arytmetycznych. Termin w przód oznacza, iż wnioskowanie przebiega zgodnie z kierunkiem strzałki implikacji regułowej: od warunków
do wniosku. Wnioskowanie kończy się, gdy wartości logiczne wniosków wszystkich reguł i modeli relacyjnych zostały ukonkretnione. Potrzeba wyznaczania i
zachowania w dynamicznej bazie danych również nieprawdziwych wniosków wynika stąd, że mogą okazać się warunkami innych reguł. Zwraca się również uwagę
na to, że rozwinięte dokładne wnioskowanie w przód (podobnie jak elementarne
dokładne wnioskowania w przód) wyznacza wszystko, co można wyznaczyć lub
obliczyć, włączając w to również coś, co może niezbyt nas interesuje. Wszystkie
wnioski (prawdziwe i nieprawdziwe) i towarzyszące im wyznaczone wartości wyników modeli nazywa się często diagnozą, a wnioskowanie w przód bywa często
nazywane diagnozą.
2. Wnioskowanie wstecz : (backward chaining, goal driven, expectation driven, od
hipotezy do warunków ). Termin wstecz oznacza, iż wnioskowanie przebiega przeciwnie do kierunku strzałki implikacji regułowej (od wniosku do warunków) w
skróconym zapisie reguł: dla zadeklarowanych wartości logicznych warunków dopytywalych i wartości argumentów dopytywalnych należy zweryﬁkować lub sfalsyﬁkować hipotezę główną, będącą wnioskiem jednej z reguł lub jednego z modeli
relacyjnych. Wnioskowanie to (podobnie jak rozwinięte dokładne wnioskowanie
wstecz) wyznacza tylko to, co jest potrzebne dla weryﬁkacja hipotezy.

5.11

Wnioskowanie rozwinięte dokładne w przód

5.11.1

Istota wnioskowania

Celem wnioskowania rozwiniętego dokładnego w przód jest:
• wyznaczenie wartości logicznych (prawda lub nieprawda) dla wniosków wszystkich reguł i wniosków wszystkich aktywnych modeli relacyjnych, na podstawie
znajomości wartości logicznych warunków dopytywalnych tych reguł i wartości
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numerycznych argumentów dopytywalnych modeli relacyjnych, oraz assertowanie wyznaczonych wartości logicznych do dynamicznej bazy danych;
• wyznaczenie wartości liczbowych dla wszystkich aktywnych modeli arytmetycznych na podstawie znajomości wartości logicznych warunków stosowania i wartości numerycznych argumentów dopytywalnych, oraz assertowanie wyznaczonych
wartości liczbowych do dynamicznej bazy danych.
Dokonuje się tego na drodze wielokrotnego testowania rozwiniętego dokładnego
wszystkich reguł dotąd nietestowanych i wszystkich reguł, których warunki uległy
zmianie, następnie wszystkich nietestowanych dotąd modeli i wszystkich modeli, których warunki uległy zmianie, w kolejności ich występowania w bazach, od pierwszej
reguły poczynając, a na ostatnim modelu kończąc. Testowaniem rozwiniętym dokładnym nazywa się
• wyznaczenie wartości logicznej wniosku reguły lub modelu relacyjnego na podstawie znajomości wartości logicznych warunków dopytywalnych, wartości logicznych już i wynikającą stąd aktualizację dynamicznej bazy danych prawda(Wniosek) lub nieprawda(Wniosek);
• wyznaczenie wartości wyniku modelu arytmetycznego i wynikającą stąd aktualizację dynamicznej bazy danych wynik(Wartość).
Kolejne testowania rozwinięte dokładne wszystkich reguł i modeli, od pierwszej reguły
poczynając, a na ostatnim modelu kończąc, nazywa się cyklem testowania rozwiniętego
dokładnego. Testowanie kończy się z chwilą uzyskania stanu ustalonego, znamiennego tym, że w trakcie ostatniego cyklu testowania nie został wyznaczony żaden nowy
wniosek prawdziwy, żaden nowy wniosek nieprawdziwy i żaden nowy wynik.
Testowanie rozwinięte dokładne odbywa się według zdroworozsądkowych zasad:
1. Jeżeli reguła ma warunek niedopytywalny o nieukonkretnionej wartości logicznej, reguła jest nieukonkretniona i jako taka pomijana; testuje się wówczas regułę następną. Jednakże przy następnym cyklu testowaniu może się okazać, że
niedopytywalny warunek tej reguły został w międzyczasie ukonkretniony, dzięki czemu reguła ta może okazać się spełnioną, niespełnioną lub nadal pozostać
nieukonkretnioną.
2. Jeżeli model relacyjny ma argument niedopytywalny o nieukonkretnione wartości liczbowej, model relacyjny jest nieukonkretniony i jako taki pomijany; testuje
się wówczas model następny. Jednakże przy kolejnym testowaniu może się okazać, że niedopytywalny argument tego modelu relacyjnego został w międzyczasie
ukonkretniony, dzięki czemu ów model relacyjny może okazać się spełnionym,
niespełnionym lub nadal pozostać nieukonkretnionym.
3. Jeżeli wszystkie warunki reguły o numerze Nr i wniosku Wniosek są prawdziwe, to
reguła jest spełniona i Wniosek jest prawdą; sposób postępowania z zaistniałym
wnioskiem może być różny:
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• Jeżeli Wniosek ani jego negacja nWniosek nie są zapisane roboczej bazie
danych, do bazy tej zostanie dodana klauzula rbd(Nr,Wniosek).
• Jeżeli w roboczej bazie danych są klauzule zawierające wniosek zanegowany
nWniosek, to niezależnie od numerów reguł z których one pochodzą zostaną
one usunięte a klauzula rbd(Nr,Wniosek) zostanie dodana.
• Zaistnienie wniosku Wniosek w sytuacji, gdy w roboczej bazie danych jest
już Wniosek generowany przez inną regułę niż reguła Nr, powoduje dodanie
klauzuli rbd(Nr,
Wniosek). W pomocniczej bazie danych może więc być kilka klauzul zawierających ten sam wniosek generowany przez różne reguły.
• Zaistnienie wniosku Wniosek w sytuacji, gdy w roboczej bazie danych jest
już Wniosek pochodzący od innej reguły, powoduje dodanie klauzuli rbd(Nr,
Wniosek). Umożliwia to śledzenie wszystkich reguł generujących ten sam
fakt, co jest konieczne ze względu na możliwą niemonotoniczność wnioskowania.
4. Jeżeli jeden z warunków reguły o numerze Nr i wniosku Wniosek nie jest prawdą,
to reguła Nr jest niespełniona i prawdą jest nWniosek. Sposób postępowania z
zaistniałym wnioskiem może być różny:
• Jeżeli Wniosek ani jego negacja nWniosek nie są zapisane w roboczej bazie
danych, do bazy tej zostanie dodana klauzula rbd(Nr,nWniosek).
• Zaistnienie wniosku nWniosek w sytuacji, gdy w roboczej bazie danych jest
już odpowiadający mu Wniosek generowany przez inną regułę niż nWniosek,
nie powoduje zmian w rbd(_,_).
• Zaistnienie wniosku nWniosek generowanego przez regułę Nr w sytuacji, gdy
w roboczej bazie danych jest już nWniosek generowany przez inną regułę niż
reguła Nr powoduje dodanie klauzuli rbd(Nr, nWniosek). W roboczej bazie danych może więc być kilka klauzul zawierających ten sam zanegowany
wniosek, generowany przez różne reguły.
• Zaistnienie wniosku nWniosek w sytuacji, gdy w rbd(_,_) jest już Wniosek
generowany przez tę samą regułę co nWniosek (a więc jest rbd(Nr,Wniosek))
oraz nie ma innych wniosków Wniosek generowanych przez inne reguły, powoduje dodanie klauzuli rbd(Nr,nWniosek) i usunięcie klauzuli rbd(Nr,
Wniosek). Zasada ta nie ma swego odpowiednika dla wnioskowania elementarnego. Wprowadzając ją czyni się zadość okoliczności, gdy spełnienie
którejś z reguł generuje pewien wniosek, ale dalsze wnioskowanie sprawia,
że owa reguła okazuje się niespełnioną, a więc uprzednio wygenerowany
wniosek nie jest prawdziwy. Zasada ta ilustruje niemonotoniczność, charakterystyczną dla omawianego wnioskowania.
• Zaistnienie wniosku nWniosek w sytuacji, gdy w rbd(_,_) jest już odpowiadający mu Wniosek generowany przez tę samą regułę co wniosek Wniosek
(a więc jest rbd(Nr,Wniosek)) oraz są wnioski Wniosek generowane przez
inne reguły, powoduje usunięcie klauzuli rbd(Nr,Wniosek) i nic poza tym.
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5. Jeżeli ostatni cykl testowania reguł i modeli nie doprowadził do wygenerowania
nowych wniosków lub wyników, wnioskowanie rozwinięte w przód osiągnęło stan
ustalony. Wówczas na podstawie danych zawartych w roboczej bazie danych
następuje ”wypełnianie” ﬁnalnej bazy danych. Odbywa się to z zachowaniem
następujących oczywistych zasad:
• Jeżeli w roboczej bazie danych jest klauzula rbd(_,Wniosek) a brak klauzul
rbd(_,nWniosek), do ﬁnalnej bazy danych zostaje wprowadzona klauzula
prawda(Wniosek);
• Jeżeli w roboczej bazie danych są klauzule rbd(_,Wniosek) oraz rbd(_,nWniosek),
do ﬁnalnej bazy danych zostaje wprowadzona klauzula prawda(Wniosek);
• Jeżeli w roboczej bazie danych jest klauzula rbd(_,nWniosek) a brak klauzul rbd(_,Wniosek), do ﬁnalnej bazy danych zostaje wprowadzona klauzula nieprawda(Wniosek).
Zawartość bazy ﬁnalnej przedstawia końcowy wynik wnioskowania rozwiniętego
w przód.

5.11.2

Przykład animacji wnioskowania rozwiniętego w przód

Dla lepszego zrozumienia istoty wnioskowania w przód rozpatrzmy rozwiniętą dokładną baza reguł REPpt.BRD:
1.
2.
3.
4.
5.

A
nW
A
nX
C

B→ W
nE → X
D→ Z
→ Z
nD → W

Warunki A, B, C, D, E, W i X można podzielić na dopytywalne A, B, C, D, E i niedopytywalne W, X. Zakłada się, że warunki dopytywalne A i C są prawdą, podczas gdy B, D i
E są nieprawdą.
Przebieg wnioskowania rozwiniętego w przód ilustrują rysunki 5.1 i 5.2. Prawdziwe i
nieprawdziwe warunki dopytywalne umieszczono w początkowej roboczej bazie danych,
podkreślając symbolem 0, iż wartości te nie są generowane przez reguły.
Pierwszy cykl testowania reguł rozpoczyna się od reguły 1, z której wynika, że W
nie jest prawdą. Zapisuje się to w roboczej bazie danych jako (1,nW).
W cyklu 2 z reguły 2 wynika, że X jest prawdą, co zostaje zapisane w roboczej
bazie danych jako (2,X).
W cyklach 3 i 4 z reguł 3 i 4 wynika ten sam wniosek: Z nie jest prawdą. Zostaje
to zapisane w roboczej bazie danych jako (3,nZ) i (4,nZ).
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Rysunek 5.1: Przykład animacji wnioskowania rozwiniętego dokładnego w przód.
W cyklu 5 z reguły 5 wynika, że prawdą jest W. A więc do roboczej bazy danych
zostaje dopisane (5,W), a w cyklu 6 usuwa się (1,nW). Ponieważ warunek nW reguły
2 zmienił swą wartość logiczną, należy rozpocząć nowy cykl testowania.
W cyklu tym (cykl 7) z reguły 1 wynika, że W nie jest prawdą. Ponieważ jednak w
roboczej bazie danych jest już (5,W), fakt nW zostaje pominięty. Cykl 7 zasługuje na
szczególną uwagę: w nim mamy bowiem do czynienie z niemonotonicznością wnioskowania.
Z reguły 2 wynika bowiem teraz że nX jest prawdą, a ponieważ poprzednio z reguły
2 wynikało że X jest prawdą, a nie ma żadnej innej klauzuli w roboczej bazie danych
zawierającej X, to konsekwentnie (2,X) zostaje usunięte a (2,nX) zostaje zapisane do
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Rysunek 5.2: Ciąg dalszy przykładu z rysunku 5.1.

roboczej bazy danych.
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Ponieważ w wyniku tego warunek nX reguły 4 zmienił swą wartość logiczną, należy
rozpocząć jeszcze jeden cykl testowania. W cyklu tym (cykl 8) z reguły 4 wynika,
że Z jest prawdą. Konsekwentnie z roboczej bazy danych zostają usunięte wszystkie
klauzule zawierające nZ i zostaje w niej zapisane (4,Z).
W następnym cyklu testowania nie są generowane żadne nowe fakty; osiągnięto więc
stan ustalony. Zawartość roboczej bazy danych zostaje więc (już bez numerów reguł
generujących wnioski) wpisana do ﬁnalnej bazy danych.
Łatwo zauważyć, że zmieniając kolejność reguł tak, aby reguła 5 była na samej górze
bazy reguł, a pozostałe reguły zostały przesuniete jedną pozycje w dół, problemy z
niemonotonicznością znikają. Byłoby jednak rzeczą niestosowną żądać od projektanta
dużej bazy reguł takiego grupowania reguł, aby zapewnić zawsze monotoniczne wnioskowania. Należy wymagać, aby system wnioskujący zawsze sobie radził z ewentualną
niemonotonicznością.

5.12

Wnioskowanie rozwinięte dokładne wstecz

5.12.1

Istota wnioskowania

W przypadku wnioskowania rozwiniętego dokładnego w przód użytkownik systemu
ekspertowego deklarował pewną liczbę faktów (warunków dopytywalnych będących i
nie będących prawdą) oraz znanych argumentów i otrzymywał nowe wnioski (będące i
nie będące prawdą) i wartości argumentów, wynikające z bazy reguł, bazy ograniczeń i
bazy modeli. Ich liczba bywa (z powodu konieczności generowania wniosków nieprawdziwych) na ogół znacznie większa aniżeli w przypadku wnioskowania elementarnego
dokładnego. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany tylko jednym wnioskiem, wówczas
dobrze jest ograniczyć wnioskowanie rozwinięte dokładne do sprawdzenia owego jednego wniosku. Ponieważ przed przystąpieniem do sprawdzenia wniosek ów jest czymś
potencjalnym, możliwym lecz nie pewnym, hipotetycznym, czymś co być może okaże
się prawdą, będziemy nazywać go hipotezą. Wynikiem wnioskowania wstecz może więc
być:
• weryﬁkowanie hipotezy, tzn. wykazanie, że hipoteza jest prawdziwa;
• falsyﬁkowanie hipotezy, tzn. wykazanie, że hipoteza nie jest prawdziwa.
Identycznie jak dla wnioskowania elementarnego wstecz, hipoteza musi być wnioskiem przynajmniej jednej reguły bazy reguł lub jednego modelu relacyjnego bazy
modeli. Podobnie jak dla baz elementarnych dokładnych rozróżnia się:
• hipotezy w sensie wąskim, którymi mogą być tylko wnioski reguł bazy reguł i
wnioski modeli relacyjnych bazy modeli, nie będące zarazem warunkami innych
reguł i warunkami startowymi innych modeli;
• hipotezy w sensie szerokim, którymi mogą być wnioski dowolnych reguł bazy
reguł i wnioski dowolnych modeli relacyjnych bazy modeli.

280

Rozdział 5. Wnioskowanie rozwinięte dokładne bez ocen - podstawy

Wnioskowanie rozwinięte wstecz rozpoczyna się od testowania reguły lub modelu relacyjnego, których wnioskiem jest hipoteza (zawsze prosta, nigdy zanegowana)
zwana główną. Wartość logiczna warunków dopytywalnych tej reguły lub tego modelu
relacyjnego zostaje określona przez użytkownika. Następnie:
• jeżeli reguła ta ma warunki niedopytywalne (proste lub zanegowane), stają się
one hipotezami pomocniczymi pierwszego rzędu, dla których testuje się kolejno
odpowiadające im reguły lub modele relacyjne, itd. aż do wyczerpania się hipotez pomocniczych lub pojawienia się warunków dopytywalnych nie będących
faktami; w przypadku bazy reguł z zagnieżdżającymi się regułami każde zagnieżdżanie powoduje pojawianie się hipotez pomocniczych kolejnych wyższych
rzędów. Hipoteza główna zostaje zweryﬁkowana, jeżeli - koniec końców - przynajmniej jedna reguła, której wnioskiem jest hipoteza główna, jest spełniona.
Hipoteza główna zostaje sfalsyﬁkowana, jeżeli - koniec końców - żadna reguła,
której wnioskiem jest hipoteza główna, nie jest spełniona;
• jeżeli model relacyjny zawierający hipotezę główna ma warunki niedopytywalne
(proste lub zanegowane), stają się one hipotezami pomocniczymi pierwszego rzędu, dla których testuje się kolejno odpowiadające im reguły lub modele relacyjne,
itd. aż do wyczerpania się hipotez pomocniczych lub pojawienia się warunków
dopytywalnych nie będących faktami; w przypadku bazy reguł z zagnieżdżającymi się regułami każde zagnieżdżanie powoduje pojawianie się hipotez pomocniczych kolejnych wyższych rzędów. Jeżeli model relacyjny zawierający hipotezę
główna ma niedopytywalne argumenty, zostają one wyznaczone przez odpowiednie modele arytmetyczne. Hipoteza główna zostaje zweryﬁkowana, jeżeli - koniec
końców - przynajmniej jeden model relacyjny, którego wnioskiem jest hipoteza
główna, jest spełniony. Hipoteza główna zostaje sfalsyﬁkowana, jeżeli - koniec
końców - żaden model relacyjny, którego wnioskiem jest hipoteza główna, nie
jest spełniony.
Reasumując:
Wnioskowanie rozwinięte dokładne wstecz kończy się gdy wszystkie istotne hipotezy
pomocnicze niskich poziomów zostały testowane. Koniec wnioskowania może być:
• pomyślny: hipoteza główna zostaje uznana za prawdę, gdy przynajmniej dla jednej reguły lub dla jednego modelu relacyjnego, dla których hipoteza główna jest
wnioskiem, wszystkie istotne hipotezy pomocnicze niższych poziomow okazały
się prawdą. Mówimy wówczas, że hipoteza główna została zweryﬁkowana;
• niepomyślny: hipoteza główna zostaje uznana za nieprawdę, gdy dla wszystkich
reguł lub dla wszystkich modeli relacyjnych, dla których hipoteza główna jest
wnioskiem, pewne istotne hipotezy pomocnicze niższych poziomow okazały się
nieprawdą. Mówimy wówczas, że hipoteza główna została sfalsyﬁkowana.

5.12.2

Przykład animacji wnioskowania rozwiniętego wstecz

Dla lepszego zrozumienia istoty wnioskowania rozwiniętego dokładnego wstecz rozpatrzmy przykład rozwiniętej dokładnej bazy reguł REPpt.BRD:

5.12 Wnioskowanie rozwinięte dokładne wstecz

1.
2.
3.
4.
5.

A
nW
A
nX
C
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B→ W
nE → X
D→ Z
→ Z
nD → W,

dla której przeprowadzono poprzednio wnioskowanie rozwinięte w przód, należy zweryﬁkować hipotezę główną Z. Animację odpowiedniego wnioskowania wstecz przedstawiają rysunki 5.3 i 5.4.
Testowanie hipotezy głównej Z rozpoczyna się od reguły 3, której obydwa warunki są dopytywalne. Reguła ta nie jest spełniona; dlatego przechodzimy do testowania
reguły 4, której wnioskiem jest również hipoteza główna.
Wymaga to testowania hipotezy pomocniczej nX, gdzie X jest wnioskiem reguły 2.
To z kolei wymaga testowania hipotezy pomocniczej W, będącej wnioskiem reguł 1 i 5.
Dla reguły 1 hipoteza pomocnicza W nie może być prawdą; natomiast dla reguły
5 (rysunek 5.4) hipoteza pomocnicza W jest prawdą. Stąd wynika, że prawdą jest nX
(reguła 2), a więc z reguły 4 wynika, że prawdą jest hipoteza główna Z.
Jak widać, również tym razem wnioskowanie wstecz nie generuje niepotrzebnych
faktów lecz zmierza ”najkrotsza drogą” do weryﬁkowania (falsyﬁkowania) wybranej
hipotezy.
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Rysunek 5.3: Przykład animacji wnioskowania rozwiniętego dokładnego wstecz.

5.12 Wnioskowanie rozwinięte dokładne wstecz

Rysunek 5.4: Ciąg dalszy przykładu z rysunku 5.3.

283

284

Rozdział 5. Wnioskowanie rozwinięte dokładne bez ocen - podstawy

5.13

Zadania

5.13.1

Animacja wnioskowania I

Wykonaj animację wnioskowania w przód dla następującej bazy reguł:
reguła(1,
reguła(2,
reguła(3,
reguła(4,

"X",["A","B"],1)
"Y",["nX", "C"],1)
"A",["E","F"],1)
"B",["E","G"],1)

i faktów "E", "nF", "G" i "C". Zapisz animcję w postaci pliku PPT analogicznie jak w
prezentacji SE_PPT2.PPT z witryny http://www.rmse.pl.

5.13.2

Animacja wnioskowania II

Wykonaj animację wnioskowania wstecz dla hipotezy głównej Y dla następującej bazy
reguł:
reguła(1,
reguła(2,
reguła(3,
reguła(4,

"X",["A","B"],1)
"Y",["nX", "C"],1)
"A",["E","F"],1)
"B",["E","G"],1)

i faktów "E", "nF", "G" i "C". Zapisz animcję w postaci pliku PPT analogicznie jak w
prezentacji SE_PPT2.PPT z witryny http://www.rmse.pl.

5.13.3

Negowanie wniosków I

Przedstaw bazę elementarną dokładną, będącą rozwiązaniem zadania 3.14.3, w postaci
rozwiniętej dokładnej i przetestuj ją dla wnioskowania w przód i wnioskowania wstecz.

5.13.4

Negowanie wniosków II

Przedstaw bazę elementarną dokładną, będącą rozwiązaniem zadania 3.14.4, w postaci
rozwiniętej dokładnej i przetestuj ją dla wnioskowania w przód i wnioskowania wstecz.

5.13.5

Testowanie sprzeczności bazy reguł I

Wykonaj ”ręcznie” test sprzeczności wewnętrznych dla bazy reguł:
reguła(1,"M",["H","E"],1)
reguła(2,"X",["nH","A"],1)
reguła(3,"H",["X","E"],1)
reguła(4,"W",["A","E","nW"],1)

285

5.13 Zadania

Porównaj wyniki testu z wynikami testu sprzeczności wewnętrznych przeprowadzonego
przez system rmse_RD.

5.13.6

Testowanie sprzeczności bazy reguł II

Wykonaj ”ręcznie” test sprzeczności wewnętrznych dla bazy reguł:
reguła(1,"W",["B","C"],1)
reguła(2,"C",["D","E"],1)
reguła(3,"E",["F","nB"],1)
reguła(4,"D",["A","nE"],1)
reguła(5,"B",["G","nA"],1)
reguła(6,"V",["A","nA"],1)
Porównaj wyniki testu z wynikami testu sprzeczności wewnetrznych przeporwadzonego
przez system rmse_RD.

5.13.7

Spłaszczanie bazy reguł I

Spłaszcz ”ręcznie” bazę reguł:
reguła(1,
reguła(2,
reguła(3,
reguła(4,
reguła(5,
reguła(6,

"Y",["X","nW"],1)
"Y",["G","nZ"],1)
"Y",["H","I","J","K"],1)
"X",["A","B","C"],1)
"W",["Z","K"],1)
"Z",["D","E"],1)

Zweryﬁkuj poprawność spłaszczenia korzystając z opcji Baza reguł spłaszczona dla
Analizy bazy wiedzy w MENU GŁÓWNYM systemu rmse_ED.

5.13.8

Spłaszczanie bazy reguł II

Spłaszcz ”ręcznie” bazę reguł:
reguła(1,
reguła(2,
reguła(3,
reguła(4,
reguła(5,
reguła(6,

"Y",["nX","W"],1)
"Y",["G","nZ"],1)
"X",["A","B","C"],1)
"Y",["H","I","J","K"],1)
"W".["nZ","K"],1)
"Z".["D","E","F"],1)

Zweryﬁkuj poprawność spłaszczenia korzystając z opcji Baza reguł spłaszczona dla
Analizy bazy wiedzy w MENU GŁÓWNYM systemu rmse_ED.
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5.13.9

Testowanie nadmiarowości bazy reguł I

Usuń nadmiarowości z bazy reguł:
reguła(1,"X",["nA","B"],1)
reguła(2,"A",["C","D"],1)
reguła(3,"B",["E","F"],1)
reguła(4,"X",["nC","nD","E","F"],1)
Usuń nadmiarowość z bazy reguł.

5.13.10

Testowanie nadmiarowości bazy reguł II

Usuń nadmiarowości z bazy reguł:
reguła(1,"X",["nA","nB"],1)
reguła(2,"A",["C","D"],1)
reguła(3,"B",["nE","nF"],1)
reguła(4,"X",["C","D","E","F"],1)
reguła(5,"A",["C","D"],1)
reguła(6,"X",["E","F"],1)
reguła(7,"Y",["nC","nD","E","F","H"],1)
reguła(8,"Y",["X","H"],1)

5.13.11

Testowanie nadmiarowości bazy reguł III

Usuń nadmiarowości z bazy reguł:
reguła(1,"W",["A","nF"],1)
reguła(2,"W",["G","B"],1)
reguła(3,"W",["A","nH"],1)
reguła(4,"F",["nB","nC"],1)
reguła(5,"G",["A","D"],1)
reguła(6,"H",["nB","nE"],1)

5.13.12

Sprzeczności łączne bazy reguł i bazy ograniczeń I

Dana jest baza reguł:
reguła(1,"W",["D","nF"],1)
reguła(2,"W",["A","nH"],1)
reguła(3,"F",["nB","nC"],1)
reguła(4,"G",["A","D"],1)
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reguła(5,"H",["nE","nB"],1)
i baza ograniczeń:
ograniczenie(1,["C","D","E"])
Wykonaj analizę analizę sprzeczności łącznych bazy reguł i bazy ograniczeń. Czy
sprzeczności łączne mają charakter krytyczny?

5.13.13

Sprzeczności łączne bazy reguł i bazy ograniczeń II

Dana jest baza reguł:
reguła(2,"K",["C","D","H"],1)
reguła(3,"F",["B","C"],1)
reguła(4,"G",["A","D"],1)
reguła(5,"M",["H","E"],1)
reguła(6,"N",["F","G"],1)
reguła(7,"I",["M","A"],1)
reguła(8,"I",["N"],1)
reguła(9,"F",["A"],1)
reguła(10,"G",["B"],1)
i baza ograniczeń:
ograniczenie(1,["A","C"])
Wyjaśnij - korzystając z opcji Baza reguł spłaszczona dla Analizy bazy wiedzy w MENU
GŁÓWNYM systemu rmse_ED - czy sprzeczność łączna tej bazy reguł i ograniczeń
ma charakter krytyczny, tzn. czy eliminuje jakąś regułę z bazy reguł.

5.13.14

Nadmiarowości łączne bazy reguł i bazy ograniczeń I

Dana jest baza reguł:
reguła(1,"W",["A","B","nV"],1)
reguła(2,"W",["A","B","D"],1)
reguła(3,"W",["A","B","nX"],1)
reguła(4,"V",["nC"],1)
reguła(5,"X",["nE"],1)
i baza ograniczeń:
ograniczenie(1,["C","D","E"])
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Czy w bazie reguł i ograniczeń są nadmiarowości łączne? Jeżeli tak, jak można je
usunąć?

5.13.15

Nadmiarowości łączne bazy reguł i bazy ograniczeń II

Dana jest baza reguł:
reguła(1,"W",["A","B","C"],1)
reguła(2,"W",["A","B","D"],1)
reguła(3,"V",["nW","E"],1)
reguła(4,"V",["nW","F"],1)
i baza ograniczeń:
ograniczenie(1,["E","F"])
ograniczenie(2,["C","D"])
Czy w bazie reguł i ograniczeń są nadmiarowości łączne? Jeżeli tak, jak można je
usunąć?

Rozdział 6

Wnioskowanie rozwinięte
dokładne bez ocen przykłady
”Nikt nie rozumie w zupełności zasady ogólnej - choćby jak najbardziej
poprawnie umiał jej dowieść, nie mówiąc już o powtórzeniu jej tylko - jeżeli
nie potraﬁ jej zastosować dla opanowania nowych sytuacji, które, o ile są
naprawdę nowe, różnią się w objawach od przypadków wykorzystanych w
dochodzeniu do uogólnienia.”
John Dewey (1859-1952), ”Jak myślimy?”.

W rozdziale tym przedstawimy niektóre przykłady z rozdziału 4 jako bazy wiedzy
rozwinięte dokładne. Umożliwi to zrozumienie zarówno korzyści wynikających ze stosowania baz rozwiniętych dokładnych jak i pewnych związanych z tym niedogodności.
Bezsprzeczną korzyścią jest większa zwięzłość i lepsza czytelność. Wadą jest wydłużony
przebieg wnioskowania, związany z koniecznością wyznaczania i pamiętania wniosków
nieprawdziwych.
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Baza wiedzy abstrakcyjna Ppt.BRD

Rozpatrzmy abstrakcyjną bazę reguł rozwiniętą dokładną REPpt.BRD z przykładu animacji w rozdziale 5.11.2. Baza ta ma postać:
reguła(1,"W",["A","B"],1)
reguła(2,"X",["nW","nE"],1)
reguła(3,"Z",["A","D"],1)
reguła(4,"Z",["nX"],1)
reguła(5,"W",["C","nD"],1)
fakt("A")
fakt("C")
fakt("nB")
fakt("nD")
fakt("nE")

Jak widać, zanegowane warunki dopytywalne nB, nD i nE można w bazie reguł
rozwiniętej dokładnej również zadeklarować jako fakty. Baza ta jest szczególnie interesująca, gdyż umożliwi zademonstrowanie niemonotoniczności wnioskowania, spowodowanej dwukrotną zmianą wartości logicznej warunku nW reguły 2. Wnioskowania w
przód przebiega następująco:

Porady ekspertowe dla:
bazy reguł REPPT.BRD:
W bazie reguł są fakty:
A
C
nB
nD
nE
Stosuję regułę 1. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
A,
B
to
W
Stąd wynika wniosek:
nW
Stosuję regułę 2. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
nW,
nE
to
X
Stąd wynika wniosek:
X

Stosuję regułę 3. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
A
D
to
Z
Stąd wynika wniosek:
nZ
Stosuję regułę 4. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
nX
to
Z
Stąd wynika wniosek:
nZ
Stosuję regułę 5. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
C
nD
to
W
Stąd wynika wniosek:
W
Stosuję regułę 2. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
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nW
nE
to
X
Stąd wynika wniosek:
nX
Stosuję regułę 4. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
nX
to
Z
Stąd wynika wniosek:
Z
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:

A
C
nB
nD
nE
W
nX
Z
Dane są wartości argumentów:
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Ppt.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania ekspertowego.

Przebieg wnioskowania w przód odpowiada dokładnie przebiegowi przedstawionemu
na rysunkach 5.1 i 5.2.
Przebieg wnioskowania wstecz dla bazy REPpt.BRD jest w przypadku hipotezy Z następujący:
Wnioskowanie rozwinięte dokładne wstecz
dla bazy reguł REPpt.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie wąskim:
Z
W bazie reguł są fakty:
A
C
nB
nD
nE
Stosuję regułę 5. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
C
nD
to
W
Stąd wynika wniosek:
W
Stosuję regułę 2. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
nW
nE
to
X
Stąd wynika wniosek:

nX
Stosuję regułę 4. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
nX
to
Z
Stąd wynika wniosek:
Z
Z bazy wiedzy PPT wynika hipoteza:
Z
Dane są fakty:
A
nB
C
nD
nE
W
nX
Z
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Ppt.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie testowania hipotezy:
Z
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Jeżeli porównać powyższy przebieg wnioskowania z przebiegiem pokazanym na
rysunkach 5.3 i 5.4, to widać że w trakcie ”komputerowego” wnioskowania nie są
generowane informacje o regułach 1 i 3, których wnioski nie są potrzebne dla weryﬁkacji
hipotezy Z, lecz jedynie o regułach 5, 4 i 2, bezpośrednio potrzebnych dla weryﬁkacji
hipotezy.

6.2

Bazy wiedzy dla kupna samochodu Kup.BRD

Zapiszmy bazę reguł REKup.BED z rozdziału 4.2 jako REKup.BRD, niczego poza tym
w niej nie zmieniając i przeprowadźmy wnioskowanie rozwinięte w przód w sytuacji,
gdy tylko warunek wygram w Toto-Lotka będzie uznany za prawdę. Przebieg tego
wnioskowania jest następujący:
Przebieg wnioskowania w przód jest dla tej bazy następujący:
Rozwinięte dokładne wnioskowanie
przód dla bazy reguł REKup.BRD
dostanę poważną podwyżkę?

NIE

Stosuję regułę 1. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
dostanę poważną podwyżkę
to
kupię dobry samochód
Stąd wynika wniosek:+
nkupię dobry samochód
dostanę znaczny spadek?

NIE

Stosuję regułę 2. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
dostanę znaczny spadek
to
kupię dobry samochód
Stąd wynika wniosek:
nkupię dobry samochód
wygram w Toto-Lotka?

TAK

Stosuję regułę 3. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
wygram w Toto-Lotka
to
kupię dobry samochód
Stąd wynika wniosek:
kupię dobry samochód
dostanę duże honorarium?

NIE

Stosuję regułę 4. Reguła ta ma postać:
Jeżeli

w

dostanę duże honorarium
to
kupię dobry samochód
Stąd wynika wniosek:
nkupię dobry samochód
wygram w Bingo?

NIE

Stosuję regułę 5. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
wygram w Bingo
to
kupię dobry samochód
Stąd wynika wniosek:
nkupię dobry samochód
poszczęści mi się na giełdzie?

NIE

Stosuję regułę 6. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
poszczęści mi się na giełdzie
to
kupię dobry samochód
Stąd wynika wniosek:
nkupię dobry samochód
będę długo oszczędzał?

NIE

Stosuję regułę 7. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
będę długo oszczędzał
to
kupię dobry samochód
Stąd wynika wniosek:
nkupię dobry samochód
dostanę potrzebny kredyt z banku? NIE
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Stosuję regułę 8. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
dostanę potrzebny kredyt z banku
to
kupię dobry samochód
Stąd wynika wniosek:
nkupię dobry samochód
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
ndostanę poważną podwyżkę
ndostanę znaczny spadek

wygram w Toto-Lotka
ndostanę duże honorarium
nwygram w Bingo
nposzczęści mi się na giełdzie
nbędę długo oszczędzał
ndostanę potrzebny kredyt z banku
kupię dobry samochód
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Kup.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania ekspertowego.

Testowanie reguł 1 i 2 generuje wniosek nkupię dobry samochód. Dopiero w wyniku
testowania reguły 3 pojawia się wniosek kupię dobry samochód. Testowanie reguł
następnych ponownie generuje wnioski nkupię dobry samochód, które są niezbyt interesujące: wiadomo bowiem, że samochód kupię na mocy reguły 3. Ich pojawienie się
jest jednak nieuniknione: wnioskowanie w przód trwa do osiągnięcia stanu ustalonego.
Oczywiście, wniosek nkupię dobry samochód nie pojawia się w podsumowaniu wnioskowania. Należy zwrócić uwagę na to, że ponieważ w bazie ograniczeń OGKup.BED
w rozdziale 4.2 były wyłącznie pary warunków dychotomicznych, baza ograniczeń nie
jest potrzebna dla wnioskowania rozwiniętego.
Wnioskowanie rozwinięte wstecz weryﬁkujące dla bazy REKup.BRD jedyną możliwą
hipotezę kupię dobry samochód jest bardzo krótkie i przebiega następująco:

Porady ekspertowe
REKUP.BRD

dla

bazy

reguł

Sprawdzam hipotezę w sensie wąskim:
kupię dobry samochód
dostanę poważną podwyżkę? NIE
dostanę znaczny spadek? NIE
wygram w Toto-Lotka? TAK
Stosuję regułę 3. Reguła ta ma postać:
Jeżeli
wygram w Toto-Lotka
to
kupię dobry samochód
Stąd wynika wniosek:
kupię dobry samochód

Z bazy wiedzy KUP wynika hipoteza w
sensie wąskim:
kupię dobry samochód
Dane są fakty:
ndostanę poważną podwyżkę
ndostanę znaczny spadek
wygram w Toto-Lotka
kupię dobry samochód
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Kup.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
kupię dobry samochód
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Bazy wiedzy dla statusu studenta Student1.BRD
Wiedza dziedzinowa Student1.BRD

Wiedza dziedzinowa dla bazy Student1.BRD jest identyczna z wiedzą dziedzinową dla
bazy Student1.BED, patrz rozdział 4.4. Dla kompletności i ułatwienia śledzenia rozważań zostanie ona powtórzona poniżej:
Należy wspomagać podejmowanie decyzji o wpisie studenta na następny semestr i o
przyznaniu mu stypendium zgodnie ze znanymi już zasadmi zasadami, które powtórzymy dla przypomnienia:
1. Student może uzyskać z przedmiotów A, B i C jedną z ocen: 5, 4.5, 4, 3.5, 3
lub 2.
2. Student otrzymuje wpis, gdy z wszystkich przedmiotów A, B i C ma ocenę >= 3
i zapłacił czesne lub ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim.
3. Student otrzymuje stypendium, gdy zapłacił czesne, ma średnią ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2 i wykazuje aktywność w kole naukowym. Warunek dla
średniej implikuje, że student z wszystkich przedmiotów A, B i C ma ocenę >= 3.
4. Student może również otrzymać stypendium gdy z wszystkich przedmiotów A, B
i C ma ocenę >= 3 i ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim.

6.3.2

Baza wiedzy Student1.BRD

Baza Student1.BRD zostanie uzyskana z bazy wiedzy Student1.BED. na drodze usunięcia reguł i modeli relacyjnych z zanegowanymi wnioskami i wprowadzeniu odpowiednich wniosków jako zanegowanych warunków z przedrostkiem n.
Baza reguł REStudent1.BRD
Odpowiednia baza reguł REStudent1.BRD zawiera reguły:
reguła(0, "Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,rok, grupa itd.)",["bez warunku"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("-------Początek reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3","zapłacił czesne"],1)
reguła(2,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
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reguła(3,"Student otrzymuje stypendium",["zapłacił czesne",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"aktywny w kole naukowym"],1)
reguła(4,"Student otrzymuje stypendium",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla ocen ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(5,"ocena z A,B,C >=3",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C >= 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla ocen ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(6,"Student może wykonywać pracę zarobkową",["nStudent otrzymuje stypendium"],1)

Baza reguł została napisana przy założeniu zamkniętego świata. Jest to uzasadnione tym, że nie oczekuje się pojawienia jakiś innych sposobów uzyskania wpisu lub
uzyskania stypendium

Baza modeli MOStudent1.BRD
Baza modeli MOStudent1.BRD ma postać:
rem_model("------- Początek modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(101,"bez warunku","ocena z A >= 3", "ocena z A", ">=","3",1)
model(102,"bez warunku","ocena z B >= 3", "ocena z B", ">=","3",1)
model(103,"bez warunku","ocena z C >= 3", "ocena z C", ">=","3",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla średnich ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(104,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
["0.333","0.333","0.333"],["ocena z A","ocena z B","ocena z C"],1)
model(105,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","4.2",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla średnich ------------")

296

Rozdział 6. Wnioskowanie rozwinięte dokładne bez ocen - przykłady

Baza ograniczeń OGStudent1.BRD
Baza wiedzy Student1.BRD nie potrzebuje bazy ograniczeń, gdyż wszystkie ograniczenia w bazie OGStudent1.BED były ograniczeniami dychotomicznymi.

6.3.3

Wnioskowanie w przód - Student1.BRD

Przebieg wnioskowania w przód jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1.BRD
bazy modeli MOStudent1.BRD
zapłacił czesne?

TAK

Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=3
Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=5
Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
4.329
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli:
ocena z A >= 3
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
3 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:

ocena z B >= 3
jeżeli:
ocena z B >= 3
Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z B >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z C >= 3
jeżeli:
ocena z C >= 3
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z C >= 3
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
to
ocena z A,B,C >=3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A,B,C >=3
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
ocena z A,B,C >=3
zapłacił czesne to
Student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje wpis
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim?
NIE
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
ocena z A,B,C >=3
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
to
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Student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
nStudent otrzymuje wpis

Student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium

Stosuję regułę 4:
Jeżeli
ocena z A,B,C >=3
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
to
Student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
nStudent otrzymuje stypendium

Stosuję regułę 6:
Jeżeli
nStudent otrzymuje stypendium
to
Student może wykonywać pracę zarobkową
Stąd wynika wniosek:
nStudent może wykonywać pracę zarobkową
Brak możliwości dalszego wnioskowania!

Stosuję regułę 6:
Jeżeli
nStudent otrzymuje stypendium
to
Student może wykonywać pracę zarobkową
Stąd wynika wniosek:
Student może wykonywać pracę zarobkową
Stosuję model relacyjny podstawowy 104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Dla modelu 104 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
aktywny w kole naukowym
to

Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
Student otrzymuje wpis
nwyniki sportowe na poziomie olimpijskim
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
aktywny w kole naukowym
Student otrzymuje stypendium
nStudent może wykonywać pracę zarobkową
Dane są wartości następujących
argumentów:
ocena z A=3
ocena z B=5
ocena z C=5
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
= 4.329
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Student1.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Zwróćmy uwagę na pewne cechy wnioskowania dla bazy wiedzy Student1.BRD:
1. System wyznacza nie tylko wnioski prawdziwe, lecz również nieprawdziwe, którymi są nStudent może wykonywać pracę zarobkową oraz nwyniki sportowe
na poziomie olimpijskim. Jest to potrzebne, bo wnioski pewnych reguł (w naszym przypadku reguły 6) mogą wymagać warunków w postaci zanegowanych
wniosków innych reguł.
2. Ponieważ żadne fakty nie zostały zadeklarowane w bazie reguł, system pyta o
wartość logiczną warunków dopytywalnych w miarę przechodzenia do testowania
reguł, w których owe warunki dopytywalne występują.
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3. Ponieważ żadne argumenty nie zostały zadeklarowane w bazie modeli, system
pyta o wartość liczbowe argumentów dopytywalnych w miarę przechodzenia do
testowania modeli, w których owe argumenty dopytywalne występują.
4. Testowanie baz wiedzy rozpoczyna sie zawsze testowaniem bazy reguł, poczynając od pierwszej reguły. Jeżeli w bazie reguł brak reguły, która jest spełniona,
system wnioskujący przechodzi do testowania bazy model, które rozpoczyna się
zawsze od pierwszego aktywnego modelu.

6.3.4

Wnioskowanie wstecz - Student1.BRD

Celem wnioskowania wstecz będzie weryﬁkacja hipotezy Student otrzymuje wpis.
Przebieg wnioskowania wstecz (przy tych samych faktach i wartościach argumentów
jak poprzednio) jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1.BRD
bazy modeli MOStudent1.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Student otrzymuje stypendium
zapłacił czesne?

TAK

Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=3
Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=5

Stosuję model relacyjny podstawowy 104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Dla modelu 104 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
+
aktywny w kole naukowym? TAK

Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=5

Hipoteza główna
Student otrzymuje stypendium
jest testowana.

Stosuję model arytmetyczny liniowy 103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena A +
0.333 * ocena B +
0.3333 * ocena C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
4.329

Stosuję regułę 3:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
aktywny w kole naukowym
to
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium

Hipoteza pomocnicza
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jest testowana.

Hipoteza w sensie szerokim:
Student otrzymuje stypendium
jest prawdą dla bazy wiedzy
Student1.BRD,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

6.4 Bazy wiedzy dla statusu studenta Student2.BRD

Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
4.2
aktywny w kole naukowym
Student otrzymuje stypendium
Dane są wartości następujących
argumentów:

299

ocena z A=3
ocena z B=5
ocena z C=5
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Student1.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów, w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Student otrzymuje stypendium

Tym razem nie są generowane niepotrzebne wnioski ani wartości liczbowe zmiennych. Wnioskowanie wstecz zmierza najkrótszą drogą do zadeklarowanej hipotezy.
Generowanie komunikatów o hipotezach pomocniczych jest tym razem bardziej
skomplikowane, aniżeli w rozdziale 6.1 dla bazy wiedzy REPpt.BRD. Dla hipotezy głównej Student otrzymuje stypendium oczywistą pierwszą hipoteza pomocniczą jest
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2. Dla testowania tej hipotezy należy znać wartości argumentów ocena z A, ocena z B i ocena z C i przeprowadzić
testowanie modelu arytmetycznego liniowego 103 przed przystąpieniem do testowania
wymienionej hipotezy pomocniczej.

6.4
6.4.1

Bazy wiedzy dla statusu studenta Student2.BRD
Wiedza dziedzinowa Student2.BRD

Wiedza dziedzinowa dla bazy Student2.BRD jest identyczna z wiedzą dziedzinową
dla bazy Student2.BED, patrz rozdział 4.6. Dla kompletności i ułatwienia śledzenia
rozważań zostanie ona powtórzona poniżej:
1. Warunkiem koniecznym wpisania studenta na semestr następny jest ocena co
najmniej 3 dla wszystkich przedmiotów A, B i C. Od studentów nie mających
wyników sportowych na poziomie olimpijskim wymaga się ponadto zapłacenia
czesnego.
2. Student otrzymuje wpis warunkowy, gdy z przedmiotów A i B ma ocenę co najmniej 3, a z przedmiotu C ma ocenę mniejszą niż 3. Od studentów nie mających
wyników sportowych na poziomie olimpijskim wymaga się ponadto zapłacenia
czesnego.
3. Student otrzymuje również wpis warunkowy, gdy z wszystkich przedmiotów A, B i
C ma ocenę co najmniej 3, ale nie zapłacił czesnego i nie ma wyników sportowych
na poziomie olimpijskim.
4. Student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów jeżeli ma wyniki sportowe
na poziomie olimpijskim i co najwyżej z jednego z przedmiotów A lub B ma ocenę
mniejszą niż 3.
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5. Student otrzymuje stypendium, gdy średnia ocena z przedmiotów A, B i C jest
większa niż 4.2 i student wykazuje aktywność w kole naukowym.
6. Student otrzymuje stypendium, gdy ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
7. Student zostaje skreślony z listy studentów jeżeli nie otrzymał wpisu i nie otrzymał wpisu warunkowego i nie otrzymał wpisu na indywidualny tryb studiów.
8. Student może uzyskać zgodę Dziekana na pracę zarobkową w Ośrodku Obliczeniowym Uczelni (OOU) jeżeli otrzymał wpis, nie otrzymuje stypendium i ma
średnią ocenę z przedmiotów A, B i C co najmniej 3.5.

6.4.2

Baza wiedzy Student2.BRD

Baza reguł REStudent2.BRD
Baza reguł REStudent2.BRD różni się od bazy wiedzy Student2.BED z rozdziału 4.6
tym, że usunięto reguły z zanegowanymi wnioskami i dla zanegowanych warunków
reguł korzystano z przedrostka negacji n. Baza ta jest następująca:
reguła(0, "Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,rok, grupa itd.)",["bez warunku"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje wpis")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3","student zapłacił czesne"],1)
reguła(2,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla student otrzymuje wpis")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje wpis warunkowy")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(3,"student otrzymuje wpis warunkowy",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C < 3","student zapłacił czesne"],1)
reguła(4,"student otrzymuje wpis warunkowy",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C >= 3","nstudent zapłacił czesne"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje wpis na ")
rem_reguła("indywidualny tryb studiów")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(5,"student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów",
["student ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"student conajwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3"],1)
reguła(6,"student conajwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3",
["ocena z A >= 3","ocena z B < 3"],1)
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reguła(7,"student conajwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3",
["ocena z A < 3","ocena z B >= 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla student otrzymuje wpis na ")
rem_reguła("indywidualny tryb studiów")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje stypendium")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(8,"student otrzymuje stypendium",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"student jest aktywny w kole naukowym"],1)
reguła(9,"student otrzymuje stypendium",
["student ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla student otrzymuje stypendium")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla ocen")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(10,"ocena z A,B,C >=3",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3","ocena z C >= 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla ocen")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla decyzji finalnych")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(11,"student zostaje skreślony z listy studentów", ["nstudent otrzymuje wpis",
"nstudent otrzymuje wpis warunkowy",
"nstudent otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów"],1)
reguła(12,"student może uzyskać zgodę Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
["student otrzymuje wpis","nstudent otrzymuje stypendium",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 3.5" ],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla decyzji finalnych")
rem_reguła("---------------------------------------------")

Baza modeli MOStudent2.BRD
Baza modeli MOStudent2.BRD różni się od bazy modeli MOStudent2.BRD z rozdziału
4.6 tym, że usunięto modela relacyjne z zanegowanymi wnioskami. Baza jest następująca:
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rem_model("------- Początek modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","ocena z A >= 3", "ocena z A", ">=","3",1)
model(101,"bez warunku","ocena z B >= 3", "ocena z B", ">=","3",1)
model(102,"bez warunku","ocena z C >= 3", "ocena z C", ">=","3",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla średnich ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(103,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
["0.333","0.333","0.333"],["ocena z A","ocena z B","ocena z C"],1)
model(104,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","4.2",1)
model(105,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 3.5",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","3.5",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla średnich ------------")

Baza ta jest zdecydowanie krótsza od bazy MOStudent2.BED z rozdziału 4.6.
Baza ograniczeń OGStudent2.BRD
Baza wiedzy Student2.BRD nie potrzebuje bazy ograniczeń, gdyż wszystkie ograniczenia w bazie OGStudent2.BED były ograniczeniami dychotomicznymi.

6.4.3

Wnioskowanie w przód - Student2.BRD

Wnioskowanie rozwinięte dokładne w przód przebiega dla bazy Student2.BRD następująco:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent2.BRD
bazy modeli MOStudent2.BRD
student ma wyniki sportowe na
poziomie olimpijskim?
NIE
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
student ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
student conajwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
to
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów

Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
student ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
to
student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje stypendium
Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=3.5
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Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=5
Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=4.5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C = 4.329
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli
ocena z A >= 3
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
3.5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A >= 3
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Stosuję regułę 5:
Jeżeli
ocena z A >= 3
nocena z B >= 3
to
student conajwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
Stąd wynika wniosek:
nstudent conajwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z C >= 3
jeżeli
ocena z C >= 3
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
4.5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z C >= 3
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
nocena z C >= 3
student zapłacił czesne
to
student otrzymuje wpis warunkowy
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis warunkowy

Stosuję regułę 6:
Jeżeli
nstudent zapłacił czesne? NIE
nocena z A >= 3
ocena z B >= 3
Stosuję regułę 3:
to
student conajwyżej z jednego z przedmiotów Jeżeli
ocena z A >= 3
A i B ma ocenę < 3
ocena z B >= 3
Stąd wynika wniosek:
nstudent conajwyżej z jednego z przedmiotów ocena z C >= 3
nstudent zapłacił czesne
A i B ma ocenę < 3
to
student otrzymuje wpis warunkowy
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
Stąd wynika wniosek:
dla spełnionego warunku startowego:
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
bez warunku
prawdą jest:
Stosuję regułę 9:
ocena z B >= 3
Jeżeli
jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z B >= 3
Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
ocena z C >= 3
5 >= 3
to
Stąd wynika wniosek:
ocena z A,B,C >=3
ocena z B >= 3
Stąd wynika wniosek:
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ocena z A,B,C >=3
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
ocena z A,B,C >=3
student zapłacił czesne
to
student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
student otrzymuje wpis
Stosuję regułę 10:
Jeżeli
nstudent otrzymuje wpis
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
nstudent otrzymuje wpis na
indywidualny tryb studiów
to
student zostaje skreślony z listy
studentów
Stąd wynika wniosek:
nstudent zostaje skreślony z listy
studentów

A, B i C >= 3.5
to
student może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
Stąd wynika wniosek:
nstudent może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
jeżeli
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
4.329 >= 3.5
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
Brak możliwości dalszego wnioskowania!

Stosuję model relacyjny podstawowy 104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jeżeli
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Dla modelu 104 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
student jest aktywny w kole naukowym? TAK
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
student jest aktywny w kole naukowym
to
student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
student otrzymuje stypendium
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
student otrzymuje wpis
nstudent otrzymuje stypendium
średnia ocena z przedmiotów

Dane są następujące fakty:
nstudent ma wyniki sportowe na
poziomie olimpijskim
nstudent otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
ocena z A >= 3
nstudent conajwyżej z jednego z
przedmiotów A i B ma ocenę < 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
student zapłacił czesne
ocena z A,B,C >=3
student otrzymuje wpis
nstudent zostaje skreślony z listy
studentów
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
4.2
student jest aktywny w kole naukowym
student otrzymuje stypendium
nstudent może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
3.5
Dane są
tów:
ocena z
ocena z
ocena z
średnia

wartości następujących argumenA=3.5
B=5
C=4.5
ocena z przedmiotów A, B i C=
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4.329
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Student2.BRD,

6.4.4

z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - Student2.BRD

Niech celem wnioskowania wstecz będzie weryﬁkacja hipotezy student zostaje
skreślony z listy studentów. Przebieg wnioskowania wstecz (przy tych samych
faktach i wartościach argumentów jak poprzednio) jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent2.BRD
bazy modeli MOStudent2.BRD

jest testowana.

Hipoteza pomocnicza
ocena z A >= 3
jest testowana.

Hipoteza pomocnicza
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
jest testowana.

Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli
ocena z A >= 3
Dla modelu 100 nie jest spełniona relacja:
2 >= 3
Stąd wynika wniosek:
nocena z A >= 3

Stosuję regułę 2:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
nocena z C >= 3
student zapłacił czesne
to
student otrzymuje wpis warunkowy
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis warunkowy

Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
ocena z A,B,C >=3
student zostaje skreślony z listy studentów student zapłacił czesne
to
student otrzymuje wpis
Określ wartość argumentu:
Stąd wynika wniosek:
ocena z A
nstudent otrzymuje wpis
ocena z A=2

Hipoteza pomocnicza
ocena z A,B,C >=3
jest testowana.
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
to
ocena z A,B,C >=3
Stąd wynika wniosek:
nocena z A,B,C >=3
Hipoteza pomocnicza
nstudent otrzymuje wpis

student ma wyniki sportowe
na poziomie olimpijskim?

NIE

Hipoteza pomocnicza
nstudent otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
jest testowana.
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
student ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
student conajwyżej z jednego z
przedmiotów A i B ma ocenę < 3
to
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
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Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
Hipoteza główna
student zostaje skreślony z listy
studentów
jest testowana.
Stosuję regułę 10:
Jeżeli
nstudent otrzymuje wpis
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
nstudent otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
to
student zostaje skreślony z listy
studentów
Stąd wynika wniosek:
student zostaje skreślony z listy
studentów
Hipoteza w sensie szerokim:
student zostaje skreślony z listy
studentów
jest prawdą dla bazy wiedzy
Student2.BRD,

6.5

dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
nocena z A >= 3
nocena z A,B,C >=3
nstudent otrzymuje wpis
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
nstudent ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
nstudent otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
student zostaje skreślony z listy
studentów
Dane są wartości następujących argumentów:
ocena z A=2
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Student2.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
student zostaje skreślony z listy studentów
Koniec wnioskowania wstecz.

Baza wiedzy OpłatyDodatkowe.BRD

Wiedza dziedzinowa tej bazy została przedstawiona w rozdziale 4.7

6.5.1

Baza reguł REOpłatyDodatkowe.BRD

W bazie reguł REOpłatyDodatkowe.BRD nie ma już reguł o zanegowanych wnioskach
z bazy REOpłatyDodatkowe.BED. W bazie reguł REOpłatyDodatkowe.BED nie wprowadzono również reguł dla pewnych zanegowanych wniosków w celu skrócenia wnioskowania. Zostało to utrzymane w bazie REOpłatyDodatkowe.BRD. Dla uproszczenia
wnioskowania wprowadzono również warunek dopytywalny Studiuje na semestrze
trzecim lub wyższym. Baza ma następującą postać:
rem_reguła("----------Początek reguł dla poprawiania ocen------------")
rem_reguła("-----------------------------------------------")
reguła(1,"Zaliczył semestr",["Ma wymaganą akumulowaną liczbę punktów ECTS"], 1)
reguła(2,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy w kolejnych sesjach
egzaminacyjnych",["Studiuje na semestrze trzecim lub wyższym",
"Brakująca liczba punktów ECTS poniżej krytycznej"], 1)
reguła(3,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w letniej sesji
egzaminacyjnej",
["Studiuje na studiach pierwszego stopnia","Studiuje na pierwszym semestrze",
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"Brakująca liczba punktów ECTS poniżej krytycznej"], 1)
reguła(4,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w tym samym
semestrze studiów",
["Studiuje na studiach pierwszego stopnia","Studiuje na drugim semestrze",
"Brakująca liczba punktów ECTS poniżej krytycznej"], 1)
rem_reguła("------------------------------------")
rem_reguła("----------Koniec reguł dla poprawiania-ocen---------------------------")
rem_reguła("------------------------------------")
rem_reguła("------------------------------------")
rem_reguła("----------Początek reguł dla powtarzania semestru-------------------")
rem_reguła("------------------------------------")
reguła(5,"Skierowany na powtarzanie semestru",["nZaliczył semestr warunkowo,
tryb poprawkowy w kolejnych sesjach egzaminacyjnych",
"Złożył wniosek o powtarzanie semestru",
"npowtarzał semestr","nstudiuje na pierwszym roku"], 1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("----------Koniec reguł dla powtarzania semestru------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("----------Początek reguł dla wznawiania studiów------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(6,"Może wznowić studia",["Może wznowić studia stacjonarne"],1)
reguła(7,"Może wznowić studia",["Może wznowić studia niestacjonarne"],1)
reguła(8,"Może wznowić studia stacjonarne",["Był skreślony",
"Chce wznowić studia stacjonarne", "Zaliczył pierwszy rok",
"nUpłynęły 3 lat od daty skreślenia",
"nWznawiał studia wcześniej"], 1)
reguła(9,"Może wznowić studia niestacjonarne",["Był skreślony",
"Chce wznowić studia niestacjonarne", "Zaliczył pierwszy semestr",
"nUpłynęło 5 lat od daty skreślenia"], 1)
rem_reguła("---------------------------------------")
rem_reguła("----------Koniec reguł dla wznawiania studiów-------------")

6.5.2

Baza modeli MOOpłatyDodatkowe.BRD

rem_model("-------Początek modeli dla

punktów ECTS---------")

rem_model("----------------------------------------")
model(100,"bez warunku","Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS",
"Numer aktualnego semestru","*",
"Wymagana liczba punktów ECTS na semestr",1)
model(101,"bez warunku", "Ma wymaganą akumulowaną liczbę punktów ECTS",
"Posiadana przez studenta akumulowana liczba punktów ECTS", ">=",
"Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS",1)
model(102,"bez warunku", "nMa wymaganą liczbę punktów ECTS",
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"Posiadana przez studenta liczba punktów ECTS", "<",
"Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS",1)
model(103,"bez warunku","Brakująca liczba punktów ECTS",
"Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS", "-",
"Posiadana przez studenta akumulowana liczba punktów ECTS",1)
model(104,"bez warunku", "Brakująca liczba punktów ECTS powyżej krytycznej",
"Brakująca liczba punktów ECTS", ">", "Krytyczna liczba punktów ECTS",1)
model(105,"bez warunku", "Brakująca liczba punktów ECTS poniżej krytycznej",
"Brakująca liczba punktów ECTS", "<=", "Krytyczna liczba punktów ECTS",1)
rem_model("-------------------------------------------")
rem_model("--------------Koniec modeli dla punktów ECTS-----------")
rem_model("-------------------------------------------")
rem_model("-------------------------------------------")
rem_model("--------------Początek modeli dla trybu poprawkowego-------------")
rem_model("-------------------------------------------")
model_liniowy(106,"Zaliczył semestr","Opłata dodatkowa za zaległe poprawki",
["100","150","150"],["Liczba poprawianych przedmiotów w II terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w III terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w kolejnym terminie"],1)
model_liniowy(107,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy w kolejnych sesjach
egzaminacyjnych","Opłata dodatkowa za poprawki",["60","100","150","150"],
["Liczba poprawianych przedmiotów w I terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w II terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w III terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w kolejnym terminie"],1)
model(108,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w letniej sesji
egzaminacyjnej","Opłata dodatkowa za poprawki","60","*",
"Liczba poprawianych przedmiotów w I terminie",1)
model_liniowy(109,"Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w tym
samym semestrze studiów","Opłata dodatkowa za poprawki",["60","100"],
["Liczba poprawianych przedmiotów w I terminie",
"Liczba poprawianych przedmiotów w II terminie"],1)
rem_model("------------------------------------")
rem_model("-----------Koniec modeli dla trybu poprawkowego---------------")
rem_model("------------------------------------")
rem_model("------------------------------------")
rem_model("--------------Początek modeli dla powtarzania semestru--------")
rem_model("------------------------------------")
model(110,"Skierowany na powtarzanie semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru",
"Liczba niezaliczonych przedmiotów","*","250",1)
model(111,"Skierowany na powtarzanie semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru <=
Koszt maksymalny powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru","<=",
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"Koszt maksymalny powtarzania semestru",1)
model(112,"Skierowany na powtarzanie semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru >
Koszt maksymalny powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru",">",
"Koszt maksymalny powtarzania semestru",1)
model(113,"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru <=
Koszt maksymalny powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa za powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru","==","0",1)
model(114,"Opłata dodatkowa wstępna za powtarzania semestru >
Koszt maksymalny powtarzania semestru",
"Opłata dodatkowa za powtarzania semestru",
"Koszt maksymalny powtarzania semestru","==","0",1)
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("---------Koniec modeli dla powtarzania semestru------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("--------------Początek modeli dla wznawiania studiów-------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
model(115,"Chce wznowić studia stacjonarne","Upłynęły co najmniej 3 lata od daty
skreślenia", "Liczba lat od skreślenia",">=","3",1)
model(116,"Chce wznowić studia niestacjonarne","Upłynęło co namniej 5 lat od daty
skreślenia","Liczba lat od skreślenia",">=","5",1)
model(117,"Może wznowić studia","Opłata za ponowną realizację przedmiotów
niezaliczonych","Liczba niezaliczonych przedmiotów","*","250",1)
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("--------------Koniec modeli dla wznawiania studiów------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("----Początek argumentów znanych -------------------")
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
argument_znany("Wymagana liczba punktów ECTS", 30)
argument_znany("Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS", 12)
argument_znany("Koszt maksymalny powtarzania semestru", 2000)
rem_model("-------------------------------------------------------------------")
rem_model("----Koniec argumentów znanych -----------------------")

6.5.3

Baza ograniczeń OGOpłatyDodatkowe.BRD

Ograniczenia dychotomiczne z bazy OGOpłatyDodatkowe.BED nie są już potrzebne.
Wprowadzenie warunku dopytywalnego Studiuje na semestrze trzecim lub
wyższym wymaga jednak odpowiedniego, jedynego w tej bazie ograniczenia. Baza ograniczeń OGOpłatyDodatkowe.BRD ma postać:
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ograniczenie(1,["Studiuje na pierwszym semestrze","Studiuje na drugim semestrze",
"Studiuje na semestrze trzecim lub wyższym"])

6.5.4

Wnioskowanie w przód - OpłatyDodatkowe.BRD

Wnioskowanie w przód dla bazy wiedzy OpłatyDodatkowe.BED przebiega następująco:

Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REOpłatyDodatkowe.BRD
bazy modeli MOOpłatyDodatkowe.BRD
bazy ograniczeń OGOpłatyDodatkowe.BRD
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
Wymagana liczba punktów ECTS=30
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS=12
Koszt maksymalny powtarzania semestru=2000
Tylko jeden warunek z ograniczenia
dla listy:
Studiuje na pierwszym semestrze
Studiuje na drugim semestrze
Studiuje na semestrze trzecim lub wyższym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Studiuje na semestrze trzecim lub wyższym
Studiuje na studiach pierwszego stopnia?
TAK

Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
tylko w tym samym semestrze studiów
Stąd wynika wniosek:
nZaliczył semestr warunkowo, tryb
poprawkowy tylko w tym samym
semestrze studiów
Był skreślony? NIE
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
Był skreślony
Chce wznowić studia stacjonarne
Zaliczył pierwszy rok
nUpłynęły 3 lat od daty skreślenia
nWznawiał studia wcześniej
to
Może wznowić studia stacjonarne
Stąd wynika wniosek:
nMoże wznowić studia stacjonarne
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
Może wznowić studia stacjonarne
to
Może wznowić studia
Stąd wynika wniosek:
nMoże wznowić studia

Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Studiuje na studiach pierwszego stopnia
Studiuje na pierwszym semestrze
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
Stosuję regułę 9:
to
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy Jeżeli
Był skreślony
tylko w letniej sesji egzaminacyjnej
Chce wznowić studia niestacjonarne
Stąd wynika wniosek:
Zaliczył pierwszy semestr
nZaliczył semestr warunkowo,
nUpłynęło 5 lat od daty skreślenia
tryb poprawkowy tylko w
to
letniej sesji egzaminacyjnej
Może wznowić studia niestacjonarne
Stąd wynika wniosek:
Stosuję regułę 4:
nMoże wznowić studia niestacjonarne
Jeżeli
Studiuje na studiach pierwszego stopnia
Stosuję regułę 7:
Studiuje na drugim semestrze
Jeżeli
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
Może wznowić studia niestacjonarne
krytycznej
to
to
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Może wznowić studia
Stąd wynika wniosek:
nMoże wznowić studia

Zaliczył semestr
Stąd wynika wniosek:
nZaliczył semestr

Określ wartość argumentu:
Numer aktualnego semestru
Numer aktualnego semestru=4

Stosuję model relacyjny podstawowy 104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Brakująca liczba punktów ECTS powyżej
krytycznej
jeżeli
Brakująca liczba punktów ECTS >
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS
Dla modelu 103 nie jest spełniona relacja:
9 > 12
Stąd wynika wniosek:
nBrakująca liczba punktów ECTS powyżej
krytycznej

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS =
Numer aktualnego semestru *
Wymagana liczba punktów ECTS na semestr
Stąd wynika wartość:
Wymagana akumulowana liczba punktów
ECTS = 120
Określ wartość argumentu:
Posiadana przez studenta akumulowana
liczba punktów ECTS
Posiadana przez studenta akumulowana
liczba punktów ECTS=111
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Brakująca liczba punktów ECTS =
Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS Posiadana przez studenta akumulowana
liczba punktów ECTS
Stąd wynika wartość:
Brakująca liczba punktów ECTS = 9

Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
jeżeli
Brakująca liczba punktów ECTS <=
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
9 <= 12
Stąd wynika wniosek:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Studiuje na semestrze trzecim lub wyższym
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
to
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Stąd wynika wniosek:
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych

Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Ma wymaganą akumulowaną liczbę punktów ECTS
jeżeli
Posiadana przez studenta akumulowana liczba
punktów ECTS >=
Wymagana liczba punktów ECTS
Stosuję regułę 5:
Dla modelu 101 nie jest spełniona relacja: Jeżeli
111 >= 120
nZaliczył semestr warunkowo, tryb
Stąd wynika wniosek:
poprawkowyw kolejnych
nMa wymaganą akumulowaną liczbę punktów ECTS
sesjach egzaminacyjnych
Złożył wniosek o powtarzanie semestru
nPowtarzał semestru
Stosuję regułę 1:
nStudiuje na pierwszym roku
Jeżeli
Ma wymaganą akumulowaną liczbę punktów ECTS to
Skierowany na powtarzanie semestru
to
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Stąd wynika wniosek:
nSkierowany na powtarzanie semestru
Określ wartość argumentu:
Liczba poprawianych przedmiotów w
I terminie
Liczba poprawianych przedmiotów w
I terminie=1
Określ wartość argumentu:
Liczba poprawianych przedmiotów w
II terminie
Liczba poprawianych przedmiotów w
II terminie=2
Określ wartość argumentu:
Liczba poprawianych przedmiotów w
III terminie
Liczba poprawianych przedmiotów w
III terminie=0
Określ wartość argumentu:
Liczba poprawianych przedmiotów w
kolejnym terminie
Liczba poprawianych przedmiotów w
kolejnym terminie=0
Stosuję model arytmetyczny liniowy 107:
dla spełnionego warunku startowego:
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
zachodzi:
Opłata dodatkowa za poprawki =
60 * Liczba poprawianych przedmiotów
w I terminie +
100 * Liczba poprawianych przedmiotów
w II terminie +
150 * Liczba poprawianych przedmiotów
w III terminie +
150 * Liczba poprawianych przedmiotów
w kolejnym terminie
Stąd wynika wartość:
Opłata dodatkowa za poprawki = 260
Chce wznowić studia stacjonarne? NIE
Chce wznowić studia niestacjonarne? NIE
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Studiuje na semestrze trzecim lub wyższym
nStudiuje na pierwszym semestrze
nStudiuje na drugim semestrze
Studiuje na studiach pierwszego stopnia
nZaliczył semestr warunkowo, tryb
poprawkowy tylko w letniej
sesji egzaminacyjnej

nZaliczył semestr warunkowo, tryb
poprawkowy tylko w tym samym
semestrze studiów
nBył skreślony
nMoże wznowić studia stacjonarne
nMoże wznowić studia
nMoże wznowić studia niestacjonarne
nMa wymaganą akumulowaną liczbę
punktów ECTS
nZaliczył semestr
nBrakująca liczba punktów ECTS
powyżej krytycznej
Zaliczył semestr warunkowo, tryb
poprawkowy w kolejnych
sesjach egzaminacyjnych
nSkierowany na powtarzanie semestru
nChce wznowić studia stacjonarne
nChce wznowić studia niestacjonarne
Nieprawdą jest: Studiuje na pierwszym
semestrze
Nieprawdą jest: Studiuje na drugim semestrze
Nieprawdą jest: Był skreślony
Nieprawdą jest: Chce wznowić studia
stacjonarne
Nieprawdą jest: Chce wznowić studia
niestacjonarne
Dane są wartości następujących argumentów:
Wymagana liczba punktów ECTS
na semestr=30
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS=12
Koszt maksymalny powtarzania semestru=2000
Numer aktualnego semestru=4
Wymagana akumulowana liczba punktów
ECTS=120
Posiadana przez studenta akumulowana
liczba punktów ECTS=111
Brakująca liczba punktów ECTS=9
Liczba poprawianych przedmiotów w
I terminie=1
Liczba poprawianych przedmiotów w
II terminie=2
Liczba poprawianych przedmiotów w
III terminie=0
Liczba poprawianych przedmiotów w
kolejnym terminie=0
Opłata dodatkowa za poprawki=260
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
OpłatyDodatkowe.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.
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Jak często przy wnioskowaniu rozwiniętym dokładnym, jesteśmy przytłoczeni liczbą wygenerowanych wniosków nie będących prawdą, m. in.:
nZaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w letniej sesji egzaminacyjnej
nZaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy tylko w tym samym semestrze studiów
nBył skreślony
nMoże wznowić studia stacjonarne
nMoże wznowić studia
nMoże wznowić studia niestacjonarne
nMa wymaganą akumulowaną liczbę punktów ECTS
nZaliczył semestr
nBrakująca liczba punktów ECTS powyżej krytycznej

Wnioski te niestety muszą być wygenerowane: wynika to z istoty wnioskowania
rozwiniętego dokładnego w przód. Jeżeli uznamy, że generowanie tego typu wniosków (i
ząśmiecanie nimi protokołu wnioskowania) jest ceną zbyt wysoką za nieznacznie tylko
większą prostotę bazy wiedzy DopłatyDodatkowe.BRD w porównaniu z bazą wiedzy
DopłatyDodatkowe.BED, należy wnioskowania przeprowadzać dla tej ostatniej.

6.5.5

Wnioskowanie wstecz - OpłatyDodatkowe.BRD

Wnioskowanie wstecz dla bazy wiedzy zostanie przeprowadzone dla identycznego zestawu faktów jak wnioskowanie w przód. Celem tego wnioskowania będzie weryﬁkacja hipotezy w sensie szerokim Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Wnioskowanie wstecz przebiega następująco:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS =
Numer aktualnego semestru *
Wymagana liczba punktów ECTS na semestr
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy Stąd wynika wartość:
Wymagana akumulowana liczba punktów
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
ECTS = 120
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
Określ wartość argumentu:
Wymagana liczba punktów ECTS=30
Posiadana przez studenta akumulowana
Krytyczna brakująca liczba punktów
liczba punktów ECTS
ECTS=12
Posiadana przez studenta akumulowana
Koszt maksymalny powtarzania semestru=2000
liczba punktów ECTS=111
Wnioskowanie wstecz dla
bazy reguł REOpłatyDodatkowe.BRD
bazy modeli MOOpłatyDodatkowe.BRD
bazy ograniczeń OGOpłatyDodatkowe.BRD

Studiuje na semestrze trzecim lub wyższym? TAK
Określ wartość argumentu:
Numer aktualnego semestru
Numer aktualnego semestru=4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Brakująca liczba punktów ECTS =
Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS Posiadana przez studenta akumulowana
liczba punktów ECTS
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Stąd wynika wartość:
Brakująca liczba punktów ECTS = 9
Hipoteza pomocnicza:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
jeżeli:
Brakująca liczba punktów ECTS <=
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS
Dla modelu 104 jest spełniona relacja:
9 <= 12
Stąd wynika wniosek:
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej

Hipoteza w sensie szerokim:
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
jest prawdą dla bazy wiedzy
OPŁATY_DODATKOWE.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Studiuje na semestrze trzecim lub wyższym
nStudiuje na pierwszym semestrze
nStudiuje na drugim semestrze
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
krytycznej
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych

Dane są wartości następujących argumentów:
Wymagana liczba punktów ECTS na semestr=30
Krytyczna brakująca liczba punktów ECTS=12
Koszt maksymalny powtarzania semestru=2000
Hipoteza główna:
Numer aktualnego semestru=4
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
Wymagana akumulowana liczba punktów ECTS=120
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Posiadana przez studenta akumulowana liczba
jest testowana.
punktów ECTS=111
Brakująca liczba punktów ECTS=9
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Studiuje na semestrze trzecim lub wyższym
OpłatyDodatkowe.BRD
Brakująca liczba punktów ECTS poniżej
z zadeklarowanych faktów i wartości argukrytycznej
mentów
to
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych
Stąd wynika wniosek:
Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
Koniec wnioskowania wstecz.
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych

Tym razem, jak zwykle przy wnioskowaniu wstecz, jesteśmy mniej narażeni na
konieczność bycia informowanym o dużej liczbie nieprawdziwych wniosków.
Przebieg wnioskowania wstecz pozostawia jednak pewien niedosyt: nie jesteśmy poinformowani o opłatach dodatkowych związanych ze zdawaniem zaległych egzaminów.
Przy wnioskowaniu wstecz dla przedstawionej bazy otrzymujemy tylko informację o
wybranej hipotezie, która jest Zaliczył semestr warunkowo, tryb poprawkowy
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych

6.6 Baza wiedzy kredytowa Kredyt.BRD

6.6
6.6.1

315

Baza wiedzy kredytowa Kredyt.BRD
Zalety bazy rozwiniętej dokładnej Kredyt.BRD

Wiedza dziedzinowa dla tej bazy została przedstawiona w rozdziale 4.8. Ponieważ w
regulaminie przyznawania kredytów złe zabezpieczenie zostało zdeﬁniowane jako
zabezpieczenie które nie jest ani bardzo dobre, ani dobre, zapisanie tej wiedzy dziedzinowej w postaci bazy elementarnej dokładnej wymagało szeregu kłopotliwych przekształceń, zmierzających do wyrażenia wymienionych dwóch pojęć za pomocą reguł nie
zawierających negacji wniosków innych reguł, lecz wyłącznie warunki i argumenty dopytywalne. Jeżeli zapiszemy wiedzę dziedzinową z rozdziału 4.8 w postaci bazy wiedzy
rozwiniętej dokładnej, nie będzie potrzeby korzystania z wymienionych przekształceń,
a odpowiednie rozswiniete bazy reguł i modeli będą znacznie bardziej czytelne, gdyż
baza reguł nie będzie mieć tym razem reguł dla wniosku Odmów kredytu1. Reguły dla
wniosku Konsultuj z przełożonym będą z powodów oczywistych takie same jak dla
bazy Kredyt.BRD w rozdziale 4.8.

6.6.2

Baza wiedzy Kredyt.BRD

Baza reguł REKredyt.BRD
Baza reguł REKredyt.BRD jest następująca:
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Udziel kredyt")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(1,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(2,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(3,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(4,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(5,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(6,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(7,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(8,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Udziel kredyt")
rem_reguła("-------------------------------")
1 (Pamiętamy, że w bazach rozwiniętych dokładnych nie ma potrzeby deﬁniowania reguł dla negacji
wniosków innych reguł.
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rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Konsultuj z przełożonym")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(9,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(10,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(11,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(12,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(13,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(14,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(15,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(16,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Konsultuj z przełożonym")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla jakości zabezpieczeń")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(17,"Bardzo dobre zabezpieczenie",["Bardzo dobre zabezpieczenie a)"],1)
reguła(18,"Bardzo dobre zabezpieczenie",["Bardzo dobre zabezpieczenie b)"],1)
reguła(19,"Bardzo dobre zabezpieczenie b)",
["Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)"],1)
reguła(20,"Dobre zabezpieczenie", ["Dobre zabezpieczenie częściowe 1)",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 2)","Dobre zabezpieczenie częściowe 3)",
"nBardzo dobre zabezpieczenie"],1)
reguła(21,"Złe zabezpieczenie",["nBardzo dobre zabezpieczenie",
"nDobre zabezpieczenie"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla jakości zabezpieczeń")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek deklaracji faktów")
rem_reguła("-------------------------------")
fakt("Bardzo dobra reputacja")
rem_reguła("Koniec deklaracji faktów")
rem_reguła("-------------------------------")

Jak widać, reguły dla wniosków:
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Udziel kredyt i Konsultuj z przełożonym
są identyczne jak w bazie REKredyt.BED. Reguł z wnioskiem
Odmów kredytu
tym razem nie ma: są one w bazie rozwiniętej niepotrzebne.
Zwraca uwagę prostota reguły dla wniosku Złe zabezpieczenie.

Baza modeli MOKredyt.BRD
Baza modeli MOKredyt.BRD jest krótsza od bazy modeli MOKredyt.BED z rozdziału 4.8.
Wnika to m. in. z pominięcia modeli potrzebnych w tej ostatniej dla reguł deﬁniujących złe zabezpieczenie. Baza ta ma postać:
rem_model("Początek modeli dla częściowych zabezpieczeń")
rem_model("-------------------------------")
model(101,"bez warunku","Bardzo dobre zabezpieczenie a)",
"Zabezpieczenie I klasy (%)",">=","100",1)
model_r(102,"bez warunku","Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1",
"<=,<", ["70","Zabezpieczenie I klasy (%)","100"],1)
model(103,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Zabezpieczenie II klasy (%)",">=","30",1)
model(104,"nBardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 1)","Zabezpieczenie I klasy (%)",">=","60",1)
model(105,"Dobre zabezpieczenie częściowe 1)",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 2)","Zabezpieczenie II klasy (%)",">=","10",1)
model(106,"Dobre zabezpieczenie częściowe 2)",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 3)","Zabezpieczenie III klasy (%)",">=","30",1)
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla częściowych zabezpieczeń")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla klas zabezpieczeń")
rem_model("-------------------------------")
model_r(107,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy","+",
["Depozyty złotówkowe", "Depozyty dewizowe","Gwarancje bankowe"],1)
model(108,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)",
"Zabezpieczenie I klasy","%","Kredyt",1)
model(109,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy","Akcje","+","Obligacje",1)
model(110,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy (%)",

318

Rozdział 6. Wnioskowanie rozwinięte dokładne bez ocen - przykłady

"Zabezpieczenie II klasy","%","Kredyt",1)
model(111,"bez warunku","Zabezpieczenie III klasy","Hipoteka","+",
"Prawa własności",1)
model(112,"bez warunku","Zabezpieczenie III klasy (%)",
"Zabezpieczenie III klasy","%","Kredyt",1)
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla klas zabezpieczeń")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla oceny finansów")
rem_model("-------------------------------")
model_liniowy(113,"bez warunku","Wskaźnik finansowy", ["-2", "1", "5", "5"],
["Krótkoterminowe zadłużenie/Sprzedaż netto (%)",
"Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)",
"Zysk netto/Całkowity majątek (%)",
"Zysk netto/Sprzedaż netto (%)"],1)
model(114,"bez warunku","Zła ocena finansów","Wskaźnik finansowy","<=","-50",1)
model_r(115,"bez warunku","Dostateczna ocena finansów","<,<=",
["-50","Wskaźnik finansowy","100"],1)
model_r(116,"bez warunku","Dobra ocena finansów","<,<=",
["100","Wskaźnik finansowy","500"],1)
model(117,"bez warunku","Bardzo dobra ocena finansów",
"Wskaźnik finansowy", ">=","500",1)
model(101,"bez warunku","Bardzo dobre zabezpieczenie a)",
"Zabezpieczenie I klasy (%)",">=","100",1)
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla oceny finansów")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Początek argumentów znanych")
rem_model("-------------------------------")
argument_znany("Depozyty złotówkowe",20000)
argument_znany("Depozyty dewizowe",10000)
argument_znany("Gwarancje bankowe",10000)
argument_znany("Kredyt",50000)
argument_znany("Akcje",10000)
argument_znany("Obligacje",20000)
argument_znany("Krótkoterminowe zadłużenie/Sprzedaż netto(%)",5)
argument_znany("Ubiegłoroczny wzrost zysku(%)",10)
argument_znany("Zysk netto/Całkowity majątek(%)",40)
argument_znany("Zysk netto/Sprzedaż netto(%)",20)
argument_znany("Hipoteka",180000)
argument_znany("Prawa własności",20000)
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Koniec argumentów znanych")
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rem_model("-------------------------------")

Baza modeli MOKredyt.BRD - w odróżnieniu od bazy modeli MOKredyt.BED - zawiera
wyłącznie modele bezpośrednio wynikające z regulaminu przyznawania kredytów. Na
uwagę zasługuje zastosowanie zanegowanego wniosku nBardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1) jako warunku startowego dla modelu 104; jest to uzasadnione
tym, że testowanie wniosku tego modelu (Dobre zabezpieczenie częściowe 1)) należy wykonać tylko wtedy, gdy zabezpieczenie nie jest bardzo dobre.

Baza ograniczeń OGKredyt.BRD
Baza ograniczeń OGKredyt.BRD jest identyczna z bazą OGKredyt.BED i zawiera tylko
jedno ograniczenie:
ograniczenie(1,["Bardzo dobra reputacja","Dobra reputacja","Zła reputacja"])

6.6.3

Wnioskowanie w przód - Kredyt.BRD

Wnioskowanie w przód dla rozwiniętej bazy wiedzy kredytowej Kredyt.BRD odbędzie
się dla identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak w przypadku elementarnej bazy z rozdziału 4.8.
Przebieg wnioskowania rozwiniętego dokładnego w przód jest dla bazy Kredyt.BRD
następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REKredyt.BRD
bazy modeli MOKredyt.BRD
bazy ograniczeń OGKredyt.BRD
W bazie reguł są fakty:
Bardzo dobra reputacja
W bazie modeli są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Zysk netto/Sprzedaż netto (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000

Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie I klasy =
Depozyty złotówkowe +
Depozyty dewizowe +
Gwarancje bankowe
Stąd wynika:
Zabezpieczenie I klasy = 40000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Zabezpieczenie I klasy % Kredyt
Stąd wynika:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 80
Stosuję model arytmetyczny elementarny
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109:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie II klasy = Akcje +
Obligacje
Stąd wynika:
o postaci:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie II klasy = 30000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie II klasy (%) =
Zabezpieczenie II klasy % Kredyt
Stąd wynika:
Zabezpieczenie II klasy (%) = 60
Stosuję model arytmetyczny elementarny
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie III klasy = Hipoteka +
Prawa własności
Stąd wynika:
Zabezpieczenie III klasy = 200000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie III klasy (%) =
Zabezpieczenie III klasy % Kredyt
Stąd wynika:
Zabezpieczenie III klasy (%) = 400
Stosuję model matematyczny liniowy 113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Wskaźnik finansowy =
-2 * Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)+
1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (%) +
5 * Zysk netto/Całkowity majątek (%) +
5 * Zysk netto/Sprzedaż netto (%)
Stąd wynika:
Wskaźnik finansowy = 300
Stosuję model relacyjny elementarny 101:

dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie a)
Jeżeli
Zabezpieczenie I klasy (%) >= 100
Stąd wynika:
nBardzo dobre zabezpieczenie a)
Stosuję regułę 15:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie a)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
nBardzo dobre zabezpieczenie
Stosuję model relacyjny elementarny 114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Zła ocena finansów
Jeżeli
Wskaźnik finansowy <= -50
Stąd wynika:
nZła ocena finansów
Stosuję model relacyjny elementarny 117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Bardzo dobra ocena finansów
Jeżeli
Wskaźnik finansowy >= 500
Stąd wynika:
nBardzo dobra ocena finansów
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Bardzo dobra ocena finansów,
Bardzo dobra reputacja
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Bardzo dobra ocena finansów,
Dobra reputacja
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
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Stosuję regułę 9:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Bardzo dobra ocena finansów,
Zła reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję model relacyjny rozwinięty 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Jeżeli
70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Stąd wynika:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Stosuję model relacyjny elementarny 103:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Jeżeli
Zabezpieczenie II klasy (%) >= 30
Stąd wynika:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Stosuję regułę 17:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1),
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stosuję
Jeżeli
Bardzo
Bardzo
Bardzo
to

regułę 1:
dobre zabezpieczenie,
dobra ocena finansów,
dobra reputacja

Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Bardzo dobra ocena finansów,
Dobra reputacja
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Bardzo dobra ocena finansów,
Zła reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dostateczna ocena finansów,
Bardzo dobra reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dostateczna ocena finansów,
Dobra reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję model relacyjny rozwinięty 116:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Dobra ocena finansów
Jeżeli
100 < Wskaźnik finansowy <= 500
Stąd wynika:
Dobra ocena finansów
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
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Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dobra ocena finansów,
Bardzo dobra reputacja
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dobra ocena finansów,
Dobra reputacja
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
Bardzo dobra reputacja
nDobra reputacja
nZła reputacja
nBardzo dobre zabezpieczenie a)
nZła ocena finansów
nBardzo dobra ocena finansów
nKonsultuj z przełożonym
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Bardzo dobre zabezpieczenie b)

Bardzo dobre zabezpieczenie
nDostateczna ocena finansów
Dobra ocena finansów
Udziel kredyt
Dane są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Zysk netto/Sprzedaż netto (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Zabezpieczenie I klasy=40000
Zabezpieczenie I klasy (%)=80
Zabezpieczenie II klasy=30000
Zabezpieczenie II klasy (%)=60
Zabezpieczenie III klasy=200000
Zabezpieczenie III klasy (%)=400
Wskaźnik finansowy=300
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Kredyt.BRD, z zadeklarowanych faktów i
wartości argumentów.
Koniec wnioskowania ekspertowego.

Przebieg tego wnioskowania jest bardziej rozwlekły aniżeli przebieg wnioskowania
elementarnego dokładnego w przód z rozdziału 4.8. Jest to związane przede wszystkim
z generacją wniosków nieprawdziwych, np. wniosków nUdziel kredyt. Nie można temu zapobiec przyjmując dla reguł 1 - 8 zerowy semafor wyświetlania: reguły te są
bowiem tymi regułami bazy reguł, które przedstawiają zasadniczy wniosek wnioskowania. Rozwlekłość ta jest poniekąd ceną płaconą za zdecydowanie większą zwięzłość
i czytelność bazy rozwiniętej w porównaniu z bazą elementarną. Można jej częściowo
zapobiec stosując wnioskowanie wstecz.

6.6.4

Wnioskowanie wstecz - Kredyt.BRD

Przebieg wnioskowania wstecz dla bazy rozwiniętej w przypadku testowania hipotezy
Udziel kredyt jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REKredyt.BRD
bazy modeli MOKredyt.BRD
bazy ograniczeń OGKredyt.BRD

Sprawdzam hipotezę w sensie wąskim:
Udziel kredyt
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W bazie reguł są fakty:
Bardzo dobra reputacja
W bazie modeli są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Zysk netto/Sprzedaż netto (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie I klasy =
Depozyty złotówkowe +
Depozyty dewizowe +
Gwarancje bankowe
Stąd wynika:
Zabezpieczenie I klasy = 40000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Zabezpieczenie I klasy % Kredyt
Stąd wynika:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 80
Stosuję model relacyjny elementarny 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie a)
Jeżeli
Zabezpieczenie I klasy (%) >= 100
Stąd wynika:
nBardzo dobre zabezpieczenie a)
Stosuję model relacyjny rozwinięty 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Jeżeli

70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Stąd wynika:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Stosuję model arytmetyczny elementarny
109:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie II klasy = Akcje +
Obligacje
Stąd wynika:
o postaci:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie II klasy = 30000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie II klasy (%) =
Zabezpieczenie II klasy % Kredyt
Stąd wynika:
Zabezpieczenie II klasy (%) = 60
Stosuję model relacyjny elementarny 103:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Jeżeli
Zabezpieczenie II klasy (%) >= 30
Stąd wynika:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Stosuję regułę 17:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1),
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
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Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie

Z bazy wiedzy KRE wynika hipoteza
Udziel kredyt

Stosuję model matematyczny liniowy 113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Wskaźnik finansowy =
-2 * Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)+
1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (%) +
5 * Zysk netto/Całkowity majątek (%) +
5 * Zysk netto/Sprzedaż netto (%)
Stąd wynika:
Wskaźnik finansowy = 300

Dane są fakty:
Dobra reputacja
nBardzo dobra reputacja
nZła reputacja
nBardzo dobre zabezpieczenie a)
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Bardzo dobre zabezpieczenie
nBardzo dobra ocena finansów
Dobra ocena finansów
Udziel kredyt

Stosuję model relacyjny elementarny 117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Bardzo dobra ocena finansów
Jeżeli
Wskaźnik finansowy >= 500
Stąd wynika:
nBardzo dobra ocena finansów
Stosuję model relacyjny rozwinięty 116:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Dobra ocena finansów
Jeżeli
100 < Wskaźnik finansowy <= 500
Stąd wynika:
Dobra ocena finansów
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dobra ocena finansów,
Bardzo dobra reputacja
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt

Dane są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)= 5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Zysk netto/Sprzedaż netto (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Zabezpieczenie I klasy=40000
Zabezpieczenie I klasy (%)=80
Zabezpieczenie II klasy=30000
Zabezpieczenie II klasy (%)=60
Wskaźnik finansowy=300
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Kredyt.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Udziel kredyt
Koniec wnioskowania ekspertowego.

6.7
6.7.1

Baza wiedzy dyrektorska Dyrektor.BRD
Wiedza dziedzinowa Dyrektor.BRD

Wiedza ta jest zmodyﬁkowana w porównaniu z wiedzą przedstawioną w rozdziale 4.9.
Ta ostatnia wymagała m. in. zdeﬁniowania reguł dla wniosków pozytywnych i nega-
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tywnych np. Pozostanie dyrektorem i Przestanie być dyrektorem, Propozycja
awansu do centrali i Brak propozycji awansu do centrali lub Podpadł i Nie
podpadł. Skoro w bazie rozwiniętej za pomocą odpowiednich reguł zostanie zadeklarowane, w jakich sytuacjach dyrektor pozostanie na stanowisku, dostanie podwyżkę lub
premię, nie ma potrzeby wyszczególnienia sytuacji, w których dyrektor nie pozostanie
na stanowisku, nie dostanie podwyżki lub nie dostanie premii. Dzięki temu baza rozwinięta jest krótsza i bardziej przejrzysta.
Wiedza ta jest również nieco rozszerzona w porównaniu z wiedzą przedstawioną w rozdziale 4.9. Dodatkowo na przykładzie rozwiniętej bazy reguł REDyrektor.BRD pokazano możliwość iteracyjnego jej rozszerzenia: dla warunków Narażał reputację firmy i Narażał swoją reputację , które w bazie REDyrektor.BED były warunkami dopytywalnymi, wprowadzono w bazie REDyrektor.BRD kilka reguł uszczegóławiających
sposoby owego narażania reputacji.
W bazie REDyrektor.BRD zadeklarowano również szereg zanegowanych warunków
dopytywalnych jako fakty.

6.7.2

Baza wiedzy Dyrektor.BRD

Baza reguł REDyrektor.BRD
Baza reguł REDyrektor.BRD jest następująca:
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Pozostanie dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(1,"Pozostanie dyrektorem",["Straty","Wiek poniżej 40 lat","nPodpadł"],1)
reguła(2,"Pozostanie dyrektorem",["Mały zysk","nPodpadł"],1)
reguła(3,"Pozostanie dyrektorem",["Duży zysk"],1)
reguła(4,"Pozostanie dyrektorem",["Bardzo duży zysk"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Pozostanie dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla podwyżek i premii")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(5,"Mała podwyżka",["Mały zysk","nPodpadł"],1)
reguła(6,"Duża podwyżka",["Duży zysk"],1)
reguła(7,"Bardzo duża podwyżka",["Bardzo duży zysk"],1)
reguła(8,"Nie dostanie podwyżki",["nMała podwyżka","nDuża podwyżka",
"nBardzo duża podwyżka"],1)
reguła(9,"Duża premia",["Duży zysk","nPodpadł"],1)
reguła(10,"Bardzo duża premia",["Bardzo duży zysk","nPodpadł"],1)
reguła(11,"Nie dostanie premii",["nDuża premia","nBardzo duża premia"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec reguł dla podwyżek i premii")
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rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Propozycja awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(12,"Propozycja awansu do centrali",["Co najmniej duży zysk",
"nPodpadł", "Wiek poniżej 40 lat","Wzrost 180 cm lub więcej",
"Współczynnik inteligencji 90 lub więcej",
"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego"],1)
reguła(13,"Co najmniej duży zysk",["Bardzo duży zysk"],1)
reguła(14,"Co najmniej duży zysk",["Duży zysk"],1)
reguła(15,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
["Bardzo dobra znajomość angielskiego"],1)
reguła(16,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
["Dobra znajomość angielskiego"],1)
reguła(17,"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
["Bardzo dobra znajomość niemieckiego"],1)
reguła(18,"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
["Dobra znajomość niemieckiego"],1)
reguła(19,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego",
["Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Propozycja awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Podpadł")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(20,"Podpadł",["Nie był układny"],1)
reguła(21,"Podpadł",["Nie dawał z siebie wszystkiego"],1)
reguła(22,"Podpadł",["Podlizywał się na potęgę"],1)
reguła(23,"Podpadł",["Prowokował konflikty"],1)
reguła(24,"Podpadł",[" "],1)
reguła(25,"Podpadł",["Narażał swoją reputację"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dlaPodpadł")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Narażał reputację firmy")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(26,"Narażał reputację firmy",
["Nie dbał o wystarczające informowanie klientów"],1)
reguła(27,"Narażał reputację firmy",["Nie dbał o porządek"],1)
reguła(28,"Narażał reputację firmy",
["Odpowiadał z opóźnieniem na maile i telefony klientów"]
reguła(29,"Narażał reputację firmy",
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["Nie uzupełniał zapasu materiałów informacyjnych"],1)
reguła(30,"Narażał reputację firmy",["Słaba znajomość angielskiego"],1)
reguła(31,"Narażał reputację firmy",["Słaba znajomość niemieckiego"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Narażał reputację firmy")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Narażał swoją reputację")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(32,"Narażał swoją reputację",["Pił alkohol w pracy"],1)
reguła(33,"Narażał swoją reputację",["Ubierał się niestarannie"],1)
reguła(34,"Narażał swoją reputację",["Lekceważył zasady higieny osobistej"],1)
reguła(35,"Narażał swoją reputację",
["Prowokował dyskusje na tematy polityczne lub religijne"],1)
reguła(36,"Narażał swoją reputację",["Był niegrzeczny wobec personelu"],1)
reguła(37,"Narażał swoją reputację",["Opowiadał ambarasujące dowcipy"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Narażał swoją reputację")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek faktów")
rem_reguła("-------------------------------")
fakt("nUbierał się niestarannie")
fakt("nNie był układny")
fakt("nNie dawał z siebie wszystkiego")
fakt("nPodlizywał się na potęgę")
fakt("nProwokował konflikty")
fakt("nNie dbał o wystarczające informowanie klientów")
fakt("nNie dbał o porządek")
fakt("nOdpowiadał z opóźnieniem na maile i telefony klientów")
fakt("nNie uzupełniał zapasu materiałów informacyjnych")
fakt("nPił alkohol w pracy")
fakt("nUbierał się niestarannie")
fakt("nLekceważył zasady higieny osobistej")
fakt("nProwokował dyskusje na tematy polityczne lub religijne")
fakt("nBył niegrzeczny wobec personelu")
fakt("nOpowiadał ambarasujące dowcipy")
fakt("Wiek poniżej 40 lat")
fakt("Wzrost 180 cm lub więcej")
fakt("Współczynnik inteligencji 90 lub więcej")
fakt("Dobra znajomość angielskiego")
fakt("Dobra znajomość niemieckiego")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec faktów")
rem_reguła("-------------------------------")
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Reguły 8 i 11 z zanegowanymi wnioskami:
Nie dostanie podwyżki i Nie dostanie premii
są potrzebne pomimo rozwiniętego charakteru bazy REDyrektor.BRD, gdyż wnioski
tych reguł nie są negacjami wniosków innych reguł.
Baza modeli MODyrektor.BRD
Baza modeli MODyrektor.BRD jest taka sama jak baza modeli MODyrektor.BED z rozdziału 4.9. Zacytujemy ją jednak - dla porządku - powtórnie:
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla parametrów ekonomicznych")
rem_model("----------------------------------------")
model(101,"bez warunku","Wielkość zysku","Przychody","-","Koszty całkowite",1)
model(102,"bez warunku","Przychody","Cena jednostkowa towaru",
"*", "Ilość sprzedanego towaru",1)
model(103,"bez warunku","Cena jednostkowa towaru",
"Jednostkowy koszt zakupu towaru","*","Wielkość zysku",1)
model_r(104,"bez warunku","Koszty całkowite","+",
["Koszty stałe","Koszty marketingu","Całkowite koszty zmienne"],1)
model(105,"bez warunku","Całkowite koszty zmienne",
"Jednostkowy koszt zmienny","*","Ilość sprzedanego towaru",1)"
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla parametrów ekonomicznych")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla klas zysku")
rem_model("----------------------------------------")
model(106,"bez warunku","Bardzo duży zysk","Wielkość zysku",">",
"Dolna granica b. dużego zysku",1)
model_r(107,"bez warunku","Duży zysk","<=,<",
["Dolna granica dużego zysku","Wielkość zysku",
"Górna granica dużego zysku"],1)
model_r(108,"bez warunku","Mały zysk","<=,<",
["Dolna granica małego zysku","Wielkość zysku",
"Górna granica małego zysku"],1)
model(109,"bez warunku","Straty","Wielkość zysku","<=","Górna granica strat",1)
model(110,"bez warunku","Dolna granica b. dużego zysku","Koszty całkowite",
"*","1",1
model(111,"bez warunku","Górna granica dużego zysku",
"Dolna granica b. dużego zysku","=","0",1)
model(112,"bez warunku","Dolna granica dużego zysku","Koszty całkowite",

6.7 Baza wiedzy dyrektorska Dyrektor.BRD

329

"*","0.5",1)
model(113,"bez warunku","Górna granica małego zysku",
"Dolna granica dużego zysku","=","0",1)
model(114,"bez warunku","Dolna granica małego zysku","Koszty całkowite",
"*","0.1",1)
model(115,"bez warunku","Górna granica strat",
"Dolna granica małego zysku","=","0",1)
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla klas zysku")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek argumentów znanych")
rem_model("----------------------------------------")
argument_znany("Ilość sprzedanego towaru",100000)
argument_znany("Jednostkowy koszt zakupu towaru",10)
argument_znany("Wielkość zysku",1.3)
argument_znany("Koszty stałe",300000)
argument_znany("Koszty marketingu",400000)
argument_znany("Jednostkowy koszt zmienny",1.4)
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec argumentów znanych")
rem_model("----------------------------------------")

Baza ograniczeń OGDyrektor.BRD
Baza ograniczeń OGDyrektor.BRD uległa wydatnemu skróceniu w porównaniu z bazą
OGDyrektor.BED z rozdziału 4.9. Ma ona obecnie postać:
ograniczenie(1,["Bardzo dobra znajomość angielskiego",
"Dobra znajomość angielskiego", "Słaba znajomość angielskiego"]
ograniczenie(2,["Bardzo dobra znajomość niemieckiego",
"Dobra znajomość niemieckiego", "Słaba znajomość niemieckiego"]),

w której pominięto wszystkie ograniczenia dla warunków dychotomicznych.

6.7.3

Wnioskowanie w przód - Dyrektor.BRD

Wnioskowanie w przód dla rozwiniętej dyrektorskiej bazy wiedzy Dyrektor.BRD. odbędzie się dla identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak w przypadku
elementarnej bazy Dyrektor.BED z rozdziału 4.9. Przebieg wnioskowania jest następujący:
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Porady ekspertowe dla
bazy reguł REDyrektor.BRD
bazy modeli MODyrektor.BRD
bazy ograniczeń OGDyrektor.BRD
W bazie reguł są fakty:
nUbierał się niestarannie
nNie był układny
nNie dawał z siebie wszystkiego
nPodlizywał się na potęgę
nProwokował konflikty
nNie dbał o wystarczające
informowanie klientów
nNie dbał o porządek
nOdpowiadał z opóźnieniem na
maile i telefony klientów
nNie uzupełniał zapasu materiałów
informacyjnych
nPił alkohol w pracy
nUbierał się niestarannie
nLekceważył zasady higieny osobistej
nProwokował dyskusje na tematy
polityczne lub religijne
nBył niegrzeczny wobec personelu
nOpowiadał ambarasujące dowcipy
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
Dobra znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
W bazie modeli są wartości argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Ilość sprzedanego towaru=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Stosuję regułę 15:
Jeżeli
Bardzo dobra znajomość angielskiego
to
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Stąd wynika wniosek:
nCo najmniej dobra znajomość angielskiego
Stosuję regułę 16:
Jeżeli
Dobra znajomość angielskiego
to
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Stosuję regułę 17:

Jeżeli
Bardzo dobra znajomość niemieckiego
to
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
nCo najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Dobra znajomość niemieckiego
to
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stosuję regułę 19:
Jeżeli
Co najmniej dobra znajomość angielskiego,
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
to
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
Stosuję regułę 20:
Jeżeli
Nie był układny
to
Podpadł
Stąd wynika wniosek:
nPodpadł
Stosuję regułę 21:
Jeżeli
Nie dawał z siebie wszystkiego
to
Podpadł
Stąd wynika wniosek:
nPodpadł
Stosuję regułę 22:
Jeżeli
Podlizywał się na potęgę
to
Podpadł
Stąd wynika wniosek:
nPodpadł
Stosuję regułę 23:
Jeżeli
Prowokował konflikty
to
Podpadł
Stąd wynika wniosek:

331

6.7 Baza wiedzy dyrektorska Dyrektor.BRD

nPodpadł
Stosuję regułę 26:
Jeżeli
Nie dbał o wystarczające informowanie
klientów
to
Narażał reputację firmy
Stąd wynika wniosek:
nNarażał reputację firmy
Stosuję regułę 24:
Jeżeli
Narażał reputację firmy
to
Podpadł
Stąd wynika wniosek:
nPodpadł
Stosuję regułę 27:
Jeżeli
Nie dbał o porządek
to
Narażał reputację firmy
Stąd wynika wniosek:
nNarażał reputację firmy
Stosuję regułę 28:
Jeżeli
Odpowiadał z opóźnieniem na
maile i telefony klientów
to
Narażał reputację firmy
Stąd wynika wniosek:
nNarażał reputację firmy
Stosuję regułę 29:
Jeżeli
Nie uzupełniał zapasu materiałów
informacyjnych
to
Narażał reputację firmy
Stąd wynika wniosek:
nNarażał reputację firmy
Stosuję regułę 30:
Jeżeli
Słaba znajomość angielskiego
to
Narażał reputację firmy
Stąd wynika wniosek:
nNarażał reputację firmy
Stosuję regułę 31:
Jeżeli
Słaba znajomość niemieckiego

to
Narażał reputację firmy
Stąd wynika wniosek:
nNarażał reputację firmy
Stosuję regułę 32:
Jeżeli
Pił alkohol w pracy
to
Narażał swoją reputację
Stąd wynika wniosek:
nNarażał swoją reputację
Stosuję regułę 25:
Jeżeli
Narażał reputację firmy
to
Podpadł
Stąd wynika wniosek:
nPodpadł
Stosuję regułę 33:
Jeżeli
Ubierał się niestarannie
to
Narażał swoją reputację
Stąd wynika wniosek:
nNarażał swoją reputację
Stosuję regułę 34:
Jeżeli
Lekceważył zasady higieny osobistej
to
Narażał swoją reputację
Stąd wynika wniosek:
nNarażał swoją reputację
Stosuję regułę 35:
Jeżeli
Prowokował dyskusje na tematy
polityczne lub religijne
to
Narażał swoją reputację
Stąd wynika wniosek:
nNarażał swoją reputację
Stosuję regułę 36:
Jeżeli
Był niegrzeczny wobec personelu
to
Narażał swoją reputację
Stąd wynika wniosek:
nNarażał swoją reputację
Stosuję regułę 37:
Jeżeli
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Opowiadał ambarasujące dowcipy
to
Narażał swoją reputację
Stąd wynika wniosek:
nNarażał swoją reputację
Stosuję model arytmetyczny elementarny
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Cena jednostkowa towaru =
Jednostkowy koszt zakupu towaru *
Marża zysku
Stąd wynika:
Cena jednostkowa towaru = 13
Stosuję model arytmetyczny elementarny
102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Przychody =
Cena jednostkowa towaru *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika:
Przychody = 1300000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Całkowite koszty zmienne =
Jednostkowy koszt zmienny *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika:
Całkowite koszty zmienne = 140000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Koszty całkowite =
Koszty stałe +
Koszty marketingu +
Całkowite koszty zmienne
Stąd wynika:
Koszty całkowite = 840000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi

Wielkość zysku = Przychody Koszty całkowite
Stąd wynika:
Wielkość zysku = 460000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
110:
dla spełnionego warunku startowego:+
bez warunku
zachodzi
Dolna granica b. dużego zysku =
Koszty całkowite * 1
Stąd wynika:
Dolna granica b. dużego zysku = 840000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica dużego zysku =
Dolna granica b. dużego zysku
Stąd wynika:
Górna granica dużego zysku = 840000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica dużego zysku =
Koszty całkowite * 0.5
Stąd wynika:
Dolna granica dużego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica małego zysku =
Dolna granica dużego zysku
Stąd wynika:
Górna granica małego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica małego zysku =
Koszty całkowite * 0.15
Stąd wynika:
Dolna granica małego zysku = 126000
Stosuję model arytmetyczny elementarny

333

6.7 Baza wiedzy dyrektorska Dyrektor.BRD

115:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica strat =
Dolna granica małego zysku
Stąd wynika:
Górna granica strat = 126000
Stosuję model relacyjny elementarny 106:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Bardzo duży zysk
jeżeli
Wielkość zysku >
Dolna granica b. dużego zysku
Stąd wynika:
nBardzo duży zysk
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Bardzo duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
nPozostanie dyrektorem
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Bardzo duży zysk
to
Bardzo duża podwyżka
Stąd wynika wniosek:
nBardzo duża podwyżka

nPodpadł,
Wiek poniżej 40 lat,
Wzrost 180 cm lub więcej,
Współczynnik inteligencji 90
lub więcej,
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
to
Propozycja awansu do centrali
Stąd wynika wniosek:
nPropozycja awansu do centrali
Stosuję model relacyjny elementarny 109:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Straty
jeżeli
Wielkość zysku <=
Górna granica strat
Stąd wynika:
nStraty
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Straty,
Wiek poniżej 40 lat,
nPodpadł
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
nPozostanie dyrektorem

Stosuję regułę 10:
Jeżeli
Bardzo duży zysk,
nPodpadł
to
Bardzo duża premia
Stąd wynika wniosek:
nBardzo duża premia

Stosuję model relacyjny rozwinięty 107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Duży zysk
jeżeli
Dolna granica dużego zysku <=
Wielkość zysku <
Górna granica dużego zysku
Stąd wynika:
Duży zysk

Stosuję regułę 13:
Jeżeli
Bardzo duży zysk
to
Co najmniej duży zysk
Stąd wynika wniosek:
nCo najmniej duży zysk

Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem

Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Co najmniej duży zysk,

Stosuję regułę 6:
Jeżeli
Duży zysk
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to
Duża podwyżka
Stąd wynika wniosek:
Duża podwyżka
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
Duży zysk
nPodpadł
to
Duża premia
Stąd wynika wniosek:
Duża premia
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
nDuża premia,
nBardzo duża premia
to
Nie dostanie premii
Stąd wynika wniosek:
nNie dostanie premii
Stosuję regułę 14:
Jeżeli
Duży zysk
to
Co najmniej duży zysk
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej duży zysk

nMały zysk
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Mały zysk,
nPodpadł
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
nPozostanie dyrektorem
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
Mały zysk,
nPodpadł
to
Mała podwyżka
Stąd wynika wniosek:
nMała podwyżka
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
nMała podwyżka,
nDuża podwyżka,
nBardzo duża podwyżka
to
Nie dostanie podwyżki
Stąd wynika wniosek:
nNie dostanie podwyżki
Brak możliwości dalszego wnioskowania!

Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Co najmniej duży zysk,
nPodpadł,
Wiek poniżej 40 lat,
Wzrost 180 cm lub więcej,
Współczynnik inteligencji 90
lub więcej,
Co najmniej dobra znajomość,
angielskiego i niemieckiego
to
Propozycja awansu do centrali
Stąd wynika wniosek:
Propozycja awansu do centrali
Stosuję model relacyjny rozwinięty 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Mały zysk
jeżeli
Dolna granica małego zysku <
Wielkość zysku <=
Górna granica małego zysku
Stąd wynika:

Dane są fakty:
nUbierał się niestarannie
nNie był układny
nNie dawał z siebie wszystkiego
nPodlizywał się na potęgę
nProwokował konflikty
nNie dbał o wystarczające
informowanie klientów
nNie dbał o porządek
nOdpowiadał z opóźnieniem na
maile i telefony klientów
nNie uzupełniał zapasu materiałów
informacyjnych
nPił alkohol w pracy
nLekceważył zasady higieny osobistej
nProwokował dyskusje na tematy
polityczne lub religijne
nBył niegrzeczny wobec personelu
nOpowiadał ambarasujące dowcipy
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
Dobra znajomość angielskiego
nBardzo dobra znajomość angielskiego
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nSłaba znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
nBardzo dobra znajomość niemieckiego
nSłaba znajomość niemieckiego
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego
Co najmniej dobra znajomość
niemieckiego
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
nPodpadł
nNarażał reputację firmy
nNarażał swoją reputację
nBardzo duży zysk
nBardzo duża podwyżka
nBardzo duża premia
nStraty
Duży zysk
Pozostanie dyrektorem
Duża podwyżka
Duża premia
nNie dostanie premii
Co najmniej duży zysk
Propozycja awansu do centrali
nMały zysk
nMała podwyżka
nNie dostanie podwyżki

Dane są wartości argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Ilość sprzedanego towaru=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Cena jednostkowa towaru=13
Przychody=1300000
Całkowite koszty zmienne=140000
Koszty całkowite=840000
Wielkość zysku=460000
Przychody=1300000
Cena jednostkowa towaru=13
Całkowite koszty zmienne=140000
Dolna granica b. dużego zysku=840000
Górna granica dużego zysku=840000
Dolna granica dużego zysku=420000
Górna granica małego zysku=420000
Dolna granica małego zysku=126000
Górna granica strat=126000
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Dyrektor.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania ekspertowego.

Dla wnioskowania rozwiniętego dokładnego charakterystyczne są podwójnie zanegowane wnioski (np. nNie był układny, nNie uzupełniał zapasu materiałów
informacyjnych), których sens jest oczywiście pozytywne (w tych przypadkach Był
układny, Uzupełniał zapasy materiałów informacyjnych).
Interpretując podwójnie zanegowane wnioski musimy oczywiście zapomnieć o nawykach wyniesionych z poslugiwania się potoczną mową ojczystą.

6.7.4

Wnioskowanie wstecz - Dyrektor.BRD

Wnioskowanie wstecz dla rozwiniętej dyrektorskiej bazy wiedzy Dyrektor.BRD odbędzie się dla hipotezy Pozostanie dyrektorem i identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak w przypadku elementarnej bazy Dyrektor.BED z rozdziału 4.9.
Przebieg wnioskowania jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REDyrektor.BRD
bazy modeli MODyrektor.BRD
bazy ograniczeń OGDyrektor.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie wąskim:
Pozostanie dyrektorem

W bazie reguł są fakty:
nUbierał się niestarannie
nNie był układny
nNie dawał z siebie wszystkiego
nPodlizywał się na potęgę
nProwokował konflikty
nNie dbał o wystarczające
informowanie klientów
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nNie dbał o porządek
nOdpowiadał z opóźnieniem na
maile i telefony klientów
nNie uzupełniał zapasu materiałów
informacyjnych
nPił alkohol w pracy
nUbierał się niestarannie
nLekceważył zasady higieny osobistej
nProwokował dyskusje na tematy
polityczne lub religijne
nBył niegrzeczny wobec personelu
nOpowiadał ambarasujące dowcipy
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90
lub więcej
Dobra znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
W bazie modeli są wartości argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Ilość sprzedanego towaru=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Stosuję model arytmetyczny elementarny
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Cena jednostkowa towaru =
Jednostkowy koszt zakupu towaru *
Marża zysku
Stąd wynika:
Cena jednostkowa towaru = 13
Stosuję model arytmetyczny elementarny
102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Przychody = Cena jednostkowa towaru *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika:
Przychody = 1300000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Całkowite koszty zmienne =
Jednostkowy koszt zmienny *
Ilość sprzedanego towaru

Stąd wynika:
Całkowite koszty zmienne = 140000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Koszty całkowite =
Koszty stałe +
Koszty marketingu +
Całkowite koszty zmienne
Stąd wynika:
Koszty całkowite = 840000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Wielkość zysku = Przychody Koszty całkowite
Stąd wynika:
Wielkość zysku = 460000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica małego zysku =
Koszty całkowite * 0.15
Stąd wynika:
Dolna granica małego zysku = 126000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
115:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica strat =
Dolna granica małego zysku
Stąd wynika:
Górna granica strat = 126000
Hipoteza pomocnicza
Straty
jest testowana.
Stosuję model relacyjny elementarny 109:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Straty
jeżeli
Wielkość zysku <= Górna granica strat
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Stąd wynika:
nStraty
Stosuję model arytmetyczny elementarny
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica dużego zysku =
Koszty całkowite * 0.5
Stąd wynika:
Dolna granica dużego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica małego zysku =
Dolna granica dużego zysku
Stąd wynika:
Górna granica małego zysku = 420000
Hipoteza pomocnicza
Mały zysk
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Mały zysk
jeżeli
Dolna granica małego zysku <
Wielkość zysku <=
Górna granica małego zysku
Stąd wynika:
nMały zysk
Stosuję model arytmetyczny elementarny
110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica b. dużego zysku =
Koszty całkowite * 1
Stąd wynika:
Dolna granica b. dużego zysku =
840000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica dużego zysku =

Dolna granica b. dużego zysku
Stąd wynika:
Górna granica dużego zysku =
840000
Hipoteza pomocnicza
Duży zysk
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 107:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Duży zysk
Jeżeli
Dolna granica dużego zysku <=
Wielkość zysku <
Górna granica dużego zysku
Stąd wynika:
Duży zysk
Hipoteza główna
Pozostanie dyrektorem
jest testowana.
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem
Hipoteza w sensie szerokim:
Pozostanie dyrektorem
jest prawdą dla bazy wiedzy DYR, dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są fakty:
nUbierał się niestarannie
nNie był układny
nNie dawał z siebie wszystkiego
nPodlizywał się na potęgę
nProwokował konflikty
nNie dbał o wystarczające
informowanie klientów
nNie dbał o porządek
nOdpowiadał z opóźnieniem na
maile i telefony klientów
nNie uzupełniał zapasu materiałów
informacyjnych
nPił alkohol w pracy
nLekceważył zasady higieny osobistej
nProwokował dyskusje na tematy
polityczne lub religijne
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nBył niegrzeczny wobec personelu
nOpowiadał ambarasujące dowcipy
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
Dobra znajomość angielskiego
nBardzo dobra znajomość angielskiego
nSłaba znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
nBardzo dobra znajomość niemieckiego
nSłaba znajomość niemieckiego
nStraty
nMały zysk
Duży zysk
Pozostanie dyrektorem
Dane są wartości argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Ilość sprzedanego towaru=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000

6.8

Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Cena jednostkowa towaru=13
Przychody=1300000
Całkowite koszty zmienne=140000
Koszty całkowite=840000
Wielkość zysku=460000
Dolna granica małego zysku=126000
Górna granica strat=126000
Dolna granica dużego zysku=420000
Górna granica małego zysku=420000
Dolna granica b. dużego zysku=840000
Górna granica dużego zysku=840000
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Dyrektor.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Pozostanie dyrektorem
Koniec wnioskowania ekspertowego.

Baza wiedzy dla stypendium socjalnego
Stypendium.BRD

Przekształcimy obecnie bazę wiedzy dla stypendium Stypendium.BED z rozdziału 4.10
w bazę rozwiniętą dokładną Stypendium.BRD. Odbywa się to na zwykłej zasadzie pominięcia reguł i modeli relacyjnych z zanegowanymi wnioskami i wprowadzeniu owych
wniosków i warunków dopytywalnych (tam, gdzie są potrzebne) w postaci zawierającej przedrostek negacji n, oraz zastapienia zanegowanych warunków dopytywalnych
nazwami tych warunków z przedrostkiem n.

6.8.1

Baza reguł REStypendium.BRD

Baza reguł REStypendium.BRD zawiera następujące reguły:
rem_reguła(("Skróty: nss - normalne STYPENDIUM socjalne,
pss - podwyższone STYPENDIUM socjalne" )
rem_reguła(("Założenie: rozpatruję tylko sytuację studentów chcących
uzyskać nss lub pss od początku roku akademickiego")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla szybkiego końca")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(1,"koniec",["njest studentem pierwszego roku UE",
"njest studentem wyższych lat UE"],1)
reguła(2,"koniec",["pobiera świadczenia pomocy materialnej na innym kierunku"],1)
reguła(3,"koniec",["jest studentem wyższych lat UE",
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"ma przedłużny termin złożnia pracy dyplomowej"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla szybkiego końca")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla spełnione wymagania dla nss ")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(4,"spełnione wymagania dla nss",["jest studentem pierwszego roku UE",
"npobiera świadczenia pomocy materialnej na innym kierunku",
"njest wiecznym studentem",
"złożył w terminie dla I roku kompletny wniosek o nss",
"dochód na jednego członka rodziny <= próg dochodu"],1)
reguła(5,"spełnione wymagania dla nss",["jest studentem wyższych lat UE",
"npobiera świadczenia pomocy materialnej na innym kierunku",
"njest wiecznym studentem",
"nma przedłużony termin złożenia pracy dyplomowej",
"złożył w terminie dla lat wyższych kompletny wniosek o nss",
"dochód na jednego członka rodziny <= próg dochodu"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(6,"jest wiecznym studentem", ["ukończył jakiś kierunek studiów",
"nkontynuuje studia w celu uzyskania tytułu magistra"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla spełnione wymagania dla nss ")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla złożył w terminie
dla ... kompletny wniosek o nss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(7,"złożył w terminie dla I roku kompletny wniosek o nss",
["złożył kompletny wniosek o nss",
"wniosek/dokumenty dla nss złożył w terminie dla I roku"],1)
reguła(8,"złożył w terminie dla lat wyższych kompletny wniosek o nss",
["złożył kompletny wniosek o nss",
"wniosek/dokumenty dla nss złożył w terminie dla lat wyższych"],1)
reguła(9,"złożył kompletny wniosek o nss",
["złożył oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów","złożył załącznik 1.",
"złożył załącznik 1.a","złożył załącznik 7.",
"złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów",
"złożył oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla złożył w terminie
dla ... kompletny wniosek o nss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
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rem_reguła(("Początek grupy reguł dla otrzymuje pss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(10,"otrzymuje pss",["spełnione wymagania dla nss","studiuje stacjonarnie",
"złożył w terminie dla I roku kompletny wniosek o pss"],1)
reguła(11,"otrzymuje pss",["spełnione wymagania dla nss","studiuje stacjonarnie",
"złożył w terminie dla lat wyższych kompletny wniosek o pss"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla otrzymuje pss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla złożył w terminie kompletny wniosek o pss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(12,"złożył w terminie dla I roku kompletny wniosek o pss",
["złożył kompletny wniosek o pss",
"wniosek/dokumenty dla pss złożył w terminie dla I roku"],1)
reguła(13,"złożył w terminie dla lat wyższych kompletny wniosek o pss",
["złożył kompletny wniosek o pss",
"wniosek/dokumenty dla pss złożył w terminie dla lat wyższych"],1)
reguła(14,"złożył kompletny wniosek o pss",["złożył załącznik 1.d",
"dojazd utrudnia studiowanie"],1)
reguła(15,"złożył kompletny wniosek o pss",["złożył załącznik 1.d",
"mieszka z niepracującym małżonkiem",
"złożył zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu małżonka"],1)
reguła(16,"złożył kompletny wniosek o pss",["złożył załącznik 1.d",
"mieszka z dzieckiem","złożył odpis aktu urodzenia dziecka"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla złożył w terminie kompletny wniosek o pss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Początek grupy reguł dla otrzymuje nss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
reguła(17,"student I roku otrzymuje nss",["spełnione wymagania dla nss",
"wniosek/dokumenty dla pss nie złożył w terminie dla I roku"],1)
reguła(18,"student lat starszych otrzymuje nss",["spełnione wymagania dla nss",
"wniosek/dokumenty dla pss nie złożył w terminie dla lat wyższych"],1)
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("Koniec grupy reguł dla otrzymuje nss")
rem_reguła(("---------------------------------------------")
rem_reguła(("---------------------------------------------")

Wnioskiem reguł 1, 2 i 3 jest "koniec", dzięki czemu spełnienie którejkolwiek z tych
reguł powoduje natychmiastowe zakończenie wnioskowania. Jest bowiem oczywiste, że
spełnienie dowolnej z tych reguł oznacza, iż student na pewno nie dostanie stypendium
socjalnego; dalsze testowanie baz byłoby w tej sytuacji nieuzasadnione. —

6.8 Baza wiedzy dla stypendium socjalnego
Stypendium.BRD

6.8.2

Baza modeli MOStypendium.BRD

Baza modeli MOStypendium.BRD zawiera następujące modele:
rem_model("Początek grupy modeli dla dochodu")
rem_model("---------------------------------------------")
model(101,"bez warunku","dochód na jednego członka rodziny <= próg dochodu",
"dochód na jednego członka rodziny","<=","próg dochodu",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy modeli dla dochodu")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek grupy modeli terminu dla nss")
rem_model("---------------------------------------------")
model(102,"jest studentem pierwszego roku UE",
"wniosek/dokumenty dla nss złożył w terminie dla I roku",
"termin_nss do 5 października", ">=",
"Dzień października składania wniosku o nss",1)
model(103,"jest studentem wyższych lat UE",
"wniosek/dokumenty dla nss złożył w terminie dla lat wyższych",
"termin_nss do 28 września", ">=",
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy modeli terminu dla nss")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek grupy modeli terminu dla pss")
rem_model("---------------------------------------------")
model(104,"jest studentem pierwszego roku UE",
"wniosek/dokumenty dla pss złożył w terminie dla I roku",
"termin_pss do 5 października", ">=",
"Dzień października składania wniosku o pss",1)
model(105,"jest studentem wyższych lat UE",
"wniosek/dokumenty dla pss złożył w terminie dla lat wyższych",
"termin_pss do 28 września", ">=",
"Dzień września składania wniosku o pss",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy modeli terminu dla pss")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek grupy argumentów znanych")
rem_model("---------------------------------------------")
argument_znany("próg dochodu",700)
argument_znany("termin_nss do 5 października",5)
argument_znany("termin_nss do 28 września",28)
argument_znany("termin_pss do 5 października",5)
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argument_znany("termin_pss do 28 września",28)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy argumentów znanych")
rem_model("---------------------------------------------")

Baza ograniczeń OGStypendium.BRD
Baza wiedzy Stypendium.BRD nie potrzebuje bazy ograniczeń, gdyż wszystkie ograniczenia w bazie OGStypendium.BED były ograniczeniami dychotomicznymi.

6.8.3

Wnioskowanie w przód - Stypendium.BRD

Przebieg wnioskowania rozwiniętego dokładnego w przód dla bazy Stypendium.BRD
jest następujący
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStypendium.BRD
bazy modeli MOStypendium.BRD
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
próg dochodu=700
termin_nss do 5 października=5
termin_nss do 28 września=28
termin_pss do 5 października=5
termin_pss do 28 września=28
njest studentem pierwszego roku UE? NIE
pobiera świadczenia pomocy materialnej
na innym kierunku?
NIE
jest studentem wyższych lat UE?" NIE
Stosuję regułę 5 o postaci:
Jeżeli
jest studentem wyższych lat UE
npobiera świadczenia pomocy materialnej
na innym kierunku
njest wiecznym studentem
nma przedłużony termin złożenia
pracy dyplomowej
złożył w terminie dla lat wyższych
kompletny wniosek o nss
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
to
spełnione wymagania dla nss
Stąd wynika wniosek:
nspełnione wymagania dla nss
ukończył jakiś kierunek studiów? NIE
Stosuję regułę 6 o postaci:

Jeżeli
ukończył jakiś kierunek studiów
nkontynuuje studia w celu uzyskania
tytułu magistra
to
jest wiecznym studentem
Stąd wynika wniosek:
njest wiecznym studentem
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej na innym
kierunku studiów? TAK
złożył załącznik 1.? TAK
złożył załącznik 1.a? TAK
złożył załącznik 7.? TAK
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego o
wysokości dochodów? TAK
złożył oświadczenia wszystkich pełnoletnich
członków rodziny? TAK
Stosuję regułę 9 o postaci:
Jeżeli
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej na
innym kierunku studiów
złożył załącznik 1.
złożył załącznik 1.a
złożył załącznik 7.
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
to
złożył kompletny wniosek o nss
Stąd wynika wniosek:
złożył kompletny wniosek o nss
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Stosuję regułę 10 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
to
otrzymuje pss
Stąd wynika wniosek:
notrzymuje pss

kompletny wniosek o pss

Stosuję regułę 11 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył w terminie dla lat wyższych
kompletny wniosek o pss
to
otrzymuje pss
Stąd wynika wniosek:
notrzymuje pss
złożył załącznik 1.d? TAK
dojazd utrudnia studiowanie?
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NIE

Stosuję regułę 14 o postaci:
Jeżeli
złożył załącznik 1.d
dojazd utrudnia studiowanie
to
złożył kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
nzłożył kompletny wniosek o pss
Stosuję regułę 12 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o pss
wniosek/dokumenty dla pss złożył w
terminie dla I roku
to
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
nzłożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
Stosuję regułę 13 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o pss
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla lat wyższych
to
złożył w terminie dla lat wyższych
kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
nzłożył w terminie dla lat wyższych

Stosuję regułę 11 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył w terminie dla lat wyższych
kompletny wniosek o pss
to
otrzymuje pss
Stąd wynika wniosek:
notrzymuje pss
mieszka z niepracującym
małżonkiem? TAK
złożył zaświadczenie z Powiatowego Urzędu
Pracy ozatrudnieniu małżonka? TAK
Stosuję regułę 15 o postaci:
Jeżeli
złożył załącznik 1.d
mieszka z niepracującym małżonkiem
złożył zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy o zatrudnienia małżonka
to
złożył kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
złożył kompletny wniosek o pss
mieszka z dzieckiem?

NIE

Stosuję regułę 16 o postaci:
Jeżeli
złożył załącznik 1.d
mieszka z dzieckiem
złożył odpis aktu urodzenia dziecka
to
złożył kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
nzłożył kompletny wniosek o pss
Stosuję regułę 17 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
nzłożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
to
student I roku otrzymuje nss
Stąd wynika wniosek:
nstudent I roku otrzymuje nss
Stosuję regułę 18 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
nzłożył w terminie dla lat wyższych
kompletny wniosek o pss
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to
student lat starszych otrzymuje nss
Stąd wynika wniosek:
nstudent lat starszych otrzymuje nss
Określ wartość argumentu:
dochód na jednego członka rodziny
dochód na jednego członka rodziny=650
Stosuję model relacyjny podstawowy 101
o postaci:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
jeżeli
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
Stąd wynika:
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
Określ wartość argumentu:
Dzień października składania
wniosku o nss
Dzień października składania
wniosku o nss=2
Stosuję model relacyjny podstawowy 104
o postaci:
dla spełnionego warunku startowego:
jest studentem pierwszego roku UE
prawdą jest
wniosek/dokumenty dla nss złożył
w terminie dla I roku
jeżeli
termin_nss do 5 października >=
Dzień października składania
wniosku o nss
Stąd wynika:
wniosek/dokumenty dla nss złożył
w terminie dla I roku
Stosuję regułę 7 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o nss
wniosek/dokumenty dla nss złożył
w terminie dla I roku
to
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
Stąd wynika wniosek:
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss

Stosuję regułę 4 o postaci:
Jeżeli
jest studentem pierwszego roku UE
npobiera świadczenia pomocy materialnej
na innym kierunku
njest wiecznym studentem
złożył w terminie dla I roku kompletny
wniosek o nss
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
to
spełnione wymagania dla nss
Stąd wynika wniosek:
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie?

TAK

Stosuję regułę 11 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył w terminie dla lat wyższych
kompletny wniosek o pss
to
otrzymuje pss
Stąd wynika wniosek:
notrzymuje pss
Stosuję regułę 17 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
nzłożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
to
student I roku otrzymuje nss
Stąd wynika wniosek:
student I roku otrzymuje nss
Stosuję regułę 18 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
nzłożył w terminie dla lat wyższych
kompletny wniosek o pss
to
student lat starszych otrzymuje nss
Stąd wynika wniosek:
student lat starszych otrzymuje nss
Określ wartość argumentu:
Dzień października składania
wniosku o pss
Dzień października składania
wniosku o pss=3
Stosuję model relacyjny podstawowy 106
o postaci:
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dla spełnionego warunku startowego:
jest studentem pierwszego roku UE
prawdą jest
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
jeżeli
termin_pss do 5 października >=
Dzień października składania
wniosku o pss
Stąd wynika:
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
Stosuję regułę 12 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o pss
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
to
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
Stosuję regułę 10 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
to
otrzymuje pss
Stąd wynika wniosek:
otrzymuje pss
Stosuję regułę 17 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
nzłożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
to
student I roku otrzymuje nss
Stąd wynika wniosek:
nstudent I roku otrzymuje nss
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
jest studentem pierwszego roku UE
npobiera świadczenia pomocy materialnej
na innym kierunku
njest studentem wyższych lat UE
nukończył jakiś kierunek studiów
njest wiecznym studentem
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej

345

na innym kierunku studiów
złożył załącznik 1.
złożył załącznik 1.a
złożył załącznik 7.
złożył zaświadczenie Urzędu
Skarbowegoo wysokości dochodów
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
złożył kompletny wniosek o nss
złożył załącznik 1.d
ndojazd utrudnia studiowanie
nzłożył w terminie dla lat wyższych
kompletny wniosek o pss
mieszka z niepracującym małżonkiem
złożył zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy o zatrudnieniu
małżonka
złożył kompletny wniosek o pss
nmieszka z dzieckiem
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
ndochód na jednego członka rodziny >
próg dochodu
wniosek/dokumenty dla nss złożył
w terminie dla I roku
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o nss
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
student lat starszych otrzymuje nss
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
otrzymuje pss
nstudent I roku otrzymuje nss
Dane są wartości następujących argumentów:
próg dochodu=700
termin_nss do 5 października=5
termin_nss do 28 września=28
termin_pss do 5 października=5
termin_pss do 28 września=28
dochód na jednego członka rodziny=650
Dzień października składania wniosku
o nss=2
Dzień października składania wniosku
o pss=3
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Stypendium.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.
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Wnioskowanie wstecz - Stypendium.BRD

Przebieg wnioskowania rozwiniętego dokładnego wstecz dla bazy Stypendium.BRD i
hipotezy otrzymuje pss jest następujący:

Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStypendium.BRD
bazy modeli MOStypendium.BRD.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
otrzymuje pss
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
próg dochodu=700
termin_nss do 5 października=5
termin_nss do 28 września=28
termin_pss do 5 października=5
termin_pss do 28 września=28
njest studentem pierwszego roku UE? NIE
pobiera świadczenia pomocy materialnej
na innym kierunku?
NIE
jest studentem wyższych lat UE? NIE
ukończył jakiś kierunek studiów?
NIE
Hipoteza pomocnicza
njest wiecznym studentem
jest testowana.
Stosuję regułę 6 o postaci:
Jeżeli
ukończył jakiś kierunek studiów
nkontynuuje studia w celu uzyskania
tytułu magistra
to
jest wiecznym studentem
Stąd wynika wniosek:
njest wiecznym studentem
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej na
innym kierunku studiów?
TAK
złożył załącznik 1.?
TAK
złożył załącznik 1.a? TAK
złożył załącznik 7.? TAK
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów?
TAK
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny? TAK
Hipoteza pomocnicza
złożył kompletny wniosek o nss
jest testowana.

Stosuję regułę 9 o postaci:
Jeżeli
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
złożył załącznik 1.
złożył załącznik 1.a
złożył załącznik 7.
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów
złożył oświadczenia wszystkich
pełnoletnich członków rodziny
to
złożył kompletny wniosek o nss
Stąd wynika wniosek:
złożył kompletny wniosek o nss
Określ wartość argumentu:
Dzień października składania
wniosku o nss
Dzień października składania
wniosku o nss=2
Hipoteza pomocnicza
wniosek/dokumenty dla nss złożył
w terminie dla I roku
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 103
o postaci:
dla spełnionego warunku startowego:
jest studentem pierwszego roku UE
prawdą jest
wniosek/dokumenty dla nss złożył
w terminie dla I roku
jeżeli
termin_nss do 5 października >=
Dzień października składania wniosku
o nss
Stąd wynika:
wniosek/dokumenty dla nss złożył
w terminie dla I roku
Hipoteza pomocnicza
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o nss
jest testowana
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Stosuję regułę 7 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o nss
wniosek/dokumenty dla nss złożył
w terminie dla I roku
to
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o nss
Stąd wynika wniosek:
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o nss
Określ wartość argumentu:
dochód na jednego członka rodziny
dochód na jednego członka rodziny=650
Hipoteza pomocnicza
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 101
o postaci:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
jeżeli
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
Stąd wynika:
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
Hipoteza pomocnicza
spełnione wymagania dla nss
jest testowana.
Stosuję regułę 4 o postaci:
Jeżeli
jest studentem pierwszego roku UE
npobiera świadczenia pomocy materialnej
na innym kierunku
njest wiecznym studentem
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o nss
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
to
spełnione wymagania dla nss
Stąd wynika wniosek:
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie? TAK
złożył załącznik 1.d? TAK
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dojazd utrudnia studiowanie?

TAK

Hipoteza pomocnicza
złożył kompletny wniosek o pss
jest testowana.
Stosuję regułę 14 o postaci:
Jeżeli
złożył załącznik 1.d
dojazd utrudnia studiowanie
to
złożył kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
złożył kompletny wniosek o pss
Określ wartość argumentu:
Dzień października składania
wniosku o pss
Dzień października składania
wniosku o pss=2
Hipoteza pomocnicza
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 105
o postaci:
dla spełnionego warunku startowego:
jest studentem pierwszego roku UE
prawdą jest
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
jeżeli
termin_pss do 5 października >=
Dzień października składania wniosku
o pss
Stąd wynika:
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
Hipoteza pomocnicza
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
jest testowana.
Stosuję regułę 12 o postaci:
Jeżeli
złożył kompletny wniosek o pss
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
to
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
Stąd wynika wniosek:
złożył w terminie dla I roku
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kompletny wniosek o pss
Hipoteza główna
otrzymuje pss
jest testowana.
Stosuję regułę 10 o postaci:
Jeżeli
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
to
otrzymuje pss
Stąd wynika wniosek:
otrzymuje pss
Hipoteza w sensie szerokim:
otrzymuje pss
jest prawdą dla bazy wiedzy
Stypendium.BRD,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
jest studentem pierwszego roku UE
npobiera świadczenia pomocy materialnej
na innym kierunku
njest studentem wyższych lat UE
nukończył jakiś kierunek studiów
njest wiecznym studentem
złożył oświadczenie o niepobieraniu
świadczeń pomocy materialnej
na innym kierunku studiów
złożył załącznik 1.
złożył załącznik 1.a
złożył załącznik 7.
złożył zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości dochodów
złożył oświadczenia wszystkich

6.9
6.9.1

pełnoletnich członków rodziny
złożył kompletny wniosek o nss
wniosek/dokumenty dla nss złożył
w terminie dla I roku
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o nss
dochód na jednego członka rodziny <=
próg dochodu
spełnione wymagania dla nss
studiuje stacjonarnie
złożył załącznik 1.d
dojazd utrudnia studiowanie
złożył kompletny wniosek o pss
wniosek/dokumenty dla pss złożył
w terminie dla I roku
złożył w terminie dla I roku
kompletny wniosek o pss
otrzymuje pss
Dane są wartości następujących argumentów:
próg dochodu=700
termin_nss do 5 października=5
termin_nss do 28 września=28
termin_pss do 5 października=5
termin_pss do 28 września=28
Dzień października składania wniosku o
nss=2
dochód na jednego członka rodziny=650
Dzień października składania wniosku o
pss=2
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Stypendium.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
otrzymuje pss

Baza wiedzy delegacyjna Delegacja.BRD
Wiedza dziedzinowa Delegacja.BRD

Wiedza ta jest identyczna z wiedza dziedzinową dla bazy Delegacja.BED z rozdziału
4.11 i dlatego nie zostanie powtórzona.
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6.9.2
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Baza wiedzy Delegacja.BRD

Baza reguł REDelegacja.BRD
Baza reguł REDelegacja.BRD jest standardowa. Uzyskano ją z bazy REDelegacja.
BED (patrz rozdział 4.11) pomijając reguły i modele relacyjne z zanegowanymi wnioskami i wprowadzeniu owych wniosków i warunków dopytywalnych (tam, gdzie są potrzebne) w postaci zawierającej przedrostek negacji n, oraz zastapienia zanegowanych
warunków dopytywalnych nazwami tych warunków z przedrostkiem n. Baza ta ma
postać:
reguła(1,"Zwrot kosztów za nocleg",["Delegacja długa","Rachunek z hotelu"],1)
reguła(2,"Ryczałt",["Delegacja długa","nRachunek z hotelu"],1)
reguła(3,"Zwrot kosztów innych wydatków",["Rachunki za inne wydatki"],1)

Baza modeli MODelegacja.BRD
Dla bazy modeli MODelegacja.BRD przedstawiono rozwiązanie nie będące prostą adaptacją bazy modeli MODelegacja.BED z rozdziału 4.11:
rem_model("Jeżeli czas trwania delegacji jest wyrażony w godzinach, ")
rem_model("należy stosować modele 101 i 102.")
rem_model("Jeżeli czas trwania delegacji jest wyrażony w dobach i ")
rem_model("godzinach

ponad pełne doby " )

rem_model("należy zakomentować modele 101 i 102.")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla czasów trwania delegacji ")
rem_model("---------------------------------------------")
model(101,"bez warunku","Liczba pełnych dób","Godziny w delegacji","div","24",1)
model(102,"bez warunku","Godziny ponad pełne doby","Godziny w delegacji",
"mod","24",1)
model(103,"bez warunku","Delegacja krótka","Liczba pełnych dób","==","0",1)
model(104,"bez warunku","Delegacja długa","Liczba pełnych dób",">","0",1)
model(105,"Delegacja długa","Godziny delegacji długiej ponad pełne doby",
"Godziny w delegacji","mod","24",1)
model(106,"Delegacja krótka","Godziny delegacji długiej ponad pełne doby",
"0","=","0",1)
model(107,"Delegacja długa","Godziny delegacji krótkiej","0","=","0",1)
model(108,"Delegacja krótka","Godziny delegacji krótkiej",
"Godziny ponad pełne doby","=","0",1)
model_r(109,"Delegacja krótka","12 <= Godziny_d_k < 24","<=,<",
["12","Godziny delegacji krótkiej","24"],1)
model_r(110,"Delegacja krótka","8 <= Godziny_d_k < 12", "<=,<",
["8","Godziny delegacji krótkiej","12"],1)
model_r(111,"Delegacja krótka","1 <= Godziny_d_k < 8", "<=,<",
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["1","Godziny delegacji krótkiej","8"],1)
model(112,"Delegacja długa","dieta za pełne doby","Liczba pełnych dób","*",
"Pełna dieta",1)
model_r(113,"Delegacja długa", "1 <= Godziny_d_d_p_d < 8","<=,<",
["1","Godziny delegacji długiej ponad pełne doby","8"],1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla czasów trwania delegacji")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla diet ")
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(114,"Delegacja długa", "8 <= Godziny_d_d_p_d < 24","<=,<",
["8","Godziny delegacji długiej ponad pełne doby","24"],1)
model(115,"Delegacja długa","dieta za godziny 1-8 ponad pełne doby",
"Pół diety","=","0",1)
model(116,"Delegacja długa","dieta za godziny 8-24 ponad pełne doby",
"Pełna dieta","=","0",1)
model(117,"1 <= Godziny_d_k < 8","Całkowita dieta za delegację",
"0","=","0",1)
model(118,"8 <= Godziny_d_k < 12","Całkowita dieta za delegację",
"Pół diety","=","0",1)
model(119,"12 <= Godziny_d_k < 24","Całkowita dieta za delegację",
"Pełna dieta","=","0",1)
model_liniowy(120,"1 <= Godziny_d_d_p_d < 8","Całkowita dieta za delegację",
["dieta za pełne doby","dieta za godziny 1-8 ponad pełne doby"],["1","1"],1)
model_liniowy(121,"8 <= Godziny_d_d_p_d < 24","Całkowita dieta za delegację",
["dieta za pełne doby","dieta za godziny 8-24 ponad pełne doby"],["1","1"],1)
modele_ekskluzywne(["1 <= Godziny_d_k < 8","8 <= Godziny_d_k < 12",
"12 <= Godziny_d_k < 24","1 <= Godziny_d_d_p_d < 8",
"8 <= Godziny_d_d_p_d < 24"])
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla diet")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla kosztów dojazdu")
rem_model("---------------------------------------------")
model(122,"Pojemność silnika <= 900","Koszt przejazdu","Przebieg(km)",
"*","Stawka za km dla silnika do 900cm",1)
model(123,"nPojemność silnika <= 900","Koszt przejazdu","Przebieg(km)",
"*","Stawka za km dla silnika powyżej 900cm",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla kosztów dojazdu")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla kosztów noclegu")
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rem_model("---------------------------------------------")
model(124,"Zwrot kosztów za nocleg","Koszt noclegu","Rachunek za nocleg",
"=","0.0",1)
model(125,"Ryczałt","Koszt noclegu","Ryczałt dobowy","*","Liczba pełnych dób",1)
model(126,"nZwrot kosztów za nocleg","Koszt noclegu","0.0","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla kosztów noclegu")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla kosztów innych wydatków")
rem_model("---------------------------------------------")
model(127,"Rachunki za inne wydatki","Koszt innych wydatków",
"Inne wydatki","=","0.0",1)
model(128,"nRachunki za inne wydatki","Koszt innych wydatków","0.0","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla kosztów innych wydatków")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla zaliczki")
rem_model("---------------------------------------------")
model(129,"pobrano zaliczkę","Zaliczka","Stawka dobowa zaliczki","*",
"Liczba pełnych dób",1)
model(130,"npobrano zaliczkę","Zaliczka","0.0","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla zaliczki")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla całkowitego kosztu delegacji")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(131,"bez warunku","Całkowity koszt delegacji",
["Całkowita dieta za delegację","Koszt przejazdu","Koszt noclegu",
"Koszt innych wydatków","Zaliczka"],["1","1","1","1","-1"],1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla całkowitego kosztu delegacji")
rem_model("---------------------------------------------")
argument_znany("Pełna dieta",23)
argument_znany("Pół diety",11.5)
argument_znany("Ryczałt dobowy",34.50)
argument_znany("Stawka za km dla silnika do 900cm",0.5214)
argument_znany("Stawka za km dla silnika powyżej 900cm",0.8358)
argument_znany("Stawka dobowa zaliczki",20)

Istotą tej bazy jest zastosowanie pięciu modeli arytmetycznych (117,...,121) o
tym samym wyniku Całkowita dieta za delegację, lecz różnym sposobie liczenia,
odpowiadającym różnym rodzajom delegacji:
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model
model
model
model
model

117
118
119
120
121

wyznacza
wyznacza
wyznacza
wyznacza
wyznacza

koszt
koszt
koszt
koszt
koszt

(zerowy) delegacji krótkiej poniżej 8 godzin;
delegacji krótkiej o czasie trwania [8,12) godzin;
delegacji krótkiej o czasie trwania [12,24) godzin;
delegacji długiej o [1-8) godzinach ponad pełne doby;
delegacji długiej o [8-24) godzinach ponad pełne doby.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu modelu:
modele_ekskluzywne(["1 <= Godziny_d_k < 8","8 <= Godziny_d_k < 12",
"12 <= Godziny_d_k < 24","1 <= Godziny_d_d_p_d < 8",
"8 <= Godziny_d_d_p_d < 24"])

Baza ograniczeńł OGDelegacja.BRD
Baza wiedzy Delegacja.BRD nie potrzebuje bazy ograniczeń, gdyż wszystkie ograniczenia w bazie OGDelegacja.BED były ograniczeniami dychotomicznymi.

6.9.3

Wnioskowanie w przód - Delegacja.BRD

Wnioskowanie w przód dla rozwiniętej delegacyjnej bazy wiedzy Delegacja.BRD. odbędzie się dla identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak w przypadku
elementarnej bazy wiedzy Delegacja.BED z rozdziału 4.11. Przebieg wnioskowania
jest następujący:

Porady ekspertowe dla
bazy reguł REDelegacja.BRD
bazy modeli MODelegacja.BRD

Określ wartość argumentu: Godziny w delegacji
Godziny w delegacji=155

W bazie modeli są wartości argumentów:
Pełna dieta=23
Pół diety=11.5
Ryczałt dobowy=34.5
Stawka za km dla silnika do
900cm=0.5214
Stawka za km dla silnika powyżej
900cm=0.8358
Stawka dobowa zaliczki=20
Rachunki za inne wydatki?

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Liczba pełnych dób = Godziny w delegacji
div 24
Stąd wynika:
Liczba pełnych dób = 6

NIE

Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Rachunki za inne wydatki
to
Zwrot kosztów innych wydatków
Stąd wynika wniosek:
nZwrot kosztów innych wydatków

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Godziny ponad pełne doby =
Godziny w delegacji mod 24
Stąd wynika:
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Stąd wynika:
Delegacja długa

Godziny ponad pełne doby = 11
Pojemność silnika <= 900?

NIE
Rachunek z hotelu?

Określ wartość
bieg(km)
Przebieg(km)=360

argumentu:

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
123:
dla spełnionego warunku startowego:
nPojemność silnika <= 900
zachodzi
Koszt przejazdu = Przebieg(km) *
Stawka za km dla silnika
powyżej 900cm
Stąd wynika:
Koszt przejazdu = 300.888
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
128:
dla spełnionego warunku startowego:
nRachunki za inne wydatki
zachodzi
Koszt innych wydatków = 0.0
Stąd wynika:
Koszt innych wydatków = 0
pobrano zaliczkę?

TAK

Prze-

NIE

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
130:
dla spełnionego warunku startowego:
npobrano zaliczkę
zachodzi
Zaliczka = 0.0
Stąd wynika:
Zaliczka = 0
Stosuję model relacyjny podstawowy 103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Delegacja krótka
jeżeli
Liczba pełnych dób == 0
Stąd wynika:
nDelegacja krótka
Stosuję model relacyjny podstawowy 104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Delegacja długa
jeżeli
Liczba pełnych dób > 0

Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Delegacja długa
Rachunek z hotelu
to
Zwrot kosztów za nocleg
Stąd wynika wniosek:
Zwrot kosztów za nocleg
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Delegacja długa
nRachunek z hotelu
to
Ryczałt
Stąd wynika wniosek:
nRyczałt
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi
Godziny delegacji długiej
ponad pełne doby =
Godziny w delegacji mod 24
Stąd wynika:
Godziny delegacji długiej
ponad pełne doby = 11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi
Godziny delegacji krótkiej = 0
Stąd wynik
Godziny delegacji krótkiej = 0
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi
dieta za pełne doby =
Liczba pełnych dób * Pełna dieta
Stąd wynika:
dieta za pełne doby = 138
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
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dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi
dieta za godziny 1-8
ponad pełne doby = Pół diety
Stąd wynika:
dieta za godziny 1-8
ponad pełne doby = 11.5

8 <= Godziny_d_d_p_d < 24
zachodzi
Całkowita dieta za delegację =
dieta za pełne doby * 1 +
dieta za godziny 8-24
ponad pełne doby * 1
Stąd wynika:
Całkowita dieta za delegację = 161

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116: dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
zachodzi
dieta za godziny 8-24
ponad pełne doby = Pełna dieta
Stąd wynika:
dieta za godziny 8-24
ponad pełne doby = 23

Stosuję model arytmetyczny liniowy 131:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Całkowity koszt delegacji =
Całkowita dieta za delegację * 1 +
Koszt przejazdu * 1 +
Koszt noclegu * 1 +
Koszt innych wydatków * 1 +
Zaliczka * -1
Stąd wynika:
Całkowity koszt delegacji = 985.888

Określ wartość argumentu: Rachunek za
nocleg
Rachunek za nocleg=524

Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
124:
dla spełnionego warunku startowego:
Zwrot kosztów za nocleg
zachodzi
Koszt noclegu = Rachunek za nocleg
Stąd wynika:
Koszt noclegu = 524
Stosuję model relacyjny rozwinięty 112:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
prawdą jest
1 <= Godziny_d_d_p_d < 8
jeżeli
1 <= Godziny delegacji długiej
ponad pełne doby < 8
Stąd wynika:
n1 <= Godziny_d_d_p_d < 8
Stosuję model relacyjny rozwinięty 113:
dla spełnionego warunku startowego:
Delegacja długa
prawdą jest
8 <= Godziny_d_d_p_d < 24
jeżeli
8 <= Godziny delegacji długiej
ponad pełne doby < 24
Stąd wynika:
8 <= Godziny_d_d_p_d < 24
Stosuję model arytmetyczny liniowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:

Dane są fakty:
nRachunki za inne wydatki
nZwrot kosztów innych wydatków
nPojemność silnika <= 900
npobrano zaliczkę
nDelegacja krótka
Delegacja długa
Płatny nocleg
Rachunek z hotelu
Zwrot kosztów za nocleg
nRyczałt
n1 <= Godziny_d_d_p_d < 8
8 <= Godziny_d_d_p_d < 24
Dane są wartości argumentów:
Pełna dieta=23
Pół diety=11.5
Ryczałt dobowy=34.5
Stawka za km dla silnika
do 900cm=0.5214
Stawka za km dla silnika
powyżej 900cm=0.8358
Stawka dobowa zaliczki=20
Godziny w delegacji=155
Liczba pełnych dób=6
Godziny ponad pełne doby=11
Przebieg(km)=360
Koszt przejazdu=300.888
Koszt innych wydatków=0
Zaliczka=0
Godziny delegacji długiej ponad pełne
doby=11
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Godziny delegacji krótkiej=0
dieta za pełne doby=138
dieta za godziny 1-8 ponad pełne
doby=11.5
dieta za godziny 8-24 ponad pełne
doby=23
Rachunek za nocleg=524
Koszt noclegu=524
Całkowita dieta za delegację=161

Całkowity koszt delegacji=985.888
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Delegacja..BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Proszę zauważyć, że aczkolwiek (zgodnie z zasadami wnioskowania w przód) system
obliczył również wartość wyniku dieta za godziny 1-8 ponad pełne doby=11.5,
to jednak wartość ta nie została dodana do całkowitej diety za delegację, uzyskanej
wyłącznie z sumowania diety za pełne doby i diety za godziny 8-24 ponad pełne doby.

6.9.4

Wnioskowanie wstecz - Delegacja.BRD

Przebieg wnioskowania wstecz dla bazy rozwiniętej w przypadku testowania hipotezy
Delegacja długa jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REDelegacja.BRD
bazy modeli MODelegacja.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie wąskim:
Delegacja długa
W bazie modeli są wartości argumentów:
Pełna dieta=23
Pół diety=11.5
Ryczałt dobowy=34.5
Stawka za km dla silnika
do 900cm=0.5214
Stawka za km dla silnika
powyżej 900cm=0.8358
Stawka dobowa zaliczki=20

Stosuję model relacyjny podstawowy 104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Delegacja długa
jeżeli
Liczba pełnych dób > 0
Stąd wynika:
Delegacja długa
Hipoteza w sensie szerokim:
Delegacja długa
jest prawdą dla bazy wiedzy DELEGACJA, dla
zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Określ wartość argumentu: Godziny w delegacji
Godziny w delegacji=155

Dane są fakty:
Delegacja długa

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Liczba pełnych dób = Godziny w delegacji
div 24
Stąd wynika:
Liczba pełnych dób = 6

Dane są wartości argumentów:
Pełna dieta=23
Pół diety=11.5
Ryczałt dobowy=34.5
Stawka za km dla silnika
do 900cm=0.5214
Stawka za km dla silnika
powyżej 900cm=0.8358
Stawka dobowa zaliczki=20
Godziny w delegacji=155
Liczba pełnych dób=6

Hipoteza główna Delegacja długa jest testowana.
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To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy

mentów

Delegacja.BRD
z zadeklarowanych faktów i wartości argu-

w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Delegacja długa

6.10

Baza wiedzy egzaminacyjna dla prawa jazdy
PrawoJazdy.BRD

6.10.1

Uwagi wstępne

Częstokroć stosowanie baz rozwiniętych dokładnych może okazać się bardzo uciążliwym w porównaniu z bazami elementarnymi dokładnymi. Ilustrują to przykłady
wnioskowania dla rozwiniętego dokładnego odpowiednika bazy wiedzy elementarnej
dokładnej PrawoJazdy.BED z rozdziału 4.12.1. Ów odpowiednik rozwinięty dokładny
można uzyskać zmieniając tylko w nazwach REPrawoJazdy.BED i MOPrawoJazdy.BED
rozszerzenie BED na BRD. Dla porządku bazy te zostaną jednak przedstawione poniżej.

6.10.2

Baza reguł REPrawoJazdy.BRD

Baza reguł REPrawoJazdy.BRD. jest następująca:
rem_reguła("Początek grupy reguł dla trybu zdawania egzaminu")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"Zdał egzaminy w trybie 1",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(2,"Zdał egzaminy w trybie 2",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 2 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(3,"Zdał egzaminy w trybie 3",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 2 podejście"],1)
reguła(4,"Zdał egzaminy w trybie 4",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 3 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(5,"Zdał egzaminy w trybie 5",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 3 podejście"],1)
reguła(6,"Zdał egzaminy w trybie 6",["Zdał teorię 2 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(7,"Zdał egzaminy w trybie 7",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 2 podejście","Zdał miasto 2 podejście"],1)
reguła(8,"Zdał egzaminy w trybie 8",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 2 podejście","Zdał miasto 3 podejście"],1)
reguła(9,"Zdał egzaminy w trybie 9",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 3 podejście","Zdał miasto 2 podejście"],1)
reguła(10,"Zdał egzaminy w trybie 10",["Zdał teorię 1 podejście",
"Zdał plac 3 podejście","Zdał miasto 3 podejście"],1)
reguła(11,"Zdał egzaminy w trybie 11",["Zdał teorię 2 podejście",
"Zdał plac 2 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(12,"Zdał egzaminy w trybie 12",["Zdał teorię 2 podejście",
"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 2 podejście"],1)
reguła(13,"Zdał egzaminy w trybie 13",["Zdał teorię 2 podejście",
"Zdał plac 3 podejście","Zdał miasto 1 podejście"],1)
reguła(14,"Zdał egzaminy w trybie 14",["Zdał teorię 2 podejście",
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"Zdał plac 1 podejście","Zdał miasto 3 podejście"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla trybu zdawania egzaminu")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla zdawania teorii")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(15,"Zdał teorię 1 podejście",["Liczba błędów na 1 podejściu <= 2"],1)
reguła(16,"Zdał teorię 2 podejście",["Liczba błędów na 2 podejściu <= 2"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla zdawania teorii")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla zdawania placu")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(17,"Zdał plac 1 podejście",["Nie wyjechał za linie 1 podejście",
"Nie przewrócił pachołka 1 podejście","wykonał poprawnie manewry 1 podejście",
"zapiął pasy 1 podejście"],1)
reguła(18,"Zdał plac 2 podejście",["Nie wyjechał za linie 2 podejście",
"Nie przewrócił pachołka 2 podejście","wykonał poprawnie manewry 2 podejście",
"zapiął pasy 2 podejście"],1)
reguła(19,"Zdał plac 3 podejście",["Nie wyjechał za linie 3 podejście",
"Nie przewrócił pachołka 3 podejście","wykonał poprawnie manewry 3 podejście",
"zapiął pasy 3 podejście"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla zdawania placu")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla zdawania miasta")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(20,"Zdał miasto 1 podejście",["poprawne parkowanie 1 podejście",
"poprawne zawracanie 1 podejście",
"poprawne ruszanie na wzniesienie 1 podejście",
"przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 1 podejście"],1)
reguła(21,"Zdał miasto 2 podejście",["poprawne parkowanie 2 podejście",
"poprawne zawracanie 2 podejście",
"poprawne ruszanie na wzniesienie 2 podejście",
"przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 2 podejście"],1
reguła(22,"Zdał miasto 3 podejście",["poprawne parkowanie 3 podejście",
"poprawne zawracanie 3 podejście",
"poprawne ruszanie na wzniesienie 3 podejście",
"przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 3 podejście"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla zdawania miasta")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla przepisów ruchu drogowego")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(23, "przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 1 podejście",
["ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście",
"jazda z dozwoloną prędkością 1 podejście",
"przestrzeganie znaków drogowych 1 podejście",
"Nie powodowanie zagrożeń w ruchu drogowym 1 podejście"],1)
reguła(24, "przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 2 podejście",
["Zdawał miasto 2 podejście","ustępowanie pierwszeństwa 2 podejście",
"jazda z dozwoloną prędkością 2 podejście",
"przestrzeganie znaków drogowych 2 podejście",
"Nie powodowanie zagrożeń w ruchu drogowym 2 podejście"],1)
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reguła(25, "przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 3 podejście",
["Zdawał miasto 3 podejście","ustępowanie pierwszeństwa 3 podejście",
"jazda z dozwoloną prędkością 3 podejście",
"przestrzeganie znaków drogowych 3 podejście",
"Nie powodowanie zagrożeń w ruchu drogowym 3 podejście"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla przepisów ruchu drogowego")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla otrzymania prawa jazdy")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(26,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 1","Wniósł opłatę"],1)
reguła(27,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 2","Wniósł opłatę"],1)
reguła(28,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 3","Wniósł opłatę"],1)
reguła(29,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 4","Wniósł opłatę"],1)
reguła(30,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 5","Wniósł opłatę"],1)
reguła(31,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 6","Wniósł opłatę"],1)
reguła(32,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 7","Wniósł opłatę"],1)
reguła(33,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 8","Wniósł opłatę"],1)
reguła(34,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 9","Wniósł opłatę"],1)
reguła(35,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 10","Wniósł opłatę"],1)
reguła(36,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 11","Wniósł opłatę"],1)
reguła(37,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 12","Wniósł opłatę"],1)
reguła(38,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 13","Wniósł opłatę"],1)
reguła(39,"Otrzymuje PJ",["Zdał egzaminy w trybie 14","Wniósł opłatę"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla otrzymania prawa jazdy")

Na uwagę zasługuje zachowanie zanegowanych warunków dopytywalnych w takiej
postaci, jak w bazie REPrawoJazdy.BED: wynika to stąd, że występują one w postaci
zanegowanej (i tylko w tej postaci) we wiedzy dziedzi nowej.

6.10.3

Baza modeli MOPrawoJazdy.BRD

Baza modeli MOPrawoJazdy.BRD. jest następująca:
rem_model("Początek grupy modeli dla liczby błędów teoretycznych")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","Liczba błędów z teorii na 1 podejściu <= 2",
"Liczba błędów z teorii na 1 podejściu","<=","2",1)
model(101,"bez warunku","Liczba błędów z teorii na 2 podejściu <= 2",
"Liczba błędów z teorii na 2 podejściu","<=","2",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy modeli dla liczby błędów teoretycznych")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek grupy modeli dla opłaty za egzamin")
rem_model("---------------------------------------------")
model(102,"Zdał egzaminy w trybie 1","Opłata za egzamin","P","=","0",1)
model_r(103,"Zdał egzaminy w trybie 2","Opłata za egzamin","+",["P","P2"],1)
model_r(104,"Zdał egzaminy w trybie 3","Opłata za egzamin","+",["P","M2"],1)
model_r(105,"Zdał egzaminy w trybie 4","Opłata za egzamin","+",["P","P2","P3"],1)
model_r(106,"Zdał egzaminy w trybie 5","Opłata za egzamin","+",["P","M2","M3"],1)
model_r(107,"Zdał egzaminy w trybie 6","Opłata za egzamin","+",["P","T2"],1)
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model_r(108,"Zdał egzaminy w trybie 7","Opłata za egzamin","+",["P","P2","M2"],1)
model_r(109,"Zdał egzaminy w trybie 8","Opłata za egzamin","+",
["P","P2","M2","M3"],1)
model_r(110,"Zdał egzaminy w trybie 9","Opłata za egzamin","+",
["P","P2","P3","M2"],1)
model_r(111,"Zdał egzaminy w trybie 10","Opłata za egzamin","+",
["P","P2","P3","M2","M3"],1)
model_r(112,"Zdał egzaminy w trybie 11","Opłata za egzamin","+",["P","T2","P2"],1)
model_r(113,"Zdał egzaminy w trybie 12","Opłata za egzamin","+",["P","T2","M2"],1)
model_r(114,"Zdał egzaminy w trybie 12","Opłata za egzamin","+",
["P","T2","P2","M3"],1)
model_r(115,"Zdał egzaminy w trybie 14","Opłata za egzamin","+",
["P","T2","M2","M3"],1)
model(116,"bez warunku","Znana opłata za egzamin","Opłata za egzamin",">","0",1)
model(117,"Znana opłata za egzamin","Wniósł opłatę","Wpłata za egzamin PJ",">=",
"Opłata za egzamin",1)
modele_ekskluzywne(["Zdał egzaminy w trybie 1","Zdał egzaminy w trybie 2",
"Zdał egzaminy w trybie 3","Zdał egzaminy w trybie 4",
"Zdał egzaminy w trybie 5","Zdał egzaminy w trybie 6",
"Zdał egzaminy w trybie 7","Zdał egzaminy w trybie 8",
"Zdał egzaminy w trybie 9","Zdał egzaminy w trybie 10",
"Zdał egzaminy w trybie 11","Zdał egzaminy w trybie 12",
"Zdał egzaminy w trybie 13","Zdał egzaminy w trybie 14"])
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec grupy modeli dla opłaty za egzamin")
rem_model("---------------------------------------------")
argument_znany("P",2000)
argument_znany("T2",200)
argument_znany("P2", 300)
argument_znany("P3",300)
argument_znany("M2",500)
argument_znany("M3",500)

Uciążliwość wnioskowania wynika z konieczności testowania nie tylko reguł i modeli relacyjnych spełnionych, lecz również niespełnionych. Ilustrują to poniższe dwa
rozdziały, 6.10.4 i 6.10.5.

6.10.4

Wnioskowanie w przód - PrawoJazdy.BRD

Porady ekspertowe dla
bazy reguł REPrawoJazdy.BRD
bazy modeli MOPrawoJazdy.BRD
W bazie modeli są wartości argumentów:
P=2000
T2=200
P2=300
P3=300
M2=500
M3=500
Nie wyjechał za linie 1 podejście? NIE

Stosuję regułę 17:
Jeżeli
Nie wyjechał za linie 1 podejście
Nie przewrócił pachołka 1 podejście
wykonał poprawnie manewry 1 podejście
zapiął pasy 1 podejście
to
Zdał plac 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
nZdał plac 1 podejście

Zdawał plac 2 podejście? TAK
Nie wyjechał za linie 2 podejście? TAK
Nie przewrócił pachołka 2 podejście? TAK
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wykonał poprawnie manewry 2 podejście?
zapiął pasy 2 podejście? TAK
Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Zdawał plac 2 podejście
Nie wyjechał za linie 2 podejście
Nie przewrócił pachołka 2 podejście
wykonał poprawnie manewry 2 podejście
zapiął pasy 2 podejście
to
Zdał plac 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał plac 2 podejście
Zdawał plac 3 podejście?

NIE

Stosuję regułę 19:
Jeżeli
Zdawał plac 3 podejście
Nie wyjechał za linie 3 podejście
Nie przewrócił pachołka 3 podejście
wykonał poprawnie manewry 3 podejście
zapiął pasy 3 podejście
to
Zdał plac 3 podejście
Stąd wynika wniosek:
nZdał plac 3 podejście
poprawne parkowanie 1 podejście?
poprawne zawracanie 1 podejście?
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście? TAK
Zdawał miasto 2 podejście?
NIE
Stosuję regułę 21:
Jeżeli
Zdawał miasto 2 podejście
poprawne parkowanie 2 podejście
poprawne zawracanie 2 podejście
poprawne ruszanie na wzniesienie
2 podejście
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 2 podejście
to
Zdał miasto 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
nZdał miasto 2 podejście
Zdawał miasto 3 podejście? NIE
Stosuję regułę 22:
Jeżeli
Zdawał miasto 3 podejście
poprawne parkowanie 3 podejście
poprawne zawracanie 3 podejście

TAK
TAK

TAK

poprawne ruszanie na wzniesienie
3 podejście
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 3 podejście
to
Zdał miasto 3 podejście
Stąd wynika wniosek:
nZdał miasto 3 podejście
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście?
TAK
jazda z dozwoloną prędkością 1 podejście?
TAK
przestrzeganie znaków drogowych 1 podejście?
TAK
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu drogowym
1 podejście? TAK
Stosuję regułę 23:
Jeżeli
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście
jazda z dozwoloną prędkością 1 podejście
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
drogowym 1 podejście
to
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
Stosuję regułę 20:
Jeżeli
poprawne parkowanie 1 podejście
poprawne zawracanie 1 podejście
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
1 podejście
to
Zdał miasto 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał miasto 1 podejście
Stosuję regułę 24:
Jeżeli
Zdawał miasto 2 podejście
ustępowanie pierwszeństwa
2 podejście
jazda z dozwoloną prędkością
2 podejście
przestrzeganie znaków drogowych
2 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
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drogowym 2 podejście
to
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
nprzestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 2 podejście
Stosuję regułę 25:
Jeżeli
Zdawał miasto 3 podejście
ustępowanie pierwszeństwa
3 podejście
jazda z dozwoloną prędkością
3 podejście
przestrzeganie znaków
drogowych 3 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
drogowym 3 podejście
to
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 3 podejście
Stąd wynika wniosek:
nprzestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 3 podejście
Określ wartość argumentu:
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu=5
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Liczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
jeżeli
Liczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
Stąd wynika:
nLiczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
Stosuję regułę 15:
Jeżeli
Liczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
to
Zdał teorię 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
nZdał teorię 1 podejście
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 1 podejście

Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 1
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 1
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 2
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 2
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 1 podejście
Zdał miasto 2 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 3
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 3
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 3 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 4
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 4
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 1 podejście
Zdał miasto 3 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 5
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 5
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 2 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 7
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 7
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Stosuję regułę 8:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 3 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 8
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 8
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 3 podejście
Zdał miasto 2 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 9
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 9
Stosuję regułę 10:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 3 podejście
Zdał miasto 3 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 10
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 10
Stosuję regułę 26:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 1
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 27:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 2
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 28:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 3
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ

Stosuję regułę 29:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 4
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 30:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 5
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 32:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 7
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 33:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 8
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 34:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 9
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 35:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 10
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Określ wartość argumentu:
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Liczba błędów z teorii na 2 podejściu
Liczba błędów z teorii na 2 podejściu=1
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
jeżeli
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Stąd wynika:
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Stosuję regułę 16:
Jeżeli
nZdał teorię 1 podejście
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
to
Zdał teorię 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał teorię 2 podejście
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
Zdał teorię 2 podejście
Zdał plac 1 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 6
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 6
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
Zdał teorię 2 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 11
Stąd wynika wniosek:
Zdał egzaminy w trybie 11
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Zdał teorię 2 podejście
Zdał plac 1 podejście
Zdał miasto 2 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 12
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 12

Stosuję regułę 13:
Jeżeli
Zdał teorię 2 podejście
Zdał plac 3 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 13
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 13
Stosuję regułę 14:
Jeżeli
Zdał teorię 2 podejście
Zdał plac 1 podejście
Zdał miasto 3 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 14
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 14
Stosuję regułę 31:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 6
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 37:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 12
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 38:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 13
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 39:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 14
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
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Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
112:
dla spełnionego warunku startowego:
Zdał egzaminy w trybie 11
zachodzi
Opłata za egzamin =
P + T2 + P2
Stąd wynika:
Opłata za egzamin = 2500
Stosuję model relacyjny podstawowy 117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Znana opłata za egzamin
jeżeli
Opłata za egzamin > 0
Stąd wynika:
Znana opłata za egzamin
Określ wartość argumentu:
Wpłata za egzamin PJ
Wpłata za egzamin PJ=2500
Stosuję model relacyjny podstawowy 118:
dla spełnionego warunku startowego:
Znana opłata za egzamin
prawdą jest
Wniósł opłatę
jeżeli
Wpłata za egzamin PJ >=
Opłata za egzamin
Stąd wynika:
Wniósł opłatę
Stosuję regułę 27:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 2
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 28:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 3
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 29:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 4

Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 30:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 5
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 31:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 6
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 32:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 7
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 33:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 8
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 34:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 9
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 35:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 10
Wniósł opłatę
to
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Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 36:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 11
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
Otrzymuje PJ
Stosuję regułę 37:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 12
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 38:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 13
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Stosuję regułę 39:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 14
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
nOtrzymuje PJ
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
nNie wyjechał za linie 1 podejście
nZdał plac 1 podejście
Zdawał plac 2 podejście
Nie wyjechał za linie 2 podejście
Nie przewrócił pachołka 2 podejście
wykonał poprawnie manewry 2 podejście
zapiął pasy 2 podejście
Zdał plac 2 podejście
nZdawał plac 3 podejście
nZdał plac 3 podejście
poprawne parkowanie 1 podejście
poprawne zawracanie 1 podejście
poprawne ruszanie na wzniesienie
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1 podejście
nZdawał miasto 2 podejście
nZdał miasto 2 podejście
nZdawał miasto 3 podejście
nZdał miasto 3 podejście
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście
jazda z dozwoloną prędkością
1 podejście
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
drogowym 1 podejście
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
Zdał miasto 1 podejście
nprzestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 2 podejście
nprzestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 3 podejście
nLiczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
nZdał teorię 1 podejście
nZdał egzaminy w trybie 1
nZdał egzaminy w trybie 2
nZdał egzaminy w trybie 3
nZdał egzaminy w trybie 4
nZdał egzaminy w trybie 5
nZdał egzaminy w trybie 7
nZdał egzaminy w trybie 8
nZdał egzaminy w trybie 9
nZdał egzaminy w trybie 10
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Zdał teorię 2 podejście
nZdał egzaminy w trybie 6
Zdał egzaminy w trybie 11
nZdał egzaminy w trybie 12
nZdał egzaminy w trybie 13
nZdał egzaminy w trybie 14
Znana opłata za egzamin
Wniósł opłatę
Otrzymuje PJ
Dane są wartości argumentów:
P=2000
T2=200
P2=300
P3=300
M2=500
M3=500
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu=5
Liczba błędów z teorii na 2 podejściu=1
Opłata za egzamin=2500
Wpłata za egzamin PJ=2500
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
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PrawoJazdy.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Koniec wnioskowania w przód.

Łatwo zauważyć, że długość wnioskowania w przód dla bazy PrawoJazdy.BRD wynika z obﬁtości reguł z wnioskami Zdał egzaminy w trybie jakimś tam. Wszystkie
te reguły muszą zostać przetestowane, aczkolwiek tylko jedna z nich (co najwyżej)
będzie spełniona. Z tego typu sytuacją nie mielismy do czynienia w przypadku bazy
PrawoJazdy.BED z rozdziału 4.12.1.

6.10.5

Wnioskowanie wstecz - PrawoJazdy.BRD

Wnioskowanie wstecz zostanie wykonane dla hipotezy w sensie szerokim Otrzymuje PJ.
Wnioskowanie to niestety trwa długo; sympatycznych krótkich wnioskowań wstecz,
którymi cieszylismy się w przypadku baz elmentarnych dokładnych, w przypadku baz
rozwiniętych dokladnych bardzo często już nie ma. Ilustruje to dobrze poniższy przykład.
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REPrawoJazdy.BRD
bazy modeli MOPrawoJazdy.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Otrzymuje PJ
W bazie modeli są wartości argumentów:
P=2000
T2=200
P2=300
P3=300
M2=500
M3=500
Określ wartość argumentu:
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu=5
Hipoteza pomocnicza
Liczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawda jest
Liczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
jeżeli
Liczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
Stąd wynika:

nLiczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
Hipoteza pomocnicza
Zdał teorię 1 podejście
jest testowana.
Stosuję regułę 15:
Jeżeli
Liczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
to
Zdał teorię 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
nZdał teorię 1 podejście
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 1
jest testowana.
Stosuję regułę 1:
Jeżeli Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 1 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 1
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 1
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 2
jest testowana.
Stosuję regułę 2:
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Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 2
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 2
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 3
jest testowana.
Stosuję regułę 3:
Jeżeli Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 1 podejście
Zdał miasto 2 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 3
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 3
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 4
jest testowana.
Stosuję regułę 4:
Jeżeli Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 3 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 4
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 4
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 5
jest testowana.
Stosuję regułę 5:
Jeżeli Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 1 podejście
Zdał miasto 3 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 5
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 5
Określ wartość argumentu:
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu=1
Hipoteza pomocnicza
Liczba błędów z teorii na
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2 podejściu <= 2
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawda jest
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
jeżeli
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Stąd wynika:
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Hipoteza pomocnicza
Zdał teorię 2 podejście
jest testowana.
Stosuję regułę 16:
Jeżeli
nZdał teorię 1 podejście
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
to
Zdał teorię 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał teorię 2 podejście
Nie wyjechał za linie 1 podejście?

NIE

Hipoteza pomocnicza
Zdał plac 1 podejście
jest testowana.
Stosuję regułę 17:
Jeżeli
Nie wyjechał za linie 1 podejście
Nie przewrócił pachołka 1 podejście
wykonał poprawnie manewry 1 podejście
zapiął pasy 1 podejście
to
Zdał plac 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
nZdał plac 1 podejście
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 6
jest testowana.
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
Zdał teorię 2 podejście
Zdał plac 1 podejście
Zdał miasto 1 podejście
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to
Zdał egzaminy w trybie 6
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 6
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 7
jest testowana.
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 2 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 7
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 7
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 8
jest testowana.
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 3 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 8
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 8
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 9
jest testowana.
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 3 podejście
Zdał miasto 2 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 9
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 9
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 10
jest testowana.
Stosuję regułę 10:
Jeżeli
Zdał teorię 1 podejście
Zdał plac 3 podejście
Zdał miasto 3 podejście

to
Zdał egzaminy w trybie 10
Stąd wynika wniosek:
nZdał egzaminy w trybie 10
Zdawał plac 2 podejście? TAK
Nie wyjechał za linie 2 podejście?
TAK
Nie przewrócił pachołka 2 podejście?
TAK
wykonał poprawnie manewry 2 podejście?
TAK
zapiął pasy 2 podejście?
TAK
Hipoteza pomocnicza
Zdał plac 2 podejście
jest testowana.
Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Zdawał plac 2 podejście
Nie wyjechał za linie 2 podejście
Nie przewrócił pachołka 2 podejście
wykonał poprawnie manewry 2 podejście
zapiął pasy 2 podejście
to
Zdał plac 2 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał plac 2 podejście
poprawne parkowanie 1 podejście?
poprawne zawracanie 1 podejście?
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście? TAK
ustępowanie pierwszeństwa
1 podejście?
TAK
jazda z dozwoloną prędkością
1 podejście? TAK
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście? TAK
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
drogowym 1 podejście?
TAK

TAK
TAK

Hipoteza pomocnicza
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
jest testowana.
Stosuję regułę 23:
Jeżeli
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście
jazda z dozwoloną prędkością 1 podejście
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w ruchu
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drogowym 1 podejście
to
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego 1 podejście
Hipoteza pomocnicza
Zdał miasto 1 podejście
jest testowana.
Stosuję regułę 20:
Jeżeli
poprawne parkowanie 1 podejście
poprawne zawracanie 1 podejście
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście
przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego 1 podejście
to
Zdał miasto 1 podejście
Stąd wynika wniosek:
Zdał miasto 1 podejście
Hipoteza pomocnicza
Zdał egzaminy w trybie 11
jest testowana.
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
Zdał teorię 2 podejście
Zdał plac 2 podejście
Zdał miasto 1 podejście
to
Zdał egzaminy w trybie 11
Stąd wynika wniosek:
Zdał egzaminy w trybie 11
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
112:
dla spełnionego warunku startowego:
Zdał egzaminy w trybie 11
zachodzi
Opłata za egzamin = P + T2 + P2
Stąd wynika:
Opłata za egzamin = 2500
Hipoteza pomocnicza
Znana opłata za egzamin
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawda jest
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Znana opłata za egzamin
jeżeli
Opłata za egzamin > 0
Stąd wynika:
Znana opłata za egzamin
Określ wartość argumentu:
Wpłata za egzamin PJ
Wpłata za egzamin PJ=2500
Hipoteza pomocnicza
Wniósł opłatę
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 118:
dla spełnionego warunku startowego:
Znana opłata za egzamin
prawda jest
Wniósł opłatę
jeżeli
Wpłata za egzamin PJ >= Opłata za egzamin
Stąd wynika:
Wniósł opłatę
Hipoteza główna
Otrzymuje PJ
jest testowana.
Stosuję regułę 36:
Jeżeli
Zdał egzaminy w trybie 11
Wniósł opłatę
to
Otrzymuje PJ
Stąd wynika wniosek:
Otrzymuje PJ
Hipoteza w sensie szerokim:
Otrzymuje PJ
jest prawdą dla bazy wiedzy PRAWOJAZDY,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są fakty:
nLiczba błędów z teorii na
1 podejściu <= 2
nZdał teorię 1 podejście
nZdał egzaminy w trybie 1
nZdał egzaminy w trybie 2
nZdał egzaminy w trybie 3
nZdał egzaminy w trybie 4
nZdał egzaminy w trybie 5
Liczba błędów z teorii na
2 podejściu <= 2
Zdał teorię 2 podejście
nNie wyjechał za linie
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1 podejście
nZdał plac 1 podejście
nZdał egzaminy w trybie 6
nZdał egzaminy w trybie 7
nZdał egzaminy w trybie 8
nZdał egzaminy w trybie 9
nZdał egzaminy w trybie 10
Zdawał plac 2 podejście
Nie wyjechał za linie
2 podejście
Nie przewrócił pachołka
2 podejście
wykonał poprawnie manewry
2 podejście
zapiął pasy 2 podejście
Zdał plac 2 podejście
poprawne parkowanie 1 podejście
poprawne zawracanie 1 podejście
poprawne ruszanie na wzniesienie
1 podejście
ustępowanie pierwszeństwa 1 podejście
jazda z dozwoloną prędkością 1 podejście
przestrzeganie znaków drogowych
1 podejście
Nie powodowanie zagrożeń w
ruchu drogowym 1 podejście

przestrzeganie przepisów
ruchu drogowego 1 podejście
Zdał miasto 1 podejście
Zdał egzaminy w trybie 11
Znana opłata za egzamin
Wniósł opłatę
Otrzymuje PJ
Dane są wartości argumentów:
P=2000
T2=200
P2=300
P3=300
M2=500
M3=500
Liczba błędów z teorii na 1 podejściu=5
Liczba błędów z teorii na 2 podejściu=1
Opłata za egzamin=2500
Wpłata za egzamin PJ=2500
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
PrawoJazdy.BRD
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Otrzymuje PJ

Również tym razem wnioskowanie wstecz jest dłuższe aniżeli wnioskowanie wstecz dla
bazy PrawoJazdy.BED. Wynika to z dużej liczby negatywnych wniosków, które musiały
zostać wyznaczone.

6.11

Bazy wiedzy o nadgodzinach Nadgodziny.BRD

6.11.1

Wiedza dziedzinowa Nadgodziny.BRD

Skorzystamy obecnie z regulacji zawartych w Kodeksie Pracy a normujących wynagradzanie za pracę w godzinach nadliczbowych (artykuły 129, 151, 1511, 1512, 1513,
1514, 1515 i 1516) dla przedstawienia zawartej tam wiedzy w postaci bazy wiedzy
Nadgodziny.BRD. Uwzględniane artykuly są następujące:
Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4
miesięcy.
Art. 151.§ 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca
wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego
pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca
w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) szczególnych potrzeb pracodawcy.
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§ 2.

Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na
których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia.

§ 3.

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z okolicznościami określonymi w § 1
pkt 2 nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym

§ 4. W układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca
nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu
pracy, jest dopuszczalne ustalenie innej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym
niż określona w § 3.
§ 5. Strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których
przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1.
Art. 1511. § 1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadającyc:
a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go
rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w
święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym
dniu niż określony w pkt 1.
§ 2. Dodatek w wysokości określonej w § 1 pkt 1 przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej w §
1.
§ 3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku, o którym mowa w § 1, obejmuje
wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką
godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy
określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.
§ 4. W stosunku do pracowników wykonujących stale pracę poza zakładem pracy wynagrodzenie
wraz z dodatkiem, o którym mowa w § 1, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość
powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Art. 1512. § 1. W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
§ 2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może
nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego
od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż
liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia
wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.
§ 3. W przypadkach określonych w § 1 i 2 pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
Art. 1513. Pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 wykonywał
pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi
do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.
Art. 1514. § 1. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi
godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, z zastrzeżeniem § 2.
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§ 2. Kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych za pracę w godzinach nadliczbowych
przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu
pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za
pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy.
Art. 1515. § 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie
pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).
§ 2. Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał
pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym
mowa w art. 132 i 133.
§ 3. Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny
od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego – wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego
stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony
przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.
§ 4. Przepisu § 2 zdanie drugie oraz § 3 nie stosuje się do pracowników zarządzających w imieniu
pracodawcy zakładem pracy.
Art. 1516. § 1. W razie ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w
art. 1511 § 1, jeżeli w okresie od początku okresu rozliczeniowego do dnia ustania stosunku
pracy pracował w wymiarze godzin przekraczającym normy czasu pracy, o których mowa w
art. 129.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

6.11.2

Baza wiedzy Nadgodziny.BRD

Baza reguł RENadgodziny.BRD
Baza reguł RENadgodziny.BRD jest następująca:
reguła(1,"praca w godzinach nadliczbowych",
["praca ponad obowiązujące tygodniowe przeciętne normy czasu pracy"],1)
reguła(2,"praca w godzinach nadliczbowych",
["praca ponad obowiązujące dzienne normy czasu pracy"],1)
reguła(3,"praca w godzinach nadliczbowych",
["dyżur w godzinach nadliczbowych poza domem",
"wykonywanie pracy na dyżurze"],1)
reguła(4,"dopuszczalna praca w godzinach nadliczbowych",
["praca w godzinach nadliczbowych", "praca dopuszczalna"],1)
reguła(5,"praca dopuszczalna",["prowadzenia akcji ratowniczej"],1)
reguła(6,"praca dopuszczalna",["usunięcie awarii"],1)
reguła(7,"praca dopuszczalna",["szczególne potrzeby pracodawcy"],1)
reguła(8,"100% dodatku za godziny nadliczbowe w nocy"
["dopuszczalna praca w godzinach nadliczbowych","godziny nadliczbowe w nocy",
"npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny","praca w zakładzie pracy"],1)
reguła(9,"100% dodatku za godziny nadliczbowe w niedzielę i święta",
["dopuszczalna praca w godzinach nadliczbowych",
"godziny nadliczbowe w niedziele i święta",
"npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny",
"praca w zakładzie pracy"],1)
reguła(10,"100% dodatku za godziny nadliczbowe w dni wolne od pracy",
["dopuszczalna praca w godzinach nadliczbowych",
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"godziny nadliczbowe w dni wolne od pracy",
"npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny",
"praca w zakładzie pracy"],1)
reguła(11,"50% dodatku za godziny nadliczbowe za prace w innych okolicznościach",
["dopuszczalna praca w godzinach nadliczbowych",
"ngodziny nadliczbowe w niedziele i święta",
"ngodziny nadliczbowe w nocy","praca w zakładzie pracy" ],1)
reguła(12,"pracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny",
["praca w godzinach nadliczbowych","npracownik zarządzający",
"pracownik wnioskuje o ekwiwalentny czas wolny",
"pracodawca zgadza się na ekwiwalentny czas wolny"],1)
reguła(13,"pracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny",
["praca w godzinach nadliczbowych","pracownik zarządzający",
"pracodawca zgadza się na ekwiwalentny czas wolny"],1)
reguła(14,"pracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny",
["praca w godzinach nadliczbowych",
"npracownik zarządzający",
"pracodawca udziela ekwiwalentny czas wolny"],1)
reguła(15,"pracownik dostaje ryczałt",
["npraca w zakładzie pracy","pracodawca zgadza się na ryczałt"],1)

Baza modeli MONadgodziny.BRD
Baza modeli MONadgodziny.BRD jest następująca:
rem_model("Początek modeli dla pracy w godzinach nadliczbowych")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","praca ponad obowiązujące tygodniowe przeciętne normy czasu pracy",
"tygodniowy czas pracy",">","tygodniowa przeciętna norma pracy"1)
model(101,"bez warunku","praca ponad obowiązujące dzienne normy czasu pracy",
"dzienny czas pracy",">","dzienna norma czasu pracy"1)
model(102,"bez warunku","dyżur w godzinach nadliczbowych poza domem",
"liczba dyżurów w miesiącu",">","0"1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla pracy w godzinach nadliczbowych")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla dodatków za godziny nadliczbowe")
rem_model("---------------------------------------------")
model(103,"praca w godzinach nadliczbowych","dodatek za godziny nadliczbowe w nocy",
"liczba godzin nadliczbowych w nocy w miesiącu",
"*","wynagrodzenia za godzinę pracy"1)
model(104,"praca w godzinach nadliczbowych",
"dodatek za godziny nadliczbowe w niedzielę i święta",
"liczba godzin nadliczbowych w niedzielę i święta w miesiącu",
"*","wynagrodzenia za godzinę pracy"1)
model(105,"praca w godzinach nadliczbowych",
"dodatek za godziny nadliczbowe w dni wolne od pracy",
"liczba godzin nadliczbowych w dni wolne od pracy w miesiącu",
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"*","wynagrodzenia za godzinę pracy"1)
model(106,"praca w godzinach nadliczbowych,"
"dodatek za godziny nadliczbowe w innych okolicznościach",
"liczba godzin nadliczbowych w innych okolicznościach w miesiącu",
"*","wynagrodzenia za pół godziny pracy"1)
model_r(107, "praca w godzinach nadliczbowych",
"całkowity dodatek miesięczny za godziny nadliczbowe","+",
["dodatek za godziny nadliczbowe w nocy",
"dodatek za godziny nadliczbowe w niedzielę i święta",
"dodatek za godziny nadliczbowe w dni wolne od pracy",
"dodatek za godziny nadliczbowe w innych okolicznościach"]1)
model(108,"praca w godzinach nadliczbowych",
"pracownik otrzymuje dodatek za godziny nadliczbowe",
"całkowity dodatek miesięczny za godziny nadliczbowe", ">","0"1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla dodatków za godziny nadliczbowe")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla ekwiwalentnego czasu wolnego i ryczałtu")
rem_model("---------------------------------------------")
model(109,"pracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny",
"ekwiwalentny czas wolny w miesiącu",
"liczba godzin nadliczbowych w miesiącu","=","0.0"1)
model(110,"pracownik dostaje ryczałt","ryczałt za godziny nadliczbowe",
"średnia liczba prognozowanych godzin nadliczbowych w miesiącu",
"*","stawka godziny nadliczbowej w ryczałcie"1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla ekwiwalentnego czasu wolnego i ryczałtu")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek argumentów znanych")
rem_model("---------------------------------------------")
argument_znany("dzienna norma czasu pracy", 8)
argument_znany("tygodniowa przeciętna norma pracy", 40)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec argumentów znanych")

Baza ograniczeń OGNadgodziny.BRD
Baza wiedzy Nadgodziny.BRD nie potrzebuje bazy ograniczeń, gdyż wszystkie jej warunki dopytywalne występują (domyślnie) w parach dychotomicznych, np. godziny
nadliczbowe w nocy, ngodziny nadliczbowe w nocy.
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Wnioskowanie w przód - Nadgodziny.BRD

Wnioskowanie rozwinięte dokładne w przód przebiega dla bazy Nadgodziny.
BRD następująco:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł RENadgodziny.BRD
bazy modeli MONadgodziny.BRD

tygodniowy czas pracy
tygodniowy czas pracy=55

W bazie modeli są wartości
następujących argumentów:
dzienna norma czasu pracy=8
tygodniowa przeciętna norma pracy=40
prowadzenia akcji ratowniczej? NIE
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
prowadzenia akcji ratowniczej
to
praca dopuszczalna
Stąd wynika wniosek:
npraca dopuszczalna

Stosuję regułę 1:
Jeżeli
praca ponad obowiązujące tygodniowe
przeciętne normy czasu pracy
to
praca w godzinach nadliczbowych
Stąd wynika wniosek:
praca w godzinach nadliczbowych

usunięcie awarii? NIE
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
usunięcie awarii
to
praca dopuszczalna
Stąd wynika wniosek:
npraca dopuszczalna
szczególne potrzeby pracodawcy?
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
szczególne potrzeby pracodawcy
to
praca dopuszczalna
Stąd wynika wniosek:
praca dopuszczalna
npraca w zakładzie pracy?

Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
praca ponad obowiązujące tygodniowe
przeciętne normy czasu pracy
jeżeli
tygodniowy czas pracy >
tygodniowa przeciętna norma pracy
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
55 > 40
Stąd wynika wniosek:
praca ponad obowiązujące tygodniowe
przeciętne normy czasu pracy

NIE

Stosuję regułę 15:
Jeżeli
npraca w zakładzie pracy
pracodawca zgadza się na ryczałt
to
pracownik dostaje ryczałt
Stąd wynika wniosek:
npracownik dostaje ryczałt
Określ wartość argumentu:

TAK

Stosuję regułę 4:
Jeżeli
praca w godzinach nadliczbowych
praca dopuszczalna
to
dopuszczalna praca w godzinach
nadliczbowych
Stąd wynika wniosek:
dopuszczalna praca w godzinach
nadliczbowych
godziny nadliczbowe w nocy?
TAK
godziny nadliczbowe w niedziele i święta?
TAK
godziny nadliczbowe w dni wolne od pracy?
TAK
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
dopuszczalna praca w godzinach
nadliczbowych
ngodziny nadliczbowe w niedziele i święta
ngodziny nadliczbowe w nocy
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praca w zakładzie pracy
to
50% dodatku za godziny nadliczbowe
za prace w innych okolicznościach
Stąd wynika wniosek:
n50% dodatku za godziny nadliczbowe
za prace w innych okolicznościach
npracownik zarządzający? TAK
pracownik wnioskuje o ekwiwalentny
czas wolny?
NIE
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
praca w godzinach nadliczbowych
npracownik zarządzający
pracownik wnioskuje o ekwiwalentny
czas wolny
pracodawca zgadza się na ekwiwalentny
czas wolny
to
pracownik dostaje ekwiwalentny
czas wolny
Stąd wynika wniosek:
npracownik dostaje ekwiwalentny
czas wolny
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
dopuszczalna praca w godzinach
nadliczbowych
godziny nadliczbowe w nocy
npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
praca w zakładzie pracy
to
100% dodatku za godziny nadliczbowe w nocy
Stąd wynika wniosek:
100% dodatku za godziny nadliczbowe w nocy
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
dopuszczalna praca w godzinach
nadliczbowych
godziny nadliczbowe w niedziele i święta
npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
praca w zakładzie pracy
to
100% dodatku za godziny nadliczbowe w
niedzielę i święta
Stąd wynika wniosek:
100% dodatku za godziny nadliczbowe w
niedzielę i święta
Stosuję regułę 10:
Jeżeli
dopuszczalna praca w godzinach

nadliczbowych
godziny nadliczbowe w dni wolne od pracy
npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
praca w zakładzie pracy
to
100% dodatku za godziny nadliczbowe w
dni wolne od pracy
Stąd wynika wniosek:
100% dodatku za godziny nadliczbowe w
dni wolne od pracy
Stosuję regułę 13:
Jeżeli
praca w godzinach nadliczbowych
pracownik zarządzający
pracodawca zgadza się na ekwiwalentny
czas wolny
to
pracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
Stąd wynika wniosek:
npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
pracodawca udziela ekwiwalentny
czas wolny?
NIE
Stosuję regułę 14:
Jeżeli
praca w godzinach nadliczbowych
npracownik zarządzający
pracodawca udziela ekwiwalentny czas wolny
to
pracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
Stąd wynika wniosek:
npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
Określ wartość argumentu:
liczba godzin nadliczbowych w nocy
w miesiącu
liczba godzin nadliczbowych w nocy
w miesiącu=15
Określ wartość argumentu:
wynagrodzenia za godzinę pracy
wynagrodzenia za godzinę pracy=25
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
praca w godzinach nadliczbowych
zachodzi:
dodatek za godziny nadliczbowe w nocy =
liczba godzin nadliczbowych w nocy
w miesiącu *
wynagrodzenia za godzinę pracy
Stąd wynika wartość:
dodatek za godziny nadliczbowe w nocy =
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Określ wartość argumentu:
liczba godzin nadliczbowych w niedzielę
i święta w miesiącu
liczba godzin nadliczbowych w niedzielę
i święta w miesiącu=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
praca w godzinach nadliczbowych
zachodzi:
dodatek za godziny nadliczbowe w niedzielę
i święta =
liczba godzin nadliczbowych w niedzielę
i święta w miesiącu *
wynagrodzenia za godzinę pracy
Stąd wynika wartość:
dodatek za godziny nadliczbowe w niedzielę
i święta = 200
Określ wartość argumentu:
iczba godzin nadliczbowych w dni
wolne od pracy w miesiącu
liczba godzin nadliczbowych w dni
wolne od pracy w miesiącu=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
praca w godzinach nadliczbowych
zachodzi:
dodatek za godziny nadliczbowe w
dni wolne od pracy =
liczba godzin nadliczbowych w dni
wolne od pracy w miesiącu *
wynagrodzenia za godzinę pracy
Stąd wynika wartość:
dodatek za godziny nadliczbowe w
dni wolne od pracy = 200
Określ wartość argumentu:
liczba godzin nadliczbowych w innych
okolicznościach w miesiącu
liczba godzin nadliczbowych w innych
okolicznościach w miesiącu=3
Określ wartość argumentu:
wynagrodzenia za pół godziny pracy
wynagrodzenia za pół godziny pracy=13
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
praca w godzinach nadliczbowych
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zachodzi:
dodatek za godziny nadliczbowe w innych
okolicznościach =
liczba godzin nadliczbowych w innych
okolicznościach w miesiącu *
wynagrodzenia za pół godziny pracy
Stąd wynika wartość:
dodatek za godziny nadliczbowe w innych
okolicznościach = 39
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
107:
dla spełnionego warunku startowego:
praca w godzinach nadliczbowych
zachodzi:
całkowity dodatek miesięczny za godziny
nadliczbowe =
dodatek za godziny nadliczbowe w nocy +
dodatek za godziny nadliczbowe w
niedzielę i święta +
dodatek za godziny nadliczbowe w dni
wolne od pracy +
dodatek za godziny nadliczbowe w innych
okolicznościach
Stąd wynika wartość:
całkowity dodatek miesięczny za godziny
nadliczbowe = 814
Określ wartość argumentu:
dzienny czas pracy
dzienny czas pracy=12
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
praca ponad obowiązujące dzienne normy
czasu pracy
jeżeli
dzienny czas pracy > dzienna norma
czasu pracy
Dla modelu 101 nie jest spełniona relacja:
12 > 8
Stąd wynika wniosek:
npraca ponad obowiązujące dzienne
normy czasu pracy
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
praca ponad obowiązujące dzienne normy
czasu pracy
to
praca w godzinach nadliczbowych
Stąd wynika wniosek:
praca w godzinach nadliczbowych
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Stosuję regułę 13:
Jeżeli
praca w godzinach nadliczbowych
pracownik zarządzający
pracodawca zgadza się na ekwiwalentny
czas wolny
to
pracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
Stąd wynika wniosek:
npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
Stosuję regułę 14:
Jeżeli
praca w godzinach nadliczbowych
npracownik zarządzający
pracodawca udziela ekwiwalentny czas wolny
to
pracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
Stąd wynika wniosek:
npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
Określ wartość argumentu:
liczba dyżurów w miesiącu
liczba dyżurów w miesiącu=0
Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
dyżur w godzinach nadliczbowych poza
domem
jeżeli
liczba dyżurów w miesiącu > 0
Dla modelu 102 nie jest spełniona relacja:
0 > 0
Stąd wynika wniosek:
ndyżur w godzinach nadliczbowych poza
domem
Stosuję model relacyjny podstawowy 108:
dla spełnionego warunku startowego:
praca w godzinach nadliczbowych
prawdą jest:
pracownik otrzymuje dodatek za godziny
nadliczbowe
jeżeli
całkowity dodatek miesięczny za godziny
nadliczbowe > 0
Dla modelu 108 jest spełniona relacja:
814 > 0
Stąd wynika wniosek:
pracownik otrzymuje dodatek za godziny
nadliczbowe
Stosuję regułę 3:
Jeżeli

dyżur w godzinach nadliczbowych
poza domem wykonywanie pracy na dyżurze
to
praca w godzinach nadliczbowych
Stąd wynika wniosek:
npraca w godzinach nadliczbowych
Stosuję regułę 13:
Jeżeli
praca w godzinach nadliczbowych
pracownik zarządzający
pracodawca zgadza się na ekwiwalentny
czas wolny
to
pracownik dostaje ekwiwalentny
czas wolny
Stąd wynika wniosek:
npracownik dostaje ekwiwalentny
czas wolny
Stosuję regułę 14:
Jeżeli
praca w godzinach nadliczbowych
npracownik zarządzający
pracodawca zgadza się na ekwiwalentny
czas wolny
to
pracownik dostaje ekwiwalentny
czas wolny
Stąd wynika wniosek:
npracownik dostaje ekwiwalentny
czas wolny
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
nprowadzenia akcji ratowniczej
nusunięcie awarii
szczególne potrzeby pracodawcy
praca dopuszczalna
praca w zakładzie pracy
npracownik dostaje ryczałt
praca ponad obowiązujące tygodniowe
przeciętne normy czasu pracy
dopuszczalna praca w godzinach
nadliczbowych
godziny nadliczbowe w nocy
godziny nadliczbowe w niedziele i święta
godziny nadliczbowe w dni wolne od pracy
n50% dodatku za godziny nadliczbowe
za prace w innych okolicznościach
npracownik zarządzający
npracownik wnioskuje o ekwiwalentny czas
wolny
n100% dodatku za godziny nadliczbowe
w dni wolne od pracy

6.11 Bazy wiedzy o nadgodzinach Nadgodziny.BRD

npracownik dostaje ekwiwalentny czas wolny
100% dodatku za godziny nadliczbowe w nocy
100% dodatku za godziny nadliczbowe w
niedzielę i święta
100% dodatku za godziny nadliczbowe w
dni wolne od pracy
npracodawca udziela ekwiwalentny czas wolny
praca ponad obowiązujące dzienne normy
czasu pracy
praca w godzinach nadliczbowych
ndyżur w godzinach nadliczbowych poza
domem
pracownik otrzymuje dodatek za godziny
nadliczbowe
Dane są wartości następujących argumentów:
dzienna norma czasu pracy=8
tygodniowa przeciętna norma pracy=40
tygodniowy czas pracy=55
liczba godzin nadliczbowych w nocy
w miesiącu=15
wynagrodzenia za godzinę pracy=25
dodatek za godziny nadliczbowe w nocy=

6.11.4
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375
liczba godzin nadliczbowych w niedzielę i
święta w miesiącu=8
dodatek za godziny nadliczbowe w
niedzielę i święta=200
liczba godzin nadliczbowych w dni
wolne od pracy w miesiącu=8
dodatek za godziny nadliczbowe w dni
wolne od pracy=200
liczba godzin nadliczbowych w innych
okolicznościach w miesiącu=3
wynagrodzenia za pół godziny pracy=13
dodatek za godziny nadliczbowe w innych
okolicznościach=39
całkowity dodatek miesięczny za godziny
nadliczbowe=814
dzienny czas pracy=12
liczba dyżurów w miesiącu=0
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Nadgodziny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - Nadgodziny.BRD

Wnioskowanie wstecz bedzie testować hipotezę pracownik otrzymuje dodatek za
godziny nadliczbowe. Przebieg wnioskowania jest następujący:

Porady ekspertowe dla
bazy reguł RENadgodziny.BRD.BRD
bazy modeli MONadgodziny.BRD.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
pracownik otrzymuje dodatek za godziny
nadliczbowe
W bazie modeli są wartości następujących
argumentów:
dzienna norma czasu pracy=8
tygodniowa przeciętna norma pracy=40
Określ wartość argumentu:
tygodniowy czas pracy
tygodniowy czas pracy=55
Hipoteza pomocnicza
praca ponad obowiązujące tygodniowe
przeciętne normy czasu pracy
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:

dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
praca ponad obowiązujące tygodniowe
przeciętne normy czasu pracy
jeżeli
tygodniowy czas pracy >
tygodniowa przeciętna norma pracy
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
55 > 40
Stąd wynika wniosek:
praca ponad obowiązujące tygodniowe
przeciętne normy czasu pracy
Hipoteza pomocnicza
praca w godzinach nadliczbowych
jest testowana.
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
praca ponad obowiązujące tygodniowe
przeciętne normy czasu pracy
to
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praca w godzinach nadliczbowych
Stąd wynika wniosek:
praca w godzinach nadliczbowych
Określ wartość argumentu:
liczba godzin nadliczbowych w nocy
w miesiącu
liczba godzin nadliczbowych w nocy
w miesiącu=1
Określ wartość argumentu:
wynagrodzenia za godzinę pracy
wynagrodzenia za godzinę pracy=25
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
praca w godzinach nadliczbowych
zachodzi:
dodatek za godziny nadliczbowe w nocy =
liczba godzin nadliczbowych w nocy
w miesiącu *
wynagrodzenia za godzinę pracy
Stąd wynika wartość:
dodatek za godziny nadliczbowe w nocy =
375
Określ wartość argumentu:
liczba godzin nadliczbowych w niedzielę i
święta w miesiącu
liczba godzin nadliczbowych w niedzielę i
święta w miesiącu=8

praca w godzinach nadliczbowych
zachodzi:
dodatek za godziny nadliczbowe w dni wolne
od pracy =
liczba godzin nadliczbowych w dni
wolne od pracy w miesiącu *
wynagrodzenia za godzinę pracy
Stąd wynika wartość:
dodatek za godziny nadliczbowe w dni
wolne od pracy = 200
Określ wartość argumentu:
liczba godzin nadliczbowych w innych
okolicznościach w miesiącu
liczba godzin nadliczbowych w innych
okolicznościach w miesiącu=13
Określ wartość argumentu:
wynagrodzenia za pół godziny pracy
wynagrodzenia za pół godziny pracy=13
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
praca w godzinach nadliczbowych
zachodzi:
dodatek za godziny nadliczbowe w innych
okolicznościach =
liczba godzin nadliczbowych w innych
okolicznościach w miesiącu *
wynagrodzenia za pół godziny pracy
Stąd wynika wartość:
dodatek za godziny nadliczbowe w innych
okolicznościach = 39

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
praca w godzinach nadliczbowych
107:
zachodzi:
dla spełnionego warunku startowego:
dodatek za godziny nadliczbowe w niedzielę i praca w godzinach nadliczbowych
święta =
zachodzi:
liczba godzin nadliczbowych w niedzielę i
całkowity dodatek miesięczny za godziny
święta w miesiącu *
nadliczbowe =
wynagrodzenia za godzinę pracy
dodatek za godziny nadliczbowe w nocy +
Stąd wynika wartość:
dodatek za godziny nadliczbowe w
dodatek za godziny nadliczbowe w
niedzielę i święta +
niedzielę i święta = 200
dodatek za godziny nadliczbowe w dni
wolne od pracy +
dodatek za godziny nadliczbowe w innych
Określ wartość argumentu:
okolicznościach
liczba godzin nadliczbowych w dni
Stąd wynika wartość:
wolne od pracy w miesiącu
całkowity dodatek miesięczny za godziny
liczba godzin nadliczbowych w dni
nadliczbowe = 814
wolne od pracy w miesiącu=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:

Hipoteza główna
pracownik otrzymuje dodatek za
godziny nadliczbowe
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jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 108:
dla spełnionego warunku startowego:
praca w godzinach nadliczbowych
prawdą jest:
pracownik otrzymuje dodatek za
godziny nadliczbowe
jeżeli
całkowity dodatek miesięczny za
godziny nadliczbowe > 0
Dla modelu 108 jest spełniona relacja:
814 > 0
Stąd wynika wniosek:
pracownik otrzymuje dodatek
za godziny nadliczbowe
Hipoteza w sensie szerokim:
pracownik otrzymuje dodatek za
godziny nadliczbowe
jest prawdą dla bazy wiedzy Nadgodziny,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
praca ponad obowiązujące tygodniowe
przeciętne normy czasu pracy
praca w godzinach nadliczbowych
pracownik otrzymuje dodatek za godziny
nadliczbowe
Dane są wartości następujących argumentów:
dzienna norma czasu pracy=8

6.12

tygodniowa przeciętna norma pracy=40
tygodniowy czas pracy=55
liczba godzin nadliczbowych w nocy
w miesiącu=15
wynagrodzenia za godzinę pracy=25
dodatek za godziny nadliczbowe w nocy=
375
liczba godzin nadliczbowych w niedzielę
i święta w miesiącu=8
dodatek za godziny nadliczbowe w niedzielę
i święta=200
liczba godzin nadliczbowych w dni
wolne od pracy w miesiącu=8
dodatek za godziny nadliczbowe w dni
wolne od pracy=200
liczba godzin nadliczbowych w innych
okolicznościach w miesiącu=3
wynagrodzenia za pół godziny pracy=13
dodatek za godziny nadliczbowe w innych
okolicznościach=39
całkowity dodatek miesięczny za godziny
nadliczbowe=814

To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Nadgodziny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
pracownik otrzymuje dodatek za godziny
nadliczbowe

Podsumowanie

Rysunek 6.1 przedstawia wejścia i wyjścia bloków wnioskowania rozwiniętego dokładnego w przód i wstecz:
1. Wnioskowanie w przód generuje zarówno wszystkie wnioski prawdziwe jak i
wszystkie wnioski nieprawdziwe, oraz wyniki dające się wyznaczyć z zadeklarowanych argumentów. Z tego powodu wnioskowanie w przód może dla dużych
baz wiedzy trwać bardzo długo i generować bardzo dużo wniosków już nieistotnych lub nie interesujących użytkownika
2. Wnioskowanie wstecz umożliwia zarówno weryﬁkację pojedynczej hipotezy jak i
jej falsyﬁkację, oraz wyznaczenie wszystkich tych wniosków prawdziwych i nieprawdziwych, które okazały się warunkami lub hipotezami pomocniczymi dla
weryﬁkowanej hipotezy, jak również tych wyników, które były potrzebne modelom relacyjnym generujacym warunki lub hipotezy pomocnicze dla weryﬁkowanej hipotezy. Dzięki temu wnioskowanie wstecz nie jest już zdecydowanie krótsze
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od wnioskowania w przód. Efekt ten jest jeszcze spotęgowany często zachodącą
potrzebą wielokrotnego testowania tych samych reguł.
3. Wnioskowanie rozwinięte dokładne może być niemonotoniczne: wniosek uznany
na wcześniejszym etapie wnioskowania za prawdę, może w trakcie dalszego wnioskowania zostać uznany za nieprawdę i ﬁnalnie pozostać nieprawdziwy. Żródłem
niemonotoniczności jest sekwencyjny charakter realizacji programów komputerowych dokonujących wnioskowania.

Rysunek 6.1: Wejścia i wyjścia bloków wnioskowania rozwiniętego dokładnego.

6.13

Zadania

6.13.1

Studia doktoranckie

Wykonaj bazę wiedzy rozwiniętą dokładną wspomagającą rozpatrzenia kandydatur osób chcących
podjąć studia III stopnia, czyli studia doktoranckie. Kandydat może zostać :
1. przyjęty na studia doktoranckie bez rozmowy kwaliﬁkacyjnej,
2. dopuszczony do rozmowy kwaliﬁkacyjnej, w trakcie której komisja zadecyduje o jego dalszym
losie,
3. wpisany na listę rezerwową,

6.13 Zadania
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4. deﬁnitywnie odrzucony.
Przy podjęciu decyzji uwzględnia się:
a) Ocenę na dyplomie, która może być >=5, =4 i <4.
b) Kryteria dodatkowe:
- średnia ocen ze studiów >=4.1,
- własny projekt badawcze
- osiągnięcia naukowe (czy student brał udział w konferencjach i publikacje),
- działalność w kole naukowym.
Ad.1) Student zostaje przyjęty na studia doktoranckie bez rozmowy kwaliﬁkacyjnej, jeżeli:
- jego ocena na dyplomie jest >=5 i spełnia co najmniej 3 z 4 warunków dodatkowych,
- jego ocena na dyplomie jest =4 i spełnia wszystkie 4 warunki dodatkowe.
Ad.2) Student zostaje dopuszczony do pierwszej tury rozmów kwaliﬁkacyjnych, jeżeli:
- jego ocena na dyplomie jest >=5 i spełnia co najmniej 2 z 4 warunków dodatkowych,
- jego ocena na dyplomie jest =4 i spełnia co najmniej 3 z 4 warunków dodatkowych.
Ad.3) Student zostaje wpisany na listę rezerwową, jeżeli:
- jego ocena na dyplomie jest >=5 i spełnia co najmniej 1 z 4 warunków dodatkowych,
- jego ocena na dyplomie jest =4 i spełnia co najmniej 2 z 4 warunków dodatkowych.
Ad.4) Student nie ma szans na studia III stopnia, jeżeli:
- jego ocena na dyplomie jest <4.

6.13.2

Egzamin na stopień żeglarza jachtowego

Napisz bazę wiedzy rozwiniętą dokładną umożliwiającą ocenę wyników egzaminu na stopień żeglarza
jachtowego. Egzamin obejmuje:
1)Część teoretyczną, w ramach której zdaje się egzaminy z budowy jachtu, teorii żeglowania, przepisów, locji śródlądowej, ratownictwa i meteorologii.
2)Część praktyczną, w ramach której zdaje się egzaminy z manewrowania jachtem pod żaglami, manewrowania jachtem na silniku, umiejętności kierowania załogą, pracy w charakterze członka załogi,
umiejętności z zakresu prac bosmańskich.
Ocenami dla każdego z egzaminów może być: 5 (b. dobrze), 4 (dobrze), 3 (dostatecznie) i 2 (niedostatecznie).
Finalna ocena części teoretycznej jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych egzaminów, jeżeli
ocena z teorii żeglowania jest co najmniej dobra. W przeciwnym przypadku ﬁnalna ocena części teoretycznej jest niedostateczna niezależnie od ocen egzaminów z przepisów, locji śródlądowej, ratownictwa
i meteorologii.
Finalna ocena części praktycznej jest średnią arytmetyczną ocen z poszczególnych egzaminów, jeżeli
ocena z manewrowania jachtem pod żaglami jest co najmniej dobra. W przeciwnym przypadku ﬁnalna ocena części praktycznej jest niedostateczna niezależnie od ocen egzaminów z manewrowania
jachtem na silniku, umiejętności kierowania załogą, pracy w charakterze członka załogi i umiejętności
z zakresu prac bosmańskich.
Średnią arytmetyczną należy obliczyć z zaokragleniem do dwóch pozycji po przecinku, w górę (po
połowie) lub w dół (poniżej połowy).
Stopień żeglarza jachtowego otrzymuje się, gdy średnie dla każdej części są większe od 3.
W przypadku średniej z obydwu części z przedziału [4.0-4.2) kursant wraz ze stopniem żeglarza
jachtowego otrzymuje dodatkowo brązową plakietkę ceramiczną, w przypadku średniej z obydwu części
z przedziału [4.2-4.7) otrzymuje srebrną plakietkę ceramiczną, w przypadku średniej z obydwu części
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z przedziału [4.7-5.0] otrzymuje złotą plakietkę ceramiczną. Zapisz bazę wiedzy jako Żeglarz.BRD i
przetestuj ją.

6.13.3

Modyﬁkacja I bazy kredytowej

Zapisz bazę wiedzy elementarną dokładną KredytZmI.BED z zadania 4.19.4 w postaci rozwiniętej
dokładnej jako KredytZmI.BRD i przetestuj ją.

6.13.4

Modyﬁkacja II bazy kredytowej

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy rozwiniętą dokładną KredytZmI.BRD z zadania 6.13.3 wprowadzając warunki
niedopytywalne:
"Zabezpieczenie co najmniej dobre",
"Ocena finansów co najmniej dobra",
"Reputacja co najmniej dobra"
wraz z wszystkimi potrzebnymi regułami. Zapisz bazę jako KredytZmII.BRD i przetestuj ją. Jaki wpływ
ma modyﬁkacja na bazę rad?

6.13.5

Premia

Opracuj i przetestuj bazę wiedzy rozwiniętą dokładną Premia.BRD umożliwiającą podejmowanie decyzji odnośnie do przyznawania premii pracownikom pewnej ﬁrmy zgodnie z następującymi zasadami:
Pracownik może dostać miesięcznie jedną premię podstawową lub jedną premię uznaniową lub obydwie premie. W przypadku kwaliﬁkowania się równocześnie do dwóch premii tego samego typu,
przyznawana jest premia wyższa. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniane są czynniki:
1. Spełnianie 5 podstawowych zasad przyznawania premii:
(a) Pracownik musi być sumienny. Warunek ten jest spełniony tylko wtedy, gdy pracownik
spełnia 3 kolejne warunki, mianowicie wykonuje polecenia przełożonych, jest punktualny,
wywiązuje się z powierzonych zadań.
(b) Pracownik przestrzega przepisów BHP
(c) Pracownik przestrzega dyscypliny w pracy
(d) Pracownik efektywnie wykorzystuje czas pracy
(e) Pracownik przestrzega zasad współżycia społecznego
2. Nadgodziny. Liczba nadgodzin jakie przepracował pracownik w ciągu miesiąca dzieli się na:
• Małą liczbę nadgodzin, jeśli Liczba nadgodzin < 4
• Umiarkowaną liczbę nadgodzin, jeśli 4 <= Liczba nadgodzin < 8
• Średnią liczbę nadgodzin, jeśli 8 <= Liczba nadgodzin < 12
• Dużą liczbę nadgodzin, jeśli Liczba nadgodzin >= 12
3. Staż pracy, określony liczbą lat pracy pracownika w ﬁrmie. Rozróżnia się kategorie stażu pracy:
• Początkujący pracownik, jeśli Staż pracy < 1
• Krótki staż pracy, jeśli 1 <= Staż pracy < 2
• Średni staż pracy, jeśli 2 <= Staż pracy < 5
• Długi staż pracy, jeśli Staż pracy >=5.
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4. Inicjatywa własna określona poziomem kreatywności pracownika. Bardziej doceniany, a więc
premiowany, jest pracownik, który ma swoje pomysły, oraz swoje inicjatywy którymi chętnie
się dzieli z ﬁrmą. Rozróżnia się miesięczne częstości występowania własnych inicjatyw:
• Nie wykazuje inicjatywy gdy Liczba inicjatyw = 0
• Rzadko wykazuje inicjatywę gdy Liczba inicjatyw = 1
• Często wykazuje inicjatywę gdy 2 <= Liczba inicjatyw < 4
• Bardzo często wykazuje inicjatywę gdy Liczba inicjatyw >= 4
5. Liczby nieuspawiedliwionych nieobecności w ﬁrmie. Rozróznia się:
• Brak nieobecności, jeżeli Liczba dni nieobecności = 0
• Małą nieobecność, jeżeli Liczba dni nieobecności

= 1

• Dużą nieobecność, jeżeli Liczba dni nieobecności

> 1

6. Stopień trudności powierzonych zadań. Zakłada się, że wszyscy pracownicy mają takie same
umiejętności negocjacyjne. Dlatego też stopień trudności określony jest poprzez czas trwania
negocjacji z klientem i wyrażany jest w dniach następująco:
• Łatwe zadanie, jeśli
1 <= czas trwania negocjacji z klientem <= 7
• Trudne zadanie, jeśli
7 < czas trwania negocjacji z klientem <= 30
• Bardzo trudne zadanie, jeśli
30 < czas trwania negocjacji z klientem <= 60
• Skrajnie trudne zadanie, jeśli
czas trwania negocjacji z klientem > 60
7. Przychody wypracowane przez pracownika dla ﬁrmy dzięki zawarciu umowy z klientem (w zł)
klasyﬁkuje się jako:
• Niskie przychody, jeżeli 30000 <= Przychody
• Średnie przychody, jeżeli 50000 <

<= 50000

Przychody

<= 100000

• Wysokie przychody, jeżeli 100000 < Przychody
• Bardzo wysokie przychody, jeżeli Przychody

<= 1000000

> 1000000

Baza wiedzy powinna umożliwić podejmowanie decyzji:
1) Pracownik nie dostanie premii podstawowej
2) Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 7% zarobków
3) Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 10% zarobków
4) Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 15% zarobków
5) Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 20% zarobków
6) Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 30% zarobków
7) Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 5% przychodów uzyskanych dla ﬁrmy
8) Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 10% przychodów uzyskanych dla ﬁrmy
9) Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 15% przychodów uzyskanych dla ﬁrmy
10) Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 20% przychodów uzyskanych dla ﬁrmy
Żaden pracownik nie dostanie premii podstawowej jeżeli ma dużą nieobecność.
Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 7% zarobków jeżeli jest początkującym lub ma
krótki staż pracy, ma co najwyżej małą nieobecność, spełnia 5 podstawowych zasad przyznawania
premii, liczba jego nadgodzin jest co najmniej średnia, co najmniej rzadko wykazuje inicjatywę.
Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 10% zarobków, jeżeli ma co najmniej krótki staż
pracy, brak nieobecności, spełnia 5 podstawowych zasad przyznawania premii, ma co najmniej średnią
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liczbę nadgodzin i co najmniej często wykazuje inicjatywę.
Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 15% zarobków, jeżeli ma co najmniej średni staż
pracy, brak nieobecności, spełnia 5 podstawowych zasad przyznawania premii, ma co najmniej umiarkowana liczba nadgodzin, często wykazuje inicjatywę.
Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 20% zarobków jeżeli ma długi staż pracy, brak
nieobecności, spełnia 5 podstawowych zasad przyznawania premii, co najmniej często wykazuje inicjatywę, ma co najmniej średnią liczba nadgodzin.
Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 30% zarobków jeżeli ma długi staż pracy, brak
nieobecności, spełnia 5 podstawowych zasad przyznawania premii, bardzo często wykazuje inicjatywę,
ma dużą liczbe nadgodzin.
Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 20% wypracowanych przychodów dla ﬁrmy, jeżeli
ma łatwe zadania, wypracował co najmniej niskie przychody, spełnia 5 podstawowych zasad przyznawania premii.
Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 15% wypracowanych przychodów dla ﬁrmy, jeżeli
ma trudne zadania, wypracował co najmniej średnie przychody i spełnia 5 podstawowych zasad
przyznawania premii.
Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 10% wypracowanych przychodów dla ﬁrmy jeżeli
ma bardzo trudne zadania, wypracował co najmniej wysokie przychody i spełnia 5 podstawowych
zasad przyznawania premii.
Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 7% wypracowanych przychodów dla ﬁrmy jeżeli
ma skrajnie trudne zadania, wypracował bardzo wysokie przychody i spełnia 5 podstawowych zasad
przyznawania premii.

6.13.6

Wypowiedzenie

W oparciu o Art. 32, 33, 331, 34, 36, 52, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z
1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.), opracuj bazę wiedzy rozwiniętą dokladną podejmującą decyzję
o długości okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę i uwzględniajacą różne
okresy wypowiedzenia w zależności od warunków na jakich została zawarta umowa, czy powodów z
jakich zostaje rozwiązana.

6.13.7

Egzamin dyplomowy

Opracuj bazę wiedzy rozwinięta dokładna dla podejmowania decyzji odnośnie przystąpienia studenta
do obrony pracy dyplomowej zgodnie z następującymi zasadami:
1.Wymagana dokumentacja:
a)Wniosek do dziekanatu o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
b)Praca dyplomowa-część opisowa
c)Praca dyplomowa-część praktyczna
d)Dokumentacja przebiegu studiów
e)Karta obiegowa
f)Fotograﬁe
g)Legitymacja
2.Opłaty:
a)Podstawowa
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b)Dodatkowa
Ad 1,b)Praca dyplomowa-część opisowa musi być
: Sprawdzona przez promotora, który może ją zatwierdzić lub też odesłać studentowi do poprawy.
Sprawdzona przez system antyplagiatowy który może zatwierdzić pracę (brak plagiatu) lub też odesłać studentowi do poprawy (wykryto plagiat).
Sprawdzona przez promotora praca musi być złożona w terminie do 15 lutego 2015.
Dziekanat może wyznaczyć dodatkowy termin złożenia pracy dyplomowej jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:
1. Student złożył uzasadniony wniosek, i
2. Wniosek studenta został pozytywnie zaopiniowany przez promotora, i
3. Termin dostarczenia wniosku nie przekracza daty 15 lutego 2015.
W wypadku nie dostarczenia sprawdzonej pracy lub zaopiniowanego wniosku o dodatkowy termin do
dnia 15 lutego 2015, student zostaje skreślony z listy studentów.
Ad 1.c)Praca dyplomowa-część praktyczna musi być w w/w terminie dostarczenia do Działu Informatyki w celu sprawdzenia jak i archiwizacji.
Ad 1.d)Dokumentacja przebiegu studiów powinna zawierać następujące zestawienia na formularzach
Uczelni:
1. Zaliczone przedmioty i zdane egzaminy.
2. Zaliczone praktyki zawodowe.
3. Zaliczenia poszczególnych semestrów.
Ad 1.e)Karta obiegowa powinna zostać potwierdzona:
1.W dziale informatyki, po oddaniu części praktycznej.
2.W bibiotece, po sprawdzeniu czy student nie posiada żadnych wypożyczonych książek.
3.W kwesturze uczelni, po sprawdzniu czy student nie posiada zaległych opłat.
Jeśli karta obiegowa zastała potwierdzona w wyżej wymienionych miejscach powinna zostać oddana
w dziekanacie.
Ad 1.g) Istnieją dwie możliwości oddania legitymacji studenckiej:
1. Legitymacja może zostać oddana w przeddzień egzaminu dyplomowego, lub
2. Student może dostarczyć do dnia złożenia egzaminu dyplomowego oświadczenie o zwrocie legitymacji do dnia 30 lutego 2015. Jeśli student nie zwróci legitymacji do 30 lutego 2015 nie zostaną
wydane mu dokumenty o ukończeniu studiów.
Ad 2a) Opłata podstawowa wynosi 800 zł. Opłata podstawowa przysługuje studentowi, który oddał
sprawdzoną pracę w terminie do dnia 15 lutego 2015.
Ad 2b) Opłata dodatkowa wynosi 160 zł. Opłatę dodatkową ponosi student, który oddał wniosek o
dodatkowy termin (do dnia 15 lutego 2015) i który oddał sprawdzoną pracę po terminie. (tzn. po
dniu 15 lutego 2015).

6.13.8

Modyﬁkacja bazy delegacyjnej

Zmodyﬁkuj bazę delegacyjną Delegacja.BRD tak, aby w trakcie weryﬁkacji którejkowiek hipotezy o
długości delegacji została również obliczona Całkowita dieta za czas delegacji.

6.13.9

Nowy PIT

Parlament pewnego państwa uchwalił nową krótką ustawę o podatku PIT z następującymi zapisami:
1) Jeżeli Twój przychód roczny jest mniejszy niż 50000 JM (Jednostek Monetarnych), nie przekroczyłeś krytycznej wartości BMI = 25 (Body Mass Index) i masz telewizor co najwyżej 4-letni lub w
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Twoim mieszkaniu jest telewizor co najwyżej 4-letni, to jestes zwolniony od płacenia podatku bez
względu płeć, wiek, stan cywilny i liczbę dzieci.
2) Jeżeli Twoja waga i wzrost sprawiają, że Twój BMI2 przekracza krytyczną wartość BMI = 25,
płacisz odpowiedni • BMI 25,0–29.99 – nadwaga - 1%podatku od przychodu rocznego
• BMI 30,0–34.99 – I stopień otyłości - 2% podatku od przychodu rocznego
• BMI 35.0–40.00 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna) - 3% podatku od przychodu rocznego
• BMI ponad 40.0 – III stopień otyłości (otyłość skrajna) - 4% podatku od przychodu rocznego
3) Jeżeli Twój przychód roczny przekracza 50000 JM, masz więcej niż 26 lat, jesteś mężczyzną, nie
jesteś żonaty i nie masz dzieci, to płacisz 7% podatku bykowego od przychodu rocznego.
4) Jeżeli Twój przychód roczny przekracza 50000 JM, masz więcej niż 26 lata, jesteś mężczyzną, jesteś
żonaty i nie masz dzieci, płacisz 5% podatku bykowego od przychodu rocznego.
5) Jeżeli Twój przychód roczny przekracza 50000 JM, masz więcej niż 23 lata, jesteś kobietą, nie
jesteś zamężna i nie masz dzieci, to płacisz 3% podatku jałówkowego od przychodu rocznego.
6) Jeżeli Twój przychód roczny przekracza 50000 JM, masz więcej niż 23 lata, jesteś kobietą, jesteś
zamężna i nie masz dzieci, to płacisz 2% podatku jałówkowego od przychodu rocznego.
7) Jeżeli Twój przychód roczny przekracza 50000 JM i nie masz telewizora co najwyżej 4-letniego
lub w Twoim mieszkaniu nie ma takiego telewizora, to płacisz 5% podatku indoktrynacyjnego od
przychodu rocznego.
Napisz i przetestuj bazę wiedzy rozwiniętą dokładną NowyPIT.BRD umożliwiającą wyznaczenie całkowitej wielkości płaconego podatku i wielkości Twojego przychodu zmniejszonego o płacony podatek.
Wyniki należy zaokrąglić do pełnych JM.

2 BMI = Body Mass Index– współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wzrostu podanego w metrach

Rozdział 7

Oceny - potrzeba i tworzenie
”A great many problems do not have accurate answers, but do have
approximate answers, from which sensible decisions can be made.”
George Berkeley (1685 - 1753)

”In living, many issues are not so sharp, and therefore a system which
posits the general sharpness of either-or, and so objectiﬁes kind, is unduly
limited; it must be revised and made more ﬂexible in terms of degree”.
Alfred Korzybski (1879 - 1950), ”Science and Sanity”

7.1

Rezygnacja z determinizmu?

Systemy ekspertowe elementarne dokładne i rozwinięte dokładne, omawiane w poprzednich rozdziałach, korzystały (w bardzo skromnym zakresie) z logiki klasycznej,
dwuwartościowej, zwanej często arystotelesowską. Operuje ona zmiennymi logicznymi
mogącymi przyjmować wyłącznie wartości dwóch stałych logicznych (prawda i nieprawda). Jej stosowanie było możliwe, gdyż wszystkie przykłady przedstawione w
poprzednich rozdziałach były przykładami o determiniźmie logiczno-arytmetycznym,
389
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wywodzącym się z tejże właściwości dokumentów ”papierowych”, dla których wnioskowanie - przy tych samych danych wejściowych (wartości logiczne warunków dopytywalnych, wartości liczbowe argumentów dopytywalnych) - doprowadza zawsze do
tych samych wartości logicznych wniosków reguł, wniosków modeli relacyjnych i wyników modeli arytmetycznych. Bliższa analiza pokazuje jednak, że warunki dopytywalne,
wnioski modeli relacyjnych i wnioski reguł mogą charakteryzować się pewnym subtelnym ukrytym niedeterminizmem zachowując swoje atrybuty logiczne, tzn. będąc albo
prawdą, albo nieprawdą. Ów niedeterminizm bywa często zwany niepewnością bazy
wiedzy.

7.2

Niedeterminizm ukryty

Rozpatrzmy następujące przykłady:
1. Dowolny warunek dopytywalny, np. Dobra reputacja dla baz kredytowych Kredyt.BED i Kredyt.BRD, jest zmienną logiczną, tzn. może być tylko prawdą lub
nieprawdą. Jak nas jednak uczy życie, warunek taki cechuje się pewną ogólnikowością i może być prawdą w większym lub mniejszym stopniu. A stopień ów może
również rzutować na jakość decyzji podejmowanych z uwzględnieniem zmiennej
logicznej Dobra reputacja.
2. Zwrócono już uwagę na prymitywizm bazy wiedzy Dyrektor.BED (rozdział 4.9)
i Dyrektor.BRD (rozdział 6.7). Decyzja o dalszych losach dyrektora jest przesądzona, jeżeli dyrektor miał mały zysk i podpadł. A podpaść można - jak wynika
z bazy reguł REDyrektor.BED lub REDyrektor.BRD - na różne sposoby, każdy o
innym znaczeniu dla ﬁrmy. Wszystkie one zostały jednak wrzucone do wspólnego
worka z etykietą ”podpadł ”. A więc okoliczność, że warunki dopytywalne dla
pewnych decyzji mogą mieć bardzo różne ”ciężary gatunkowe”, może być trudną
do uwzględnienia.
3. Bazy wiedzy Kredyt.BED (rozdział 4.8) lub Kredyt.BRD (rozdział 6.6) zawierają
w częściach diagnozujących ”zdrowie ﬁnansowe” kredytobiorcy kilka przykładów
ukrytego niedeterminizmu. Pomijając nieistotne szczegóły, w bazie tej zdeﬁniowano np. Dobre zabezpieczenie jako takie, dla którego Wartość zabezpieczenia jest zawarta w określonym przedziale:
model_r(110,"bez warunku","Dobre zabezpieczenie","<=,<=",
["Kres_dolny","Wartość zabezpieczenia","Kres_górny"],1).
Relacja ta może być spełniona na różne sposoby, gdyż Dobre zabezpieczenie
będzie prawdą zawsze wtedy gdy:
Kres_dolny <= Wartość zabezpieczenia <= Kres_górny,
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zarówno gdy dla jakiegoś kredytobiorcy:
Wartość zabezpieczenia = 1.1* Kres_dolny,
jak i gdy dla innego kredytobiorcy:
Wartość zabezpieczenia = 0.99* Kres_górny.
Różnica pomiędzy tymi dwoma zasadniczo różnymi kredytobiorcami została
przez rozpatrywany model relacyjny zatarta z ewidentną szkodą dla jakości oceny
ryzyka bankowego związanego z każdym z tych kredytobiorców. Wypada uznać,
że baza ma ukryty niedeterminizm: dla merytorycznie różnych danych wejściowych generuje identyczne wnioski.
A więc istotą ukrytego niedeterminizmu jest to, że w bazach wiedzy determinstycznych
logicznie i arytmetycznie (patrz rysunek 7.1) warunki dopytywalne i wnioski modeli
relacyjnych, zachowując swoje atrybuty logiczne, tzn. będąc albo prawdą albo nieprawdą, mogą być prawdą w różnym stopniu, a co za tym idzie, wnioski reguł w których
występują mogą być prawdą w różnym stopniu.

Rysunek 7.1: Determinizm logiczno-arytmetyczny a niedeterminizm ukryty.

Ów ukryty niedeterminizm może - w pewnych przpadkach - uniemożliwić realistyczne modelowanie za pomocą baz wiedzy niektórych bardzo istotnych właściwości
problemu decyzyjnego.
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Ograniczenia wnioskowania niepewnego z
współczynnikami pewności

Najbardzie obecnie rozpowszechnionym paradygmatem obsługi ukrytego niedeterninizmu w bazach wiedzy systemów ekspertowych jest paradygmat współczynników pewności (patrz [Turban-11]), zastosowany po raz pierwszy w systemie ekspertowym Mycin
(patrz [Buchanan-84] i [Shortliﬀe-76]). Paradygmat ten został uzupełniony w szeregu
opracowaniach, patrz np. [Niederliński-13].
Niestety, stosowanie współczynników pewności ma pewne niedogodności:
1. Jest ﬁlozoﬁcznie-światopoglądowo kontrowersyjne gdyż wymaga rezygnacji z zasady wyłączonego środka (”tertium non datur ”), zgodnie z którą każde zdanie
(każda zmienna logiczna) jest albo prawdą, albo nieprawdą. Stosując współczynniki pewności wnioskujemy w oparciu o stanfordzką algebrę współczynników pewności, zgodnie z którą wszytskie zmienne (warunki i wnioski) nie są
już zmiennymi logicznymi, lecz zmiennymi niepewnymi, którym są przyporządkowane wartości współczynników pewności CF z zakresu [-1,...1], gdzie CF
= -1 oznacza absolutną nieprawdę, a CF = 1 oznacza absolutną prawdę. Wartości pośrednie dla 0<CF<1 oznaczają ”częściową” prawdę, a wartości pośrednie
dla -1<CF<0 oznaczają ”częściową” nieprawdę: każda zmienna niepewna może
być ”prawdą” z pewnym współczynnikiem pewności (np. 0.7) oraz ”nieprawdą”
z dopełnieniem tego współczynnika pewności do zera (a więc -0.7).
2. Również reguły i modele relacyjne nie są w stanfordzkiej algebrze współczynników pewności prawdziwe, lecz mają sobie przyporządkowane współczynniki
pewności.
3. Stanfordzka algebra wspołczynników pewności umożliwia tylko jeden sposób propagacji współczynników pewności warunków reguły i współczynnika pewności
reguły na współczynnik pewności wniosku reguły. Sposób ten jest nieintuicyjny
dla szeregu zastosowań i wymaga uzupełnienia, patrz np. [Niederliński-13].
4. Wymieniony sposób wymaga ponadto przeskalowywania wartości współczynników pewności warunków w przypadku powiększania liczby tych warunków.
Wprowadzone rozszerzenia stanfordzkiej algebry współczynników pewności (patrz
[Niederliński-13]) nie zdołały usunąć tej niedogodności.
5. Zagnieżdżanie reguł doprowadza w przypadku stosowania współczynników pewności do bardzo szybkiego (i intuicyjnie nieuzasadnionego) malenia współczynników pewności wniosków reguł których warunki są wynikiem wielostopniowego
zagnieżdżenia, czemu nie wiadomo jak zapobiec.
Wymienione niedostatki współczynników pewności uzasadniają poszukiwanie alternatywnych rozwiązań modelowania niepewności w bazach wiedzy systemów ekspertowych.
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Alternatywnym wobec współczynników pewności rozwiązaniem problemu modelowania ukrytego niedeterminizmu i niepewności w systemach ekspertowych jest zaproponowane poniżej rozwiązanie wprowadzające dla zmiennych logicznych dodatkowy atrybut zwany oceną zmiennej logicznej : wymienione w rozdziale 7.3 różnice warunków
dopytywalnych i różnice wartości zmiennych arytmetycznych w obszarze tego samego
atrybutu logicznego należy mierzyć, np. na skali ocen bedących liczbami wymiernymi z przedziału od 1 do 10. Oceny będą deklarowane co najwyżej z jedną pozycją
dziesiętną1 . Ocena 1 odpowiada z grubsza ocenie dostatecznej, ocena 10 odpowiada z
grubsza ocenie bardzo dobrej. Termin ”mierzyć” został użyty zgodnie z jego szeroko
akceptowanym sensem, sformułowanym np. w książce [Hubbard-10] następująco:
”...,the scientiﬁc crowd treats measurement as a result of observation
that quantitatively reduce uncertainty. A mere reduction, not necessarily
elimination, of uncertainty will suﬃce for a measurement.”

Oceny dla warunków dopytywalnych
Jeżeli podejmowanie decyzji wymaga wiedzy o tym, w jakim stopniu zmienna logiczna
będąca warunkiem dopytywalnym jest prawdą, będziemy mogli ów stopień deklarować
za pomocą oceny na skali liczb wymiernych od 1 do 10.
Porównanie zmiennych logicznych nieocenianych i ocenianych przedstawia rysunek
7.2.
Ocena warunku dopytywalnego wyposaża tę zmienną logiczną w pewien dodatkowy
atrybut, niezależny od ”logicznego atrybutu” wyrażonego ”prawdą” lub ”nieprawdą”.
Stosowanie ocen nie narusza logiki arystotelesowskiej: zmienne są nadal zmiennymi
logicznymi, pozostają albo prawdziwe, albo nieprawdziwe, lecz zyskują dodatkowy
(nie-arystotelesowy) atrybut którym są ich oceny. Oceny te będą w dalszym ciągu
propagowane na oceny wniosków reguł w wyniku przetwarzania nie ingerującego w
tok wnioskowania logicznego.
A więc wnioskowanie logiczne i ocenianie zmiennych logicznych są ortogonalne:
• dedukcja logiczna dokonywana przez system wnioskujący nie zniekształca przebiegu tworzenie ocen przez tenże system wnioskujący;
• tworzenie ocen przez system wnioskujący nie zniekształca przebiegu dedukcji
logicznej dokonywanej przez tenże system wnioskujący.
1 Oceny są pewnym - mało precyzyjnym - pomiarem stopnia ”prawdziwości” warunków dopytywalnych. Opisywanie ich za pomocą większej liczby pozycji dziesiętnych stwarza niepotrzebne i
mylące pozory ”większej dokładności”. Oczywiście, w sytuacji dysponowania przyrządem pomiarowym umożliwiającym wyznaczenie oceny z większą liczbą znaczących pozycji po przecinku, należy z
tego skorzystać.
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Rysunek 7.2: Zmienne logiczne bez oceny i z oceną.

Oceny dla wniosków modeli relacyjnych
Jeżeli podejmowanie decyzji wymaga wiedzy o tym, w jakim stopniu jest spełniona relacja określająca zmienną logiczną zdeﬁniowana za pomocą argumentu dopytywalnego,
będziemy mogli ów stopień deklarować za pomocą oceny na skali od 1 do 10.
Rozpatrzmy najpierw przypadek relacji dwustronnej, pokazanej na rysunku 7.3.

Rysunek 7.3: Oceny dla wniosku relacji dwustronnej.
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Podobnie jak poprzednio, ocena zmiennej logicznej jaką jest wniosek modelu relacyjnego jest ortogonalna względem jej wartości logicznej: jedna nie interferuje z drugą.
Wybór wartości oceny zależy nie tylko od tego, w którym miejscu przedziału liczbowego [A,B] znajduje sie oceniana zmienna, ale również od istoty tej zmiennej i natury
wniosku. Wybór ten może może być różny. Np. dla pewnych zmiennych jest lepiej,
gdy ich wartości są bliskie kresu górnego B, dla innych zmiennych jest lepiej, gdy ich
wartości są bliskie kresu dolnego A. Ilustrują to następujace przykłady:
1. Skala rosnąca - jakość zabezpieczenia kredytu bankowego:

Rysunek 7.4: Skala ocen dla jakości zabezpieczenia kredytu.

Dla wniosku Dobra jakość zabezpieczenia zgodnie z rysunkiem 7.4:
• jeżeli Wartość zabezpieczenia jest bliska wartości A,
to ocena Dobrej jakości zabezpieczenia będzie mała, bliska 1;
• jeżeli Wartość zabezpieczenia jest bliska wartości B,
to ocena Dobrej jakości zabezpieczenia może być duża, bliska 10.
2. Skala malejąca - jakość transmisji Wi-Fi:
Dla wniosku Dobra jakość transmisji zgodnie z rysunkiem 7.5:
• jeżeli Odległość od routera jest bliska wartości A,
to ocena Dobrej jakości transmisji może być duża, bliska 10;
• jeżeli Odległość od routera jest bliska wartości B,
to ocena Dobrej jakości transmisji będzie mała, bliska 1;
Przypadek relacji jednostronnych wymaga pewnego uzupełnienia, które dla rozważań
z poprzednich rozdziałów nie było naglące. Uzupełnienie to wynika stąd, że żadna
zmienna arytmetyczna opisującą rzeczywistość nie jest nigdy nieograniczenie duża lub
nieograniczenie mała.
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Rysunek 7.5: Skala ocen dla jakości transmisji Wi-Fi.

A więc relację:
Wniosek jest prawdą

jeżeli A <= Zmienna arytmetyczna

należy zastąpić relacją:
Wniosek jest prawdą

jeżeli A <= Zmienna arytmetyczna <=

B

gdzie B jest domyślnym, wielce prawdopodobnym kresem górnym Zmiennej arytmetycznej,
jak to pokazano na rysunku 7.6.
Podobnie relację:
Wniosek jest prawdą

jeżeli Zmienna arytmetyczna <= B

należy również zastąpić relacją:
Wniosek jest prawdą

jeżeli A <= Zmienna arytmetyczna <=

B

gdzie A jest domyślnym, wielce prawdopodobnym kresem dolnym Zmiennej arytmetycznej,
jak to pokazano na rysunku 7.7.
Oceny dla wniosków reguł
W bazach wiedzy systemów ekspertowych mogą być:
1. Reguły deterministyczne, tzn. reguły zawsze prawdziwe (poprawne). Regułami
deterministycznymi są wszystkie reguły spotykane w tej książce. Wynika to stąd,
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Rysunek 7.6: Oceny dla wniosku relacji lewostronnej.

Rysunek 7.7: Oceny dla wniosku relacji prawostronnej.

że są one prawdziwe (poprawne) na mocy decyzji organu administrującego określony typ działalności zarządczej. Np. reguła:
reguła(1,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów", "Bardzo dobra reputacja"],1)
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jest prawdziwa (poprawna) na mocy decyzji kierownictwa banku.
2. Reguły niedeterministyczne, tzn. reguły nie zawsze spełnione (nie zawsze poprawne). Reguły niedeterministyczne można często spotkać w bazach empirycznych,
wywodzących się z operacji analizy dużych zbiorow danych. Przykładem mogą
być bazy wiedzy medycznej. Np. reguła typu:
reguła(1,"Stosuj procedurę leczenia XYZ",["Objaw 1",
"Objaw 2", "Wyniki badań Q", "Wyniki analizy Z"],1)
ma charakter empiryczny będąc wynikiem ”uśrednienia” praktyki lekarskiej i
jako taka nie dla każdego pacjenta jest poprawna. Niedeterminizm takich reguł
można scharakteryzować współczynnikiem niedeterminizmu, będącym liczbą wymierną z przedziału [1,...,10), określonym przez twórcę bazy wiedzy. Sytuacje
takie nie są rozpatrywane w książce.
Obydwa typy reguł wymagają wyznaczenia oceny listy warunków. Ocenę listy warunków można dokonać na bardzo dużo różnych sposobów, zależnie od specyﬁki bazy
wiedzy oraz preferencji i intencji jej użytkownika. Podstawowymi sposobami wyznaczania ocen listy warunków są następujące:
1. Wartość oceny listy warunków jest średnią arytmetyczną wartości ocen warunków tej reguły. Sposób ten można nazwać zrównoważonym: oceny wszystkich
warunków współdecydują o ocenie listy warunków. Oceny zrównoważone są zawarte w przedziale [1,10].
2. Wartość oceny listy warunków jest minimalną wartością ocen warunków tej reguły. Sposób ten można nazwać ostrożnym (konserwatywnym): o ocenie listy
warunków decyduje ocena najsłabszego warunku, np. o ocenie zdolności kredytowej klienta banku decyduje jego najsłabszy atrybut. Oceny ostrożne są zawarte
w przedziale [1,10].
3. Wartość oceny listy warunków jest maksymalną wartością ocen warunków tej
reguły. Sposób ten można nazwać zachłannym: o ocenie listy warunków decyduje
ocena najsilniejszego warunku, np. o ocenie kandydata do pracy na określonym
stanowisku decyduje ocena jego najsilniejszego atrybutu. Oceny zachłanne są
zawarte w przedziale [1,10].
4. Wartość oceny listy warunków jest sumą ocen jej warunków. Sposób ten będzie w dalszym ciagu nazywany ocenianiem absolutnym, a odpowiednia ocena
- oceną absolutną. Ocenę taką stosuje się w przypadku list warunków o bardzo
różnych liczbach warunków, gdy uśrednianie może fałszować relacje pomiedzy
wartościami wniosków, a wnioski te nie są już warunkami innych reguł. Oceny
absolutne nie są zawarte w przedziale [1,10], lecz mogą być dowolnymi liczbami
wymiernymi dodatnimi.

7.5 Reguły i modele dla wyznaczania ocen
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Oceny dla wniosków reguł można wyznaczać następujaco:
1. Oceny wniosków reguł deterministycznych są bezpośrednio równe ocenom ich
list warunków. Ten sposób jest stosowany w książce.
2. Oceny wniosków reguł niedeterministycznych są iloczynami ocen ich list warunków i ich współczynników niedeterminizmu. Ze względu na brak reguł niedeterministycznych w omawianych przykładach, sposobu tego nie stosuje sie w
książce.

7.5

Reguły i modele dla wyznaczania ocen

Niedogodnością stosowania ocen jest potrzeba wprowadzania dodatkowych reguł i dodatkowych modeli w porównaniu z bazami wiedzy nie korzystającymi z ocen. Aczkolwiek potrzebne reguły i modele można bez trudu dla dowolnej bazy wiedzy zaprojektować, dla systemów rmse_ED oraz rmse_RD zdeﬁniowano pewne modele i
przedstawiono sposoby obsługi reguł z jednakowymi wnioskami, które mogą to zadanie uprościć.

7.5.1

Tworzenie ocen dla warunków dopytywalnych

Jeżeli warunek reguły nie jest wnioskiem modelu relacyjnego lub wnioskiem reguły, lecz
warunkiem dopytywalnym, a potrzebna jest wartość oceny tego warunku, możemy ją
wprowadzić do bazy za pomocą modelu arytmetycznego dla Ocena_Warunek dopytywalny:
model(101,"Warunek dopytywalny","Wartość finalna Warunek dopytywalny",
"Ocena_Warunek dopytywalny","=",Zero,1)
gdzie Zero = "0" lub "0.0".
Model 101, w przypadku gdy Warunek dopytywalny jest prawdą, zażąda od użytkownika wprowadzenia do systemu liczby wymiernej Ocena_Warunek dopytywalny z przedziału [1, 10], kontroluje poprawność deklaracji i przyporządkowuje ją argumentowi
niedopytywalnemu o nazwie Wartość finalna Warunek dopytywalny. Liczba
Wartość finalna Warunek dopytywalny jest przechowywana w dynamicznej bazie
danych dla dalszego zastosowania.
W modelu tym Ocena_ jest słowem kluczowym dołączonym z przodu nazwy warunku dopytywalnego Warunek dopytywalny, dla którego chcemy wprowadzić ocenę.
Można również po prostu wprowadzić argument dopytywalny Wartość finalna
Warunek dopytywalny tam, gdzie jest on potrzebny. To ostatnie podejście nie zapewnia jednak kontroli tego, że wprowadzona wartość jest w przedziale [1,10].
Jeżeli reguła, dla której istnieją, opócz warunków dopytywalnych niedeterministycznych ocenianych jak powyżej, warunki dopytywalne deterministyczne, prawdziwe (lub
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nieprawdziwe) tylko na jeden sposób, np. student był obecny, to aby poprawnie
wyznaczyć ocenę wniosku, należy zadeklarować wartości ﬁnalne takich warunków z
oceną 10.

7.5.2

Tworzenie ocen dla modeli relacyjnych

Ocenę dla zmiennej logicznej będącej wnioskiem modelu relacyjngo, np. modelu relacyjnego rozszerzonego:
model_r(100,"bez warunku","Wniosek","<=,<=",
["Kres_dolny","Wartość zmiennej","Kres_górny"],1).
można wprowadzić za pomocą modelu arytmetycznego o postaci:
model(101,"Wniosek","Wartość Wniosek","Ocena_Wniosek","=",Zero,1)
gdzie Zero = "0" lub "0.0".
Model 101, w przypadku gdy Wniosek jest prawdą, zażąda od użytkownika wprowadzenia do systemu liczby wymiernej Ocena_Wniosek z przedziału [1,10], kontroluje
poprawność deklaracji i przyporządkowuje ją argumentowi niedopytywalnemu o nazwie Wartość Wniosek.
W modelu tym Ocena_ jest słowem kluczowym dołączonym z przodu nazwy wniosku modelu relacyjnego Wniosek, dla którego chcemy wprowadzić ocenę.
Liczba Wartość Wniosek jest przechowywana w dynamicznej bazie danych dla dalszego zastosowania. Wprowadzenie (w bazie modeli) modelu 101 bezpośrednio za modelem 100 ułatwia określenie przez użytkownika wartości liczbowej zmiennej arytmetycznej Ocena_Wniosek, gdyż komunikat o wniosku dla modelu 100 jest jeszcze widoczny
w oknie pomocniczym. Z tych samych powodów wprowadzamy model 111 bezpośrednio za modelem 110.

7.5.3

Oceny wniosków reguł - zasady podstawowe

Oceny wyznaczone dla wniosków modeli relacyjnych lub warunków dopytywalnych są
stosowane dla wyznaczenia oceny wniosków reguł, w których one występują. Można to
zrobić, zależnie od potrzeby, najczęściej na cztery różne sposoby opisane w rozdziale
7.4:
1. Dla zrównoważonej oceny listy warunków (ocena jest średnią arytmetyczną ocen
warunków). wyznaczenie oceny wniosku z zaokrągleniem do dwóch pozycji po
przecinku dla przykładowej reguły:
reguła(12, "Wniosek",["Warunek_11","Warunek_12","Warunek_13"],1)

7.5 Reguły i modele dla wyznaczania ocen
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wymaga utworzenia następujących modeli:
• modelu sumującego wartości warunków:
model_r(101,"Wniosek","Wartość Wniosek","+",
["Wartość Warunek_11","Wartość Warunek_12",
"Wartość Warunek_13"],1)
• modeli wyznaczających średnią sumy ocen i zaokrąglających ją dla reguły
12 o wniosku Wniosek:
model(102,"Wniosek","Liczba warunków Wniosek","12",
"liczba_warunków_reguły",Zero,1)
gdzie Zero = "0" lub "0.0"
model(103,"Wniosek","Wartość średnia Wniosek",
"Wartość Wniosek","/","Liczba warunków Wniosek",1)
model(104,"Wniosek_1","Wartość finalna Wniosek",
"Wartość średnia Wniosek","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
Model 102 o ogólnej postaci:
model(Nr_modelu,"Warunek Startowy",
"Liczba warunków reguły","Nr_reguły",
"liczba_warunków_reguły",Zero,1)
gdzie Zero = "0" lub "0.0",
wykonuje operację arytmetyczną oznaczoną słowem kluczowym:
"liczba_warunków_reguły",
a polegającą na wyznaczeniu wartości zmiennej Liczba warunków reguły
jako równej liczbie warunków reguły o numerze Nr_reguły (w rozpatrywanym przykładzie była to reguła 12). Liczba jest potrzebna dla obliczenia
średniej. W rozpatrywanym przykładzie model ten wydaje się mało potrzebny. Jego użyteczność wzrasta w przypadku większej liczby warunków
o dużej liczbie znaków. Ręczne liczenie liczby warunków bywa wtedy kłopotliwe i może być źródłem pomyłek.
2. Dla ostrożnej oceny listy warunków (ocena jest minimalną wartością ocen warunków) wyznaczenie oceny wniosku z zaokrągleniem do dwóch pozycji po przecinku
dla przykładowej reguły:
reguła(1, "Wniosek",["Warunek_11","Warunek_12","Warunek_13"],1)
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wymaga utworzenia następujących modeli:
• modelu wyznaczającego minimum wartości warunków:
model_r(101,"Wniosek","Wartość Wniosek","min_list",
["Wartość Warunek_11","Wartość Warunek_12",
"Wartość Warunek_13"],1)
• modelu zaokrąglającego wartość minimalną:
model(104,"Wniosek","Wartość finalna Wniosek",
"Wartość średnia Wniosek","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
3. Dla zachłannej oceny listy warunków (ocena jest maksymalną wartością ocen
warunków) wyznaczenie oceny wniosku z zaokrągleniem do dwóch pozycji po
przecinku dla przykładowej reguły:
reguła(1, "Wniosek_1",["Warunek_11","Warunek_12","Warunek_13"],1)
wymaga utworzenia następujących modeli:
• modelu wyznaczającego maksimum wartości warunków:
model_r(101,"Wniosek","Wartość Wniosek","max_list",
["Wartość Warunek_11","Wartość Warunek_12",
"Wartość Warunek_13"],1)
• modelu zaokrąglającego wartość maksymalną:
model(104,"Wniosek","Wartość finalna Wniosek",
"Wartość Wniosek","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
4. Dla absolutnej oceny listy warunków (ocena jest sumą wartości ocen warunków)
wyznaczenie oceny wniosku z zaokrągleniem do dwóch pozycji po przecinku dla
przykładowej reguły:
reguła(1, "Wniosek_1",["Warunek_11","Warunek_12","Warunek_13"],1)
wymaga utworzenia następujących modeli:
• modelu wyznaczającego sumę wartości warunków:
model_r(101,"Wniosek","Wartość Wniosek","+",
["Ocena_Warunek_11","Ocena_Warunek_12",
"Ocena_Warunek_13"],1)
• modelu zaokrąglającego sumę wartości warunków:
model(104,"Wniosek","Wartość finalna Wniosek",
"Wartość Wniosek",
"zaokrąglenie_do_N","2", 1)

7.5 Reguły i modele dla wyznaczania ocen
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Przedstawione sposoby tworzenia oceny wniosku reguły nie wyczerpują oczywiście
wszystkich możliwości. Użytkownik może - bez trudu - w razie potrzeby zdeﬁniować
inny sposób wyznaczania oceny wniosku reguły.

7.5.4

Oceny wniosków reguł wielokrotnych

Jeżeli dla reguł wielokrotnych, np.:
reguła(1,"Wniosek", ["Warunek_11", "Warunek_12"],1)
reguła(2,"Wniosek", ["Warunek_21","Warunek_21"],1)
zachodzi potrzeba wyznaczenia wartości wniosku "Wniosek", trzeba te reguły zapisać
w postaci:
reguła(1,"Wniosek_1", ["Warunek_11", "Warunek_12"],1)
reguła(2,"Wniosek_2", ["Warunek_21","Warunek_21"],1)
reguła(3,"Wniosek", ["Wniosek_1"],1)
reguła(2,"Wniosek", ["Wniosek_2"],1),
a do bazy modeli wprowadzić modele wyznaczające wartości wniosków Wniosek_1 i
Wniosek_2 oraz modele przyrównujące wartość wniosku Wniosek do wartości (odpowiednio) dla Wniosek_1 lub Wniosek_1:
model(121,"Wniosek_1","Wartość Wniosek", "Wartość Wniosek_1", "=",1)
model(122,"Wniosek_2","Wartość Wniosek", "Wartość Wniosek_2", "=",1)
Ponieważ Wniosek_1 jest jedną z możliwych instancji wniosku Wniosek, to w celu umożliwienia wnioskowania wstecz weryﬁkującego ten wniosek należy dodatkowo
wprowadzić następujące modele i reguły:
model(104,"Wniosek_1","Wartość finalna Wniosek_1 > 0",
"Wartość finalna Wniosek_1",">","0", 1)
model(105,"Wniosek_2","Wartość finalna Wniosek_2 > 0",
"Wartość finalna Wniosek_2",">","0", 1)
reguła(004,"Wniosek",["Wniosek_1","Wartość finalna Wniosek_1 > 0"],1)
reguła(005,"Wniosek",["Wniosek_2","Wartość finalna Wniosek_2 > 0"],1)
Wynika to stąd, że przy wnioskowaniu wstecz nie wiadomo z góry, która reguła
z pośród reguł wielokrotnych będzie spelniona. Rozwiązanie takie również sprawia,
że weryﬁkując - na drodze wnioskowania wstecz - hipotezę Wniosek, otrzymujemy
równocześnie wartość ﬁnalną tego wniosku.
Zostało to zilustrowane wszystkimi przykładami z rozdziałów 8 i 9.
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Indywidualne ustalanie i przetwarzanie ocen

Przedstawione powyżej zasady mogą być w szerokim zakresie indywidualizowane, zależnie od specyﬁki bazy wiedzy. Najlepszą ilustracją takiej indywidualizacji jest przykład bazy wiedzy dla przetargów w budownictwie (PrzetargOceny.BED) z rozdziału
8.8. Wprowadzono tam odmienną skalę ocen dla pewnych warunków dopytywalnych.
Skala ta jest sygnalizowana w nazwie argumentu żądającego wprowadzenia oceny, np.
dla atrybutu charakteryzującego formę obecności w dokumentacji przetargowej opinii
banku:
Opinia banku prowadzącego rachunek oferenta(Oryginał-5,
Poświadczona kopia-3, Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Zadeklarowane oceny są z kolei sumowane w różnych wskaźnikach (np. Wskaźnik kompletu dokumentów i Wskaźnika jakości dokumentów ). Wartości liczbowe tych wskaźników z kolei wskazują na odpowiadające im granule informacyjne, potrzebne dla
dalszego wnioskowania.
Reasumując: w tematyce ”metodyka oceniania” warunków dopytywalnych, wniosków
modeli relacyjnych i wniosków reguł istnieją duże możliwości indywidualizacji sposobu
wyznaczania ocen w zależności od problematyki dokumentu i zamierzeń użytkownika bazy, znacznie wykraczające poza standard przedstawiony powyżej i zilustrowany
przykładami z rozdziałów 8 i 9. Indywidualizacje takie można w prosty sposób zastosować dla baz wiedzy systemów skorupowych rmse_ED i rmse_RD, zachowując bez
trudu ortogonalność wnioskowania logicznego i oceniania zmiennych logicznych.

7.7

Uwagi końcowe

Określenie oceny warunku dopytywalnego i określenie oceny wniosku modelu relacyjnego jest swego rodzaju prymitywnym pomiarem 2 , określającym, w jakim stopniu
warunek jest prawdziwy i wniosek jest prawdziwy. Prymitywizm ten wynika z subiektywności owego pomiaru: najczęściej nie dysponujemy przyrządami umożliwiającymi
pomiar owej oceny. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z posiadanej
(subiektywnej3 ) wiedzy o znaczeniu tego, w jakim stopniu warunek jest prawdziwy
i w jakim stopniu relacja jest spełniona. Okoliczność, iż ocena wniosku jest pewnego rodzaju przybliżeniem, nie powinna nas specjalnie martwić. Nie jesteśmy w tym
odosobnieni, o czym świadczy następujący cytat autorstwa Bertranda Russella (18721970):
”Although this may seem a paradox, all exact science is based on the idea
of approximation. If a man tells you he knows a thing exactly, then you
can be safe in inferring that you are speaking to an inexact man.”
2 Lepszy
3 Lepsza

prymitywny pomiar niż żaden!
subiektywna wiedza niż żadna!

7.8 Zadania

7.8
7.8.1
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Zadania
Warunki dopytywalne i wnioski modeli relacyjnych z ukrytym niedeterminizmem

Wymień przykłady warunków dopytywalnych i wniosków modeli relacyjnych z ukrytym niedeterminizmem, występujące w dotychczas testowanych bazach wiedzy.

7.8.2

Testowanie modelu arytmetycznego dla ocen warunków
dopytywalnych

Napisz prostą bazę modeli i odpowiadającą jej bazę reguł umożliwiająca testowanie modelu
model(101,"Warunek dopytywalny","Wartość finalna Warunek dopytywalny",
"Ocena_Warunek dopytywalny","=",Zero,1),
gdzie Zero = "0" lub "0.0".
patrz rozdział 7.5.1.

7.8.3

Tworzenie ocen dla modeli relacyjnych

Napisz prostą bazę modeli i odpowiadającą jej bazę reguł umożliwiająca testowanie modeli
model_r(100,"bez warunku","Wniosek","<=,<=",
["Kres_dolny","Wartość zmiennej","Kres_górny"],1).
oraz
model(101,"Wniosek","Wartość Wniosek","Ocena_Wniosek","=",Zero,1)
gdzie Zero = "0" lub "0.0".
patrz rozdział 7.5.2.

7.8.4

Tworzenie ocen dla modeli relacyjnych I

Dla przykładowej reguły ( patrz rozdział 7.5.3):
reguła(12, "Wniosek",["Warunek_11","Warunek_12","Warunek_13"],1)
i modeli:
model_r(101,"Wniosek","Wartość Wniosek","+",
["Wartość Warunek_11","Wartość Warunek_12","Wartość Warunek_13"],1)
model(102,"Wniosek","Liczba warunków Wniosek","12",
"liczba_warunków_reguły",Zero,1)
model(103,"Wniosek","Wartość średnia Wniosek",
"Wartość Wniosek","/","Liczba warunków Wniosek",1)
gdzie Zero = "0" lub "0.0",
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model(104,"Wniosek","Wartość finalna Wniosek",
"Wartość średnia Wniosek","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
napisz brakujące modele umożliwiające deklarację wartości warunków i przetestuj wypadkową bazę
wiedzy.

7.8.5

Tworzenie ocen dla modeli relacyjnych II

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy wyznaczoną w zadaniu 7.8.4 tak, aby zmienną Wartość Wniosek wyznaczyć
jako minimum wartości warunków.

7.8.6

Tworzenie ocen dla modeli relacyjnych III

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy wyznaczoną w zadaniu 7.8.4 tak, aby zmienną Wartość Wniosek wyznaczyć
jako maksimum wartości warunków.

7.8.7

Tworzenie ocen dla reguł wielokrotnych

Uzupełnij bazę reguł z rozdziału 7.5.4 odpowiednią bazą modeli dla wyznaczania ocen warunków i
przetestuj ją dla wnioskowania wstecz.

Rozdział 8

Wnioskowanie elementarne
dokładne z ocenami
”Lepszy przykład
Niźli wykład! ”
Jan Sztaudynger1 (1904-1970), ”Piórka prawie wszystkie”.

8.1

Uwagi wstępne

Szereg baz elementarnych dokładnych z rozdziału 4 może wymagać - w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników wnioskowania - wyznaczania ocen dla wniosków
niektórych reguł, co z kolei może wymagać wyznaczania ocen dla wniosków niektórych modeli relacyjnych oraz dla niektórych warunków dopytywalnych. Takimi bazami
są Student1.BED (rozdział 4.4), Student2.BED (rozdział 4.6), Kredyt.BED (rozdział
1 Fi donc! Czy godzi się cytować Sztaudyngera w książce zalecającej czytelnikom lekturę platońskich dialogów, patrz zadanie 2.8.4? No cóż, Spiritus ﬂat ubi vult, co się tłumaczy na ”Duch tchnie
kędy chce”. I właśnie na Sztaudyngera tchnął ogromną porcję inteligentnego humoru oraz talentu do
zwięzłego wyrażania się i wiązania mowy.
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4.8) i Dyrektor.BED (rozdział 4.9). Bazy te zostaną w tym rozdziale przedstawione z ocenami. Dodatkowo zostaną przedstawione baza wiedzy z ocenami dla analizy SWOT (SwotOceny.BED) oraz baza wiedzy o przetargach na prace budowlane
PrzetargOceny.BED. Odpowiedników tych baz bez ocen nie bylo w rozdziale 4, gdyż
bazy te bez ocen nie miałaby większego sensu.

8.2
8.2.1

Baza wiedzy dla statusu studenta
Student1Oceny.BED
Wiedza dziedzinowa Student1Oceny.BED

Powróćmy do elementarnego przykładu z rozdziału 4.4:
Należy wspomagać podejmowanie decyzji o wpisie studenta na następny semestr i o
przyznaniu mu stypendium zgodnie z zasadami:
1. Student może uzyskać z przedmiotów A, B i C jedną z ocen: 5, 4.5, 4, 3.5, 3 lub
2.
2. Student otrzymuje wpis, gdy z wszystkich przedmiotów A, B i C ma ocenę >= 3
i zapłacił czesne lub ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim.
3. Student otrzymuje stypendium, gdy zapłacił czesne, ma średnią ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2 i wykazuje aktywność w kole naukowym. Warunek dla
średniej implikuje, że student z wszystkich przedmiotów A, B i C ma ocenę >= 3.
4. Student może również otrzymać stypendium gdy z wszystkich przedmiotów A, B
i C ma ocenę >= 3 i ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim.
Zasady te, aczkolwiek dające zawsze decyzje logicznie i arytmetycznie deterministyczne, zawierają jednak pewien niedeterminizm ukryty:
• student może dostać stypendium jeżeli ma średnią równą 4.2 jak również wtedy
gdy średnia ta jest równa 4.9. W tym drugim przypadku student jest lepszy i
być może należy mu się wyższe stypendium;
• student może dostać stypendium jeżeli jest aktywny w kole naukowym, jak również wtedy, gdy jest nadzwyczaj aktywny w kole naukowym (publikacje, oryginalne doświadczenia itp.) W tym drugim przypadku student jest lepszy i być
może należy mu się wyższe stypendium;
• student może dostać stypendium jeżeli zakwaliﬁkował się do ekipy olimpijskiej,
ale nie zdobyl medalu, jak również wtedy, gdy zdobył medal srebrny. W tym drugim przypadku student jest lepszy i być może należy mu się wyższe stypendium.
Wzmiankowany niedeterminizm można zmniejszyć wprowadzając oceny dla średniej
ocen, aktywności w kole naukowym i wyników na poziomie olimpijskim. Oceny te
będą propagowane na wniosek Student otrzymuje stypendium; ocena tego wniosku
umożliwi podjęcie bardziej racjonalnej decyzji o wielkości stypendium.

8.2 Baza wiedzy dla statusu studenta
Student1Oceny.BED

8.2.2
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Baza wiedzy Student1Oceny.BED

Baza reguł REStudent1Oceny.BED
Baza reguł REStudent1Oceny.BED zawiera reguły:
reguła(0, "Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,rok, grupa itd.)",["bez warunku"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("-------Początek reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3","zapłacił czesne"],1)
reguła(2,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(3,"Student nie otrzymuje wpisu",["ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(4,"Student nie otrzymuje wpisu",["nie zapłacił czesnego",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(5,"Student otrzymuje stypendium_1",["zapłacił czesne",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2", "aktywny w kole naukowym"],1)
reguła(6,"Student otrzymuje stypendium_2",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(7,"Student otrzymuje stypendium",["Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0"],1)
reguła(8,"Student otrzymuje stypendium",["Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna wyniki sportowe na poziomie olimpijskim > 0"],1)
reguła(9,"Student nie otrzymuje stypendium",["nie zapłacił czesnego",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(10,"Student nie otrzymuje stypendium",["nie zapłacił czesnego",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(11,"Student nie otrzymuje stypendium",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(12,"Student nie otrzymuje stypendium",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(13,"Student nie otrzymuje stypendium",["nieaktywny w kole naukowym",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(14,"Student nie otrzymuje stypendium",["nieaktywny w kole naukowym",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla stypendium ------------")
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rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla ocen przedmiotów------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(15,"ocena z A,B,C >=3",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3","ocena z C >= 3"],1)
reguła(16,"ocena z A,B,C <3",["ocena z A < 3"],1)
reguła(17,"ocena z A,B,C <3",["ocena z B < 3"],1)
reguła(18,"ocena z A,B,C <3",["ocena z C < 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla ocen przedmiotów ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(19,"Student podejmuje pracę zarobkową",["Student nie otrzymuje stypendium"],1)

Obecnie mamy cztery reguły dla uzyskania stypendium:
• Reguły 5 i 6 są podstawowymi regułami dla uzyskania stypendium. Ponieważ
warunki uzyskania stypendium będą oceniane, konieczne są dwie reguły z różnymi wnioskami Student otrzymuje stypendium_1 i Student otrzymuje stypendium_2.
• Rozpoczynając wnioskowanie wstecz dla hipotezy stypendialnej nie wiemy jednak, która z reguł 1 i 2 będzie spełniona. Wówczas testujemy hipotezę Student
otrzymuje stypendium będącą wnioskiem reguł 7 i 8. Reguły te mają ponadto
odpowiednio warunek:
Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0
lub
Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2 > 0.
Potrzeba tych warunków wynika stąd, że przy wnioskowaniu wstecz dla hipotezy Student otrzymuje stypendium chcielibyśmy również znać ocenę, z jaką
student otrzymuje stypendium. Przedstawione rozwiązanie sprawia, że - aby hipoteza Student otrzymuje stypendium była prawdą, musi również być prawdą
odpowiednio warunek Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1
> 0 lub Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2 > 0. Aby te
warunki były prawdą, muszą być spełnione odpowiednio modele relacyjne 119 i
120, co wymaga uprzedniego wyznaczenia ocen określonych odpowiednio modelami 112 i 118, patrz baza modeli MOStudent1Oceny.BED.
Reguły z wnioskami Student otrzymuje wpis, Student nie otrzymuje wpisu oraz
Student nie otrzymuje stypendium nie zawierają ukrytego determinizmu, co znaczy, że mogą być spełnione tylko na jeden sposób. Dlatego też oceny dla tych wniosków
przyjmuje się za równe 10.

8.2 Baza wiedzy dla statusu studenta
Student1Oceny.BED
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Baza reguł REStudent1Oceny.BED została napisana (tak jak REStudent1.BED z rozdziału 6.3) przy założeniu ”zawieszenia” założenia otwartego świata dla reguł 1 i 2
oraz 5, 6, 7 i 8. Jest to uzasadnione tym, że nie oczekuje się pojawienia jakiś nowych
sposobów uzyskania wpisu i stypendium, tzn, nie oczekuje się nowych reguł dla wniosków Student otrzymuje wpis i Student otrzymuje stypendium.

Baza modeli MOStudent1Oceny.BED
Baza modeli MOStudent1Oceny.BED ma postać:
rem_model("------- Początek modeli dla ocen przedmiotów -------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","ocena z A >= 3", "ocena z A", ">=","3",1)
model(101,"bez warunku","ocena z B >= 3", "ocena z B", ">=","3",1)
model(102,"bez warunku","ocena z C >= 3", "ocena z C", ">=","3",1)
model(103,"bez warunku","ocena z A < 3", "ocena z A", "<","3",1)
model(104,"bez warunku","ocena z B < 3", "ocena z B", "<","3",1) )
model(105,"bez warunku","ocena z C < 3", "ocena z C", "<","3",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen przedmiotów -------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla ocen warunków dopytywalnych ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(106,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość zapłacił czesne","10","=","0.0",1)
model(107,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość Wartość średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
"Ocena_Wartość średnia ocena z przedmiotów A, B i C","=","0.0",1)
model(108,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość aktywny w kole naukowym",
"Ocena_aktywność w kole naukowym","=","0.0",1)
model_r(109,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość Student otrzymuje stypendium_1",
"+", ["Wartość zapłacił czesne",
"Wartość Wartość średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
"Wartość aktywny w kole naukowym"],1)
model(110,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_1",
"5","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(111,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość Student otrzymuje stypendium_1","/",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_1",1)
model(112,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_1","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
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rem_model("---------------------------------------------")
model(113,"Student otrzymuje stypendium_2", "Wartość ocena z A,B,C >=3",
"Ocena_ocena z A,B,C >=3","=","0.0",1)
model(114,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"Ocena_wyniki sportowe na poziomie olimpijskim","=","0.0",1)
model_r(115,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość Student otrzymuje stypendium_2","+",["Wartość ocena z A,B,C >=3",
"Wartość wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
model(116,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_2","6",
"liczba_warunków_reguły","0,1)
model(117,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość Student otrzymuje stypendium_2","/",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_2",1)
model(118,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_2",
"zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(119,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1",">","0",1)
model(120,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2 > 0",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2",">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen warunków dopytywalnych ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla średnich ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(121,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
["0.333","0.333","0.333"],["ocena z A","ocena z B","ocena z C"],1)
model(122,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.1",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","4.1",1)
model(123,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.1",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", "<","4.1",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla średnich ------------")

Baza zawiera grupę siedmiu modeli z warunkiem startowym Student otrzymuje
stypendium_1 i tak samo liczną grupę modeli z warunkiem startowym Student
otrzymuje stypendium_2. Modele te służą do wyznaczenia odpowiednio wartości oceny dla wniosków Student otrzymuje stypendium_1 i Student otrzymuje
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stypendium_2. Dodatkowo modele 119 i 120 generują warunki dla reguł 7 i 8, umożliwiające - przy wnioskowaniu wstecz - wyznaczenie wartości dla zweryﬁkowanej hipotezy Student otrzymuje stypendium.
Wartości wniosków Student otrzymuje stypendium i (i = 1,2) wyznaczono stosując ocenę zrównoważoną (patrz rozdział 7.5.3, co wynika m. in. stąd, że reguły z
tymi wnioskami mają taką samą liczbę warunków o takich samych atrybutach i porównywalnym znaczeniu.
Baza ograniczeń OGStudent1Oceny.BED
Baza ta jest identyczna jak baza ograniczeń OGStudent1.BED z rozdziału 6.3 i zawiera
następujące ograniczenia:
ograniczenie(1,["zapłacił czesne","nie zapłacił czesnego"])
ograniczenie(2,["wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"])
ograniczenie(3,["aktywny w kole naukowym","nieaktywny w kole naukowym"])

Sposób wyznaczania warunków i argumentów dopytywalnych jest identyczny jak dla
bazy Student1.BED, patrz rozdział 4.4.

8.2.3

Wnioskowanie w przód - Student1Oceny.BED

Przebieg wnioskowania w przód jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1Oceny.BED
bazy modeli MOStudent1Oceny.BED
bazy ograniczeń OGStudent1Oceny.BED
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
zapłacił czesne, nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zapłacił czesne
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
aktywny w kole naukowym
nieaktywny w kole naukowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
aktywność w kole naukowym
Określ wartość argumentu: ocena z A
ocena z A=3
Określ wartość argumentu: ocena z B
ocena z B=5

Określ wartość argumentu: ocena z C
ocena z C=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
4.329
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli:
ocena z A >= 3
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
3 >= 3
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Stąd wynika wniosek:
ocena z A >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z B >= 3
jeżeli:
ocena z B >= 3
Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z B >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z C >= 3
jeżeli:
ocena z C >= 3
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z C >= 3
Stosuję regułę 15:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
to
ocena z A,B,C >=3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A,B,C >=3
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
ocena z A,B,C >=3
zapłacił czesne
to
Student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje wpis
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim

Stosuję model relacyjny podstawowy 122:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.1
Dla modelu 107 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Określ ocenę spełnienia wniosku na skali
1-10:
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=7
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
aktywny w kole naukowym
to
Student otrzymuje stypendium 1
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium 1
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stąd wynika wartość:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 =
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 = 7
Określ wartość argumentu:
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Ocena_aktywny w kole naukowym
Ocena_aktywny w kole naukowym=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość aktywny w kole naukowym =
Ocena_aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość aktywny w kole naukowym = 5
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 =
Wartość zapłacił czesne +
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 +
Wartość aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość Student otrzymuje stypendium_1
= 22
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1 =
liczba_warunków_reguły 5
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1 = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 /
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 = 7.333333333
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
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Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 = 7.33
Stosuję model relacyjny podstawowy 119:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
prawdą jest:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
jeżeli:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Dla modelu 119 jest spełniona relacja:
7.33 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
to
Student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
aktywny w kole naukowym
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
ocena z A,B,C >=3
Student otrzymuje wpis
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Student otrzymuje stypendium
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Nieprawdą jest: nie zapłacił czesnego
Nieprawdą jest: nieaktywny w kole naukowym
Nieprawdą jest: wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
Dane są wartości następujących
argumentów:
ocena z A=3
ocena z B=5
ocena z C=5
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
= 4.329
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=7
Wartość zapłacił czesne=10
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=7

8.2.4

Ocena_aktywny w kole naukowym=5
Wartość aktywny w kole naukowym=5
Wartość Student otrzymuje stypendium_1=22
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1=3
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1=7.333333333
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1=7.33
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Student1Oceny.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - Student1Oceny.BED

Niech celem wnioskowania wstecz będzie weryﬁkacja hipotezy Student otrzymuje
stypendium. Przebieg wnioskowania wstecz (przy tych samych faktach i wartościach
argumentów jak poprzednio) jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1Oceny.BED
bazy modeli MOStudent1Oceny.BED
bazy ograniczeń OGStudent1Oceny.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Student otrzymuje stypendium
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
zapłacił czesne, nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zapłacił czesne
Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=3
Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=5
Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku

zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C = 4.329
Hipoteza pomocnicza:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 122:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Dla modelu 117 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Określ ocenę spełnienia wniosku na skali
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1-10:
ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=7
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
aktywny w kole naukowym
nieaktywny w kole naukowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
aktywny w kole naukowym
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
aktywny w kole naukowym
to
Student otrzymuje stypendium_1
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium_1
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stąd wynika wartość:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 =
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 = 7
Określ wartość argumentu:
Ocena_aktywny w kole naukowym
Ocena_aktywny w kole naukowym=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
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Wartość aktywny w kole naukowym =
Ocena_aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość aktywny w kole naukowym = 5
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 =
Wartość zapłacił czesne +
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 +
Wartość aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 =
22
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1 =
liczba_warunków_reguły 5
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1 = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 /
Liczba warunków Student
otrzymuje stypendium_1
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 =7.333333333
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Student otrzymuje
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stypendium_1 = 7.33
Hipoteza pomocnicza:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 119:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
prawdą jest:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
jeżeli:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Dla modelu 119 jest spełniona relacja:
7.33 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Hipoteza główna:
Student otrzymuje stypendium
jest testowana.
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
to
Student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium
Hipoteza w sensie szerokim:
Student otrzymuje stypendium
jest prawdą dla bazy wiedzy
Student1Oceny.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
4.2
aktywny w kole naukowym
Student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Student otrzymuje stypendium
Nieprawdą jest: nie zapłacił czesnego
Nieprawdą jest: nieaktywny w kole naukowym
Dane są wartości następujących argumentów:
ocena z A=3
ocena z B=5
ocena z C=5
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
4.329
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=7
Wartość zapłacił czesne=10
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=7
Ocena_aktywny w kole naukowym=5
Wartość aktywny w kole naukowym=5
Wartość Student otrzymuje stypendium_1=22
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1=3
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1=7.333333333
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1=7.33
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Student1Oceny.BED
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Student otrzymuje stypendium

Dane są następujące fakty:

Tym razem nie są generowane niepotrzebne wnioski ani wartości argumentów.
Wnioskowanie wstecz zmierza najkrótszą drogą do zadeklarowanej hipotezy.
Generowanie komunikatów o hipotezach pomocniczych jest tym razem bardziej
skomplikowane, aniżeli w rozdziale 4.4 dla bazy wiedzy Student1.BED. Dla hipotezy głównej Student otrzymuje wpis oczywistą pierwszą hipotezą pomocniczą jest
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2. Dla testowania tej hipotezy pomocniczej należy znać wartości argumentów Ocena z A, Ocena z B i Ocena z C i
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uprzednio przeprowadzić testowanie modelu arytmetycznego liniowego 121. Kolejną hipotezą pomocniczą jest Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0.

8.3
8.3.1

Baza wiedzy dla statusu studenta
Student2Oceny.BED
Wiedza dziedzinowa Student2Oceny.BED

Wiedza ta jest identyczna z wiedzą dziedzinową dla bazy Student2.BED z rozdziału
4.6. Dla kompletności rozważań powtórzmy ją poniżej:
1. Warunkiem koniecznym wpisania studenta na semestr następny jest ocena >=3
dla wszystkich przedmiotów A, B i C. Od studentów nie mających wyników sportowych na poziomie olimpijskim wymaga się ponadto zapłacenia czesnego.
2. Student otrzymuje wpis warunkowy, gdy z przedmiotów A i B ma ocenę >=3, a z
przedmiotu C ma ocenę < 3. Od studentów nie mających wyników sportowych
na poziomie olimpijskim wymaga się ponadto zapłacenia czesnego.
3. Student otrzymuje również wpis warunkowy, gdy z wszystkich przedmiotów A,
B i C ma ocenę >=3, ale nie zapłacił czesnego i nie ma wyników sportowych na
poziomie olimpijskim.
4. Student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów jeżeli ma wyniki sportowe
na poziomie olimpijskim i co najwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę
< 3.
5. Student otrzymuje stypendium, gdy średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2
i student wykazuje aktywność w kole naukowym.
6. Student otrzymuje stypendium, gdy ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
7. Student zostaje skreślony z listy studentów jeżeli nie otrzymał wpisu i nie otrzymał wpisu warunkowego i nie otrzymał wpisu na indywidualny tryb studiów.
8. Student może uzyskać zgodę Dziekana na pracę zarobkową w Ośrodku Obliczeniowym Uczelni (OOU) jeżeli otrzymał wpis, nie otrzymuje stypendium i ma
średnią ocenę z przedmiotów >= 3.5.
Powody tworzenia bazy rozwiniętej dokładnej Student2Oceny.BED są takie same
jak powody tworzenia bazy rozwiniętej dokładnej Student1Oceny.BED, patrz rozdział
8.2; są nimi ukryte niedeterminizmy warunków wyniki sportowe na poziomie
olimpijskimoraz średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2, będące źródłem
ukrytego niedeterminizmu ważnego wniosku Student otrzymuje stypendium. Z tego
powodu wniosek ten zasługuje na ocenę.
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8.3.2

Baza wiedzy Student2Oceny.BED

Baza wiedzy Student2.Oceny.BED jest zmodyﬁkowaną (dla potrzeb wnioskowania z
ocenami) wersją bazy wiedzy Student2.BED z rozdziału 4.6.
Baza reguł REStudent2Oceny.BED
Baza reguł REStudent2Oceny.BED ma postać:
reguła(0, "Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,rok, grupa itd.)",["bez warunku"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("-------Początek reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3","zapłacił czesne"],1)
reguła(2,"Student otrzymuje wpis",["ocena z A,B,C >=3",
"ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(3,"Student nie otrzymuje wpisu",["ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(4,"Student nie otrzymuje wpisu",["nie zapłacił czesnego",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje wpis warunkowy")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(5,"student otrzymuje wpis warunkowy",
["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C < 3","zapłacił czesne"],1)
reguła(6,"student otrzymuje wpis warunkowy",
["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C >= 3","nie zapłacił czesnego"],1)
reguła(7,"student nie otrzymuje wpisu warunkowego",
["ocena z A < 3"],1)
reguła(8,"student nie otrzymuje wpisu warunkowego",
["ocena z B < 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla student otrzymuje wpis warunkowy")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje wpis na")
rem_reguła(" indywidualny tryb studiów")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(9,"student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów",
["ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"co najwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3"],1)
reguła(10,"student nie otrzymuje wpisu na indywidualny tryb studiów",
["nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
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reguła(11,"student nie otrzymuje wpisu na indywidualny tryb studiów",
["ma z przedmiotów A i B ocenę < 3"],1)
reguła(12,"co najwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3",
["ocena z A >= 3","ocena z B < 3"],1)
reguła(13,"co najwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3",
["ocena z A < 3","ocena z B >= 3"],1)
reguła(14,"ma z przedmiotów A i B ocenę < 3",
["ocena z A < 3","ocena z B < 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla student otrzymuje wpis na")
rem_reguła(" indywidualny tryb studiów")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(15,"Student otrzymuje stypendium_1",["zapłacił czesne",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2", "aktywny w kole naukowym"],1)
reguła(16,"Student otrzymuje stypendium_2",["ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(17,"student nie otrzymuje stypendium_1",["nie zapłacił czesnego",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(18,"student nie otrzymuje stypendium_1",[
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(19,"student nie otrzymuje stypendium_2",["nieaktywny w kole naukowym",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(20,"student otrzymuje stypendium",["student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna student otrzymuje stypendium_1 > 0"],1)
reguła(21,"student otrzymuje stypendium",["student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna wyniki sportowe na poziomie olimpijskim > 0"],1)
reguła(22,"student nie otrzymuje stypendium",["nie zapłacił czesnego",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(23,"student nie otrzymuje stypendium",["nie zapłacił czesnego",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(24,"student nie otrzymuje stypendium"
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(25,"student nie otrzymuje stypendium",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(26,"student nie otrzymuje stypendium",["nieaktywny w kole naukowym",
"ocena z A,B,C <3"],1)
reguła(27,"student nie otrzymuje stypendium",["nieaktywny w kole naukowym",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla stypendium ------------")
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rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla ocen przedmiotów------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(28,"ocena z A,B,C >=3",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3","ocena z C >= 3"],1)
reguła(29,"ocena z A,B,C <3",["ocena z A < 3"],1)
reguła(30,"ocena z A,B,C <3",["ocena z B < 3"],1)
reguła(31,"ocena z A,B,C <3",["ocena z C < 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla ocen przedmiotów ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla decyzji finalnych")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(32,"student zostaje skreślony z listy studentów",["student nie otrzymuje wpisu",
"student nie otrzymuje wpisu warunkowego",
"student nie otrzymuje wpisu na indywidualny tryb studiów"],1)
reguła(33,"student może uzyskać zgodę Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
["student otrzymuje wpis","student nie otrzymuje stypendium",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 3.5" ],1)
reguła(34,"student nie uzyska zgody Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
["student nie otrzymuje wpisu"],1)
reguła(35,"student nie uzyska zgody Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
["student otrzymuje stypendium"],1)
reguła(36,"student nie uzyska zgody Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
["średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 3.5" ],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla decyzji finalnych")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(37,"Student podejmuje pracę zarobkową",["Student nie otrzymuje stypendium"],1)

Baza reguł została napisana przy założeniu ”zawieszenia” założenia otwartego świata dla reguł 1 i 2 oraz 20 i 21. Jest to uzasadnione tym, że nie oczekuje się pojawienia
jakiś innych reguł dla wniosków Student otrzymuje wpis i dlatego można sformułować reguły 3 i 4 z wnioskiem Student nie otrzymuje wpisu, oraz dla wniosków
Student otrzymuje stypendium i dlatego można sformułować reguły 22 - 27 z wnioskiem student nie otrzymuje stypendium.
Baza modeli MOStudent2Oceny.BED
Baza modeli MOStudent2Oceny.BED ma postać:
rem_model("------- Początek modeli dla ocen przedmiotów -------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","ocena z A >= 3", "ocena z A", ">=","3",1)

8.3 Baza wiedzy dla statusu studenta
Student2Oceny.BED
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model(101,"bez warunku","ocena z B >= 3", "ocena z B", ">=","3",1)
model(102,"bez warunku","ocena z C >= 3", "ocena z C", ">=","3",1)
model(103,"bez warunku","ocena z A < 3", "ocena z A", "<","3",1)
model(104,"bez warunku","ocena z B < 3", "ocena z B", "<","3",1) )
model(105,"bez warunku","ocena z C < 3", "ocena z C", "<","3",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen przedmiotów -------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla ocen warunków dopytywalnych ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(106,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość zapłacił czesne","10","=","0.0",1)
model(107,"student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia ocena z przedmiotˇw A, B i C >= 4.2",
"Ocena_średnia ocena z przedmiotˇw A, B i C >= 4.2","=","0.0",1)
model(108,"student otrzymuje stypendium_1","Wartość aktywny w kole naukowym",
"Ocena_aktywny w kole naukowym","=","0.0",1)
model_r(109,"student otrzymuje stypendium_1","
Wartość student otrzymuje stypendium_1","+",
["Wartość zapłacił czesne",
"Wartość Wartość średnia ocena z przedmiotów A, B i C" >= 4.2,
"Wartość aktywny w kole naukowym"],1)
model(110,"student otrzymuje stypendium_1",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_1","15",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(111,"student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość student otrzymuje stypendium_1","/",
"Liczba warunków student otrzymuje stypendium_1",1)
model(112,"student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia student otrzymuje stypendium_1","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(113,"student otrzymuje stypendium_2", "Wartość ocena z A,B,C >=3",
"Ocena_ocena z A,B,C >=3","=","0.0",1)
model(114,"student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"ocena_wyniki sportowe na poziomie olimpijskim","=","0.0",1)
model_r(115,"student otrzymuje stypendium_2","Wartość student otrzymuje stypendium_2",
"+",["Wartość ocena z A,B,C >=3",
"Wartość wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
model(116,"student otrzymuje stypendium_2",
"Liczba warunków student otrzymuje stypendium_2","16",
"liczba_warunków_reguły","0,1)
model(117,"student otrzymuje stypendium_2",
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"Wartość średnia student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość student otrzymuje stypendium_2","/",
"Liczba warunków student otrzymuje stypendium_2",1)
model(118,"student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość średnia student otrzymuje stypendium_2", "zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(119,"student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna student otrzymuje stypendium_1 > 0",
"Wartość finalna student otrzymuje stypendium_1",">","0",1)
model(120,"student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna student otrzymuje stypendium_2 > 0",
"Wartość finalna student otrzymuje stypendium_2",">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen warunków dopytywalnych ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla średnich ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(121,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
["0.333","0.333","0.333"],["Ocena z A","Ocena z B","Ocena z C"],1)
model(122,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","4.2",1)
model(123,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 4.2",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", "<","4.2",1)
model(124,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 3.5",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","3.5",1)
model(125,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C < 3.5",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", "<","3.5",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla średnich ------------")

Również tym razem wartości wniosków Student otrzymuje stypendium i (i =
1,2) wyznaczono stosując ocenę zrównoważoną (patrz rozdział 7.5.3, co wynika m. in.
stąd, że reguły z tymi wnioskami mają taką samą liczbę warunków o takich samych
atrybutach i porównywalnym znaczeniu.
Baza ograniczeń OGStudent2Oceny.BED
Baza ograniczeń OGStudent2Oceny.BED zawiera następujące ograniczenia:
ograniczenie(1,["zapłacił czesne","nie zapłacił czesnego"])
ograniczenie(2,["wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"nie ma wyników sportowych na poziomie olimpijskim"])
ograniczenie(3,["aktywny w kole naukowym","nieaktywny w kole naukowym"])

8.3 Baza wiedzy dla statusu studenta
Student2Oceny.BED
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Na uwagę zasługuje analiza sprzeczności łącznych bazy reguł i bazy ograniczeń, patrz
rozdział 3.3.3:
1. Trzy spłaszczenia reguły 33 są sprzeczne odpowiednio z ograniczeniami 1 i 2.
2. Regułę 33 można spłaszczyć na 14 sposobów.
A więc sprzeczności łączne reguły 33 oraz ograniczeń 1 i 2 nie eliminują reguły 33 z
bazy reguł.

8.3.3

Wnioskowanie w przód - Student2Oceny.BED

Wprowadźmy takie dane, aby zweryﬁkować to, że reguła 33 nie została wyeliminowana z bazy wiedzy z powodu sprzeczności łącznej z ograniczeniami 1 i 2. Przebieg
wnioskowania w przód jest następujący.
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent2Oceny.BED
bazy modeli MOStudent2Oceny.BED
bazy ograniczeń OGStudent2Oceny.BED

aktywny w kole naukowym

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
zapłacił czesne, nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zapłacił czesne

Stosuję regułę 19:
Jeżeli
nieaktywny w kole naukowym
nie ma wyników sportowych na
poziomie olimpijskim
to
student nie otrzymuje stypendium_2
Stąd wynika wniosek:
student nie otrzymuje stypendium_2

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim

Stosuję regułę 27:
Jeżeli
nieaktywny w kole naukowym
nie ma wyników sportowych na
poziomie olimpijskim
to
student nie otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
student nie otrzymuje stypendium

Stosuję regułę 10:
Jeżeli
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
to student nie otrzymuje wpisu na
indywidualny tryb studiów
Stąd wynika wniosek:
student nie otrzymuje wpisu na
indywidualny tryb studiów

Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=3.5

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
aktywny w kole naukowym
nieaktywny w kole naukowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!

Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=3,5
Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=4
Stosuję model arytmetyczny liniowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
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średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
3.663
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli:
ocena z A >= 3
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
3.5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z B >= 3
jeżeli:
ocena z B >= 3
Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
3.5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z B >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z C >= 3
jeżeli:
ocena z C >= 3
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
4 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z C >= 3
Stosuję regułę 28:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
to
ocena z A,B,C >=3
Stąd wynika wniosek:
ocena z A,B,C >=3
Stosuję regułę 1:
Jeżeli

ocena z A,B,C >=3
zapłacił czesne
to
Student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje wpis
Stosuję model relacyjny podstawowy 123:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
< 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
< 4.1
Dla modelu 107 jest spełniona relacja:
3.663 < 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
< 4.2
Stosuję regułę 18:
Jeżeli
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
< 4.2
nie ma wyników sportowych na
poziomie olimpijskim
to
student nie otrzymuje stypendium 1
Stąd wynika wniosek:
student nie otrzymuje stypendium 1
Stosuję model relacyjny podstawowy 124:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
Dla modelu 124 jest spełniona relacja:
3.663 >= 3.5
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
Stosuję regułę 33:
Jeżeli
student otrzymuje wpis
student nie otrzymuje stypendium
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
to
student może uzyskać zgodę Dziekana

8.3 Baza wiedzy dla statusu studenta
Student2Oceny.BED

na pracę zarobkową w OOU
Stąd wynika wniosek:
student może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim
student nie otrzymuje wpisu na
indywidualny tryb studiów
nieaktywny w kole naukowym
student nie otrzymuje stypendium_2
student nie otrzymuje stypendium
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
ocena z A,B,C >=3
student otrzymuje wpis
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
< 4.2
student nie otrzymuje stypendium_1
średnia ocena z przedmiotów
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A, B i C >= 3.5
student może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
Nieprawdą jest: nie zapłacił czesnego
Nieprawdą jest: ma wyniki sportowe na
poziomie olimpijskim
Nieprawdą jest: aktywny w kole naukowym
Dane są wartości następujących
argumentów:
ocena z A=3.5
ocena z B=3.5
ocena z C=4
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
= 4.329
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C=3.663
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Student2Oceny.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Ponieważ wszystkie semafory wyświetlania miały wartość 1, system informuje o
stosowaniu każdej reguły i każdego modelu. Zwróćmy uwagę na właściwości bazy wiedzy Student2Oceny.BED:
1. Baza reguł REStudent2Oceny.BED ma szereg warunków dopytywalnych, których
wartości logiczne nie zostały zadeklarowane w bazie reguł. Dlatego w trakcie
wnioskowania, wszedzie tam, gdzie wartości logiczne tych warunków są potrzebne, system zadaje odpowiednie pytania.
2. Baza modeli MOStudent2Oceny.BED ma szereg argumentów dopytywalnych, których wartości liczbowe nie zostały zadeklarowane w bazie modeli . Dlatego w
trakcie wnioskowania, wszedzie tam, gdzie wartości liczbowe tych argumentów
są potrzebne, system zadaje odpowiednie pytania.

8.3.4

Wnioskowanie wstecz - Student2Oceny.BED

Niech celem wnioskowania wstecz będzie weryﬁkacja hipotezy Student otrzymuje
stypendium. Przebieg wnioskowania wstecz (przy tych samych faktach i wartościach
argumentów jak poprzednio) jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent2Oceny.BED
bazy modeli MOStudent2Oceny.BED
bazy ograniczeń OGStudent2Oceny.BED

Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
student otrzymuje stypendium
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Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
zapłacił czesne, nie zapłacił czesnego
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
zapłacił czesne
Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=3
Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=5
Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C = 4.329
Hipoteza pomocnicza:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 122:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Dla modelu 122 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Określ ocenę spełnienia wniosku na skali
1-10:
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Ocena_średnia ocena z przedmiotów

A, B i C >= 4.2=7
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
aktywny w kole naukowym
nieaktywny w kole naukowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
aktywny w kole naukowym
Stosuję regułę 15:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
aktywny w kole naukowym
to
student otrzymuje stypendium_1
Stąd wynika wniosek:
student otrzymuje stypendium_1
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stąd wynika wartość:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 =
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 = 7
Określ wartość argumentu:
Ocena_aktywny w kole naukowym
Ocena_aktywny w kole naukowym=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość aktywny w kole naukowym =
Ocena_aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość aktywny w kole naukowym = 5

8.3 Baza wiedzy dla statusu studenta
Student2Oceny.BED

Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
109:
dla spełnionego warunku startowego:
student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość student otrzymuje stypendium_1 =
Wartość zapłacił czesne +
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 +
Wartość aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość student otrzymuje stypendium_1 =
22
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Liczba warunków student otrzymuje
stypendium_1 =
liczba_warunków_reguły 15
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków student otrzymuje
stypendium_1 = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość student otrzymuje stypendium_1 /
Liczba warunków student
otrzymuje stypendium_1
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia student otrzymuje
stypendium_1 =7.333333333
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość finalna student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość średnia student otrzymuje
stypendium_1 zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna student otrzymuje
stypendium_1 = 7.33
Hipoteza pomocnicza:
Wartość finalna student otrzymuje
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stypendium_1 > 0
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 119:
dla spełnionego warunku startowego:
student otrzymuje stypendium_1
prawdą jest:
Wartość finalna student otrzymuje
stypendium_1 > 0
jeżeli:
Wartość finalna student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Dla modelu 119 jest spełniona relacja:
7.33 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Hipoteza główna:
student otrzymuje stypendium
jest testowana.
Stosuję regułę 20:
Jeżeli
student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna student otrzymuje
stypendium_1 > 0
to
student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
student otrzymuje stypendium
Hipoteza w sensie szerokim:
student otrzymuje stypendium
jest prawdą dla bazy wiedzy
Student2Oceny.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów A, B i C >=
4.2
aktywny w kole naukowym
student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna student otrzymuje
stypendium_1 > 0
student otrzymuje stypendium
Nieprawdą jest: nie zapłacił czesnego
Nieprawdą jest: nieaktywny w kole naukowym
Dane są wartości następujących argumentów:
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ocena z A=3
ocena z B=5
ocena z C=5
średnia ocena z przedmiotów A, B i C=4.329
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=7
Wartość zapłacił czesne=10
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=7
Ocena_aktywny w kole naukowym=5
Wartość aktywny w kole naukowym=5
Wartość Student otrzymuje stypendium_1=22
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1=3

Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1=7.333333333
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1=7.33
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Student2Oceny.BED
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Student otrzymuje stypendium

Tym razem nie są generowane niepotrzebne wnioski ani wartości argumentów.
Wnioskowanie wstecz zmierza najkrótszą drogą do zadeklarowanej hipotezy.
Generowanie komunikatów o hipotezach pomocniczych jest tym razem bardziej
skomplikowane, aniżeli w rozdziale 4.1 dla bazy wiedzy REPpt.BED. Dla hipotezy głównej Student otrzymuje wpis oczywistą pierwszą hipotezą pomocniczą jest średnia
ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2. Dla testowania tej hipotezy pomocniczej
należy znać wartości argumentów ocena z A, ocena z B i ocena z C i uprzednio
przeprowadzić testowanie modelu arytmetycznego liniowego 121.

8.4
8.4.1

Baza wiedzy kredytowa KredytOceny.BED
Wiedza dziedzinowa KredytOceny.BED

Baza wiedzy elementarna dokladna Kredyt.BED z rozdziału 4.8 miała pewien ukryty
niedeterminizm:
• wnioski modeli relacyjnych 101 - 105, 113 - 119 oraz 121 - 124 są prawdą dla
szerokiego zakresu wartości ich argumentów, co czyni wynik wnioskowania mało
precyzyjnym.
• każdy z warunków dopytywalnych Bardzo dobra reputacja, Dobra reputacja
i Zła reputacja może być prawdą w różnym stopniu, zależnym od wiedzy osoby
oceniajacej.
Dlatego też dla wniosków niektórych z wymienionych modeli relacyjnych oraz dla
wymienionych warunków dopytywalnych dobrze jest wprowadzić oceny. Oczywiście,
oceny te będą musiały zostać propagowane na zasadniczy wniosek Udziel kredyt, co
umożliwi np. uzależnienie parametrów kredytu (wielkość oprocentowanie, czas kredytowania) od wartości oceny tego wniosku. Jest to niemożliwe bez indywidualizacji wniosków reguł 1 - 8, tzn. bez wprowadzenia dla każdej z tych reguł indywidualnego wniosku, od Udziel kredyt 1 poczynając a na Udziel kredyt 8 kończąc. Stąd wynika następny krok, potrzebny dla wykonania wnioskowania wstecz.
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Ponieważ nie wiadomo, który z wniosków Udziel kredyt i (i=1,..,8) będzie prawdziwy, trzeba wprowadzić reguły 9 - 16 z wnioskiem Udziel kredyt i jednym z warunków Udziel kredyt i (i=1,..,8). Ponadto, ponieważ uzasadniony jest wymaganie, aby zweryﬁkowanej hipotezie Udziel kredyt towarzyszyło wyznaczenie wartości,
z jaką wniosek ten jest prawdziwy, do reguł 9 - 16 wprowadzono jeszcze warunki
Wartość finalna Udziel kredyt i > 0, (i=1,..,8).
Wprowadzone modyﬁkacje bazy reguł wymagają odpowiednich modyﬁkacji bazy modeli. I tak:
• dla wszystkich wniosków modeli relacyjnych, dla których trzeba okreslić wartość
wniosku, wprowadzono modele arytmetyczne podstawowe z operacją Ocena_,
pytające użytkownika o tę wartość;
• dla wszystkich reguł wymagających określenia wartości wniosku, wprowadzono
modele wyznaczające średnią arytmetyczną wartości warunków.

8.4.2

Baza wiedzy KredytOceny.BED

Baza reguł REKredytOceny.BED
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Udziel kredyt")
rem_reguła("----------------------------------")
reguła(1,"Udziel kredyt 1",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów", "Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(2,"Udziel kredyt 2",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów", "Dobra reputacja"],1)
reguła(3,"Udziel kredyt 3",["Bardzo dobre zabezpieczenie","Dobra ocena finansów",
"Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(4,"Udziel kredyt 4",["Bardzo dobre zabezpieczenie","Dobra ocena finansów",
"Dobra reputacja"],1)
reguła(5,"Udziel kredyt 5",["Dobre zabezpieczenie","Bardzo dobra ocena finansów",
"Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(6,"Udziel kredyt 6",["Dobre zabezpieczenie","Bardzo dobra ocena finansów",
"Dobra reputacja"],1)
reguła(7,"Udziel kredyt 7",["Dobre zabezpieczenie","Dobra ocena finansów",
"Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(8,"Udziel kredyt 8",["Dobre zabezpieczenie","Dobra ocena finansów",
"Dobra reputacja"],1)
reguła(9,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 1","Wartość finalna Udziel kredyt 1 > 0"],1)
reguła(10,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 2","Wartość finalna Udziel kredyt 2 > 0"],1)
reguła(11,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 3","Wartość finalna Udziel kredyt 3 > 0"],1)
reguła(12,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 4","Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0"],1)
reguła(13,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 5","Wartość finalna Udziel kredyt 5 > 0"],1)
reguła(14,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 6","Wartość finalna Udziel kredyt 6 > 0"],1)
reguła(15,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 7","Wartość finalna Udziel kredyt 7 > 0"],1)
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reguła(16,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 8","Wartość finalna Udziel kredyt 8> 0"],1)
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Udziel kredyt")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Odmów kredytu")
rem_reguła("----------------------------------")
reguła(17,"Odmów kredytu",["Zła ocena finansów"],1)
reguła(18,"Odmów kredytu",["Złe zabezpieczenie"],1)
reguła(19,"Odmów kredytu",["Dostateczna ocena finansów","Zła reputacja"],1)
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Odmów kredytu")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Konsultuj z przełożonym")
rem_reguła("----------------------------------")
reguła(20,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(21,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(22,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(23,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(24,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(25,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(26,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(27,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Konsultuj z przełożonym")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("----------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla jakości zabezpieczeń")
rem_reguła("----------------------------------")
reguła(28,"Bardzo dobre zabezpieczenie",["Bardzo dobre zabezpieczenie a)"],1)
reguła(29,"Bardzo dobre zabezpieczenie",["Bardzo dobre zabezpieczenie b)"],1)
reguła(30,"Bardzo dobre zabezpieczenie b)",["Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1))",
"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2))"],1)
reguła(31,"Dobre zabezpieczenie",["Dobre zabezpieczenie częściowe 1",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 2","Dobre zabezpieczenie częściowe 3"],1)
reguła(32,"Złe zabezpieczenie",["Zabezpieczenie I klasy (%)<60"],1)
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reguła(33,"Złe zabezpieczenie",["Zabezpieczenie I klasy (%)<100",
"Zabezpieczenie II klasy klasy (%)<10"]
reguła(34,"Złe zabezpieczenie",["Zabezpieczenie I klasy (%)<70",
"Zabezpieczenie III klasy (%)<30"],1)
reguła(35,"Złe zabezpieczenie",["Zabezpieczenie I klasy (%)<100",
"Zabezpieczenie II klasy klasy (%)<30","Zabezpieczenie III klasy (%)<30"],1)
reguła(36,"Złe zabezpieczenie",[["70<=Zabezpieczenie I klasy (%)<100",
"Zabezpieczenie II klasy (%)<30"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla jakości zabezpieczeń")

To kończy bazę reguł. Wszystkie niedopytywalne warunki bazy reguł należy z kolei
wyznaczyć za pomocą modeli relacyjnych bazy modeli.
Baza modeli MOKredytOceny.BED
Pierwszymi modelami bazy modeli MOKredytOceny.BED będą te, które deﬁniują warunki niedopytywalne bazy reguł REKredytOceny.BED, tzn. warunki nie deﬁniowane
przez reguły2 . W wyniku otrzymuje się:
rem_model("Początek modeli dla częściowych zabezpieczeń")
rem_model("---------------------------------------------")
model(101,"bez warunku","Bardzo dobre zabezpieczenie a)",
"Zabezpieczenie I klasy

(%)", ">=","100",1")

model(102,"Bardzo dobre zabezpieczenie a)",
"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie a)","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(103,"bez warunku","Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"<=,<",["70","Zabezpieczenie I klasy (%)","100"],1)
model(104,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)","=","0.0",1)
model(105,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2))",
"Zabezpieczenie II klasy klasy (%)",">=","30",1)
model(106,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)","=","0.0",1)
model_r(107,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b)","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
2 Aczkolwiek liczba modeli tej bazy przekracza limit ustalony dla wersji edukacyjnej rmse-ED+,
baza ta jest w drodze wyjątku przez wersję edukacyjną akceptowana do końca października 2017 r.,
co umożliwia Czytelnikowi przetestowanie wnioskowania.
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"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)"],1)
model(108,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Liczba warunków bardzo dobre zabezpieczenie_b)","22",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(109,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Wartość średnia Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b)","/",
"Liczba warunków bardzo dobre zabezpieczenie_b)",1)
model(110,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość średnia dobre zabezpieczenie_b)","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(111,"bez warunku","Dobre zabezpieczenie częściowe 1)",
"<=,<",["60","Zabezpieczenie I klasy (%)","70"],1)
model(112,"Dobre zabezpieczenie częściowe 1)","Dobre zabezpieczenie częściowe 2)",
"Zabezpieczenie II klasy (%)",">=","10",1)
model(113,"Dobre zabezpieczenie częściowe 2)","Dobre zabezpieczenie częściowe 3)",
"Zabezpieczenie III klasy (%)",">=","30",1)
model_liniowy(114,"Dobre zabezpieczenie","Wartość Dobre zabezpieczenie",
["1","1","1"],["Ocena_Dobre zabezpieczenie częściowe 1",
"Ocena_Dobre zabezpieczenie częściowe 2",
"Ocena_Dobre zabezpieczenie częściowe 3"],1)
model(115,"Dobre zabezpieczenie","Liczba warunków dobre zabezpieczenie","23",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(116,"Dobre zabezpieczenie","Wartość średnia Dobre zabezpieczenie",
"Wartość Dobre zabezpieczenie","/", "Liczba warunków dobre zabezpieczenie",1)
model(117,"Dobre zabezpieczenie","Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość średnia Dobre zabezpieczenie","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla częściowych zabezpieczeń")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla klas zabezpieczeń")
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(118,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy ","+",
["Depozyty złotówkowe","Depozyty dewizowe","Gwarancje bankowe"],1)
model(119,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)",
"Zabezpieczenie I klasy ","%","Kredyt",1)
model(120,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy
model(121,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy
"Zabezpieczenie II klasy

klasy ","Akcje","+","Obligacje",1)
klasy (%)",

klasy ","%","Kredyt",1)

model(122,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy
"Hipoteka"","+","Prawa własności",1)

klasy ",

model(123,"bez warunku","Zabezpieczenie III klasy

klasy

"Zabezpieczenie II klasy

(%)",

klasy ","%","Kredyt",1)
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rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla klas zabezpieczeń")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla ograniczeń potrzebnych w definicjach złego zabezpieczenia")
rem_model("---------------------------------------------")
model(124,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)<60",
"Zabezpieczenie I klasy (%)","<","60",1)
model(125,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)<70",
"Zabezpieczenie I klasy (%)","<","70",1)
model(126,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)<100",
"Zabezpieczenie I klasy

(%)","<","100",1)

model_r(127,"bez warunku","70<=Zabezpieczenie I klasy (%)<100","<=,<",
["70","Zabezpieczenie I klasy (%)","100"],1)
model(128,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy klasy (%)<10",
"Zabezpieczenie II klasy klasy (%)","<","30",1)
model(129,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy

klasy (%)<30",

"Zabezpieczenie II klasy klasy (%)","<","30",1)
model(130,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy klasy (%)<30",
"Zabezpieczenie II klasy

klasy

(%)","<","30",1)

rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla ograniczeń potrzebnych w definicjach złego zabezpieczenia")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla wskaźnika finansowego")
rem_model("---------------------------------------------")
model_lin(131,"bez warunku","Wskaźnik finansowy",["-2", "1", "5", "5"],
["Krótkoterminowe zadłużenie/Sprzedaż netto (%)",
"Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)",
"Zysk netto/Całkowity majątek (%)",
"Zysk netto/Sprzedaż netto (%)"],1)
model(132,"bez warunku","Zły wskaźnik finansowy",
"Wskaźnik finansowy","<=","-50",1)
model(133,"Zły wskaźnik finansowy","Wartość finalna Zły wskaźnik finansowy",
"Ocena_Zły wskaźnik finansowy","=","0",1)
model_r(134,"bez warunku","Dostateczny wskaźnik finansowy",
"<,<=", ["-50","Wskaźnik finansowy","100"],1)
model(135,"Dostateczny wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dostateczny wskaźnik finansowy",
"Ocena_Dostateczny wskaźnik finansowy","=","0",1)
model_r(136,"bez warunku","Dobry wskaźnik finansowy","<,<=",
["100","Wskaźnik finansowy","500"],1)
model(137,"Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Ocena_Dobry wskaźnik finansowy","=","0",1)
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model(138,"bez warunku","Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Wskaźnik finansowy",">","500",1)
model(139,"Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Ocena_Bardzo dobry wskaźnik finansowy","=","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla wskaźnika finansowego")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla oceny ryzyka kredytowego")
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(140,"Udziel kredyt 1","Wartość Udziel kredyt 1","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobra reputacja"],1)
model(141,"Udziel kredyt 1","Liczba warunków Udziel kredyt 1","1",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(142,"Udziel kredyt 1","Wartość średnia Udziel kredyt 1",
"Wartość Udziel kredyt 1","/","Liczba warunków Udziel kredyt 1",1)
model(143,"Udziel kredyt 1","Wartość finalna Udziel kredyt 1",
"Wartość średnia Udziel kredyt 1","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(144,"Udziel kredyt 1","Wartość finalna Udziel kredyt 1 > 0",
"Wartość Udziel kredyt 1", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(145,"Udziel kredyt 2","Wartość Udziel kredyt 2","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dobra reputacja"],1)
model(146,"Udziel kredyt 2","Liczba warunków Udziel kredyt 2","2",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(147,"Udziel kredyt 2","Wartość średnia Udziel kredyt 2",
"Wartość Udziel kredyt 2","/","Liczba warunków Udziel kredyt 2",1)
model(148,"Udziel kredyt 2","Wartość finalna Udziel kredyt 2",
"Wartość średnia Udziel kredyt 2","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(149,"Udziel kredyt 2","Wartość finalna Udziel kredyt 2 > 0",
"Wartość Udziel kredyt 2", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(150,"Udziel kredyt 3","Wartość Udziel kredyt 3","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobra reputacja"],1)
model(151,"Udziel kredyt 3","Liczba warunków Udziel kredyt 3","3",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(152,"Udziel kredyt 3","Wartość średnia Udziel kredyt 3",
"Wartość Udziel kredyt 3","/","Liczba warunków Udziel kredyt 3",1)
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model(153,"Udziel kredyt 3","Wartość finalna Udziel kredyt 3",
"Wartość średnia Udziel kredyt 3","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(154,"Udziel kredyt 3","Wartość finalna Udziel kredyt 3 > 0",
"Wartość Udziel kredyt 3", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(155,"Udziel kredyt 4","Wartość Udziel kredyt 4","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dobra reputacja"],1)
model(156,"Udziel kredyt 4","Liczba warunków Udziel kredyt 4","4",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(157,"Udziel kredyt 4","Wartość średnia Udziel kredyt 4",
"Wartość Udziel kredyt 4","/","Liczba warunków Udziel kredyt 4",1)
model(158,"Udziel kredyt 4","Wartość finalna Udziel kredyt 4",
"Wartość średnia Udziel kredyt 4","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(159,"Udziel kredyt 4","Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0",
"Wartość Udziel kredyt 4", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(160,"Udziel kredyt 5","Wartość Udziel kredyt 5","+",
["Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobra reputacja"],1)
model(161,"Udziel kredyt 5","Liczba warunków Udziel kredyt 5","5",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(162,"Udziel kredyt 5","Wartość średnia Udziel kredyt 5",
"Wartość Udziel kredyt 5","/","Liczba warunków Udziel kredyt 5",1)
model(163,"Udziel kredyt 5","Wartość finalna Udziel kredyt 5",
"Wartość średnia Udziel kredyt 5","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(164,"Udziel kredyt 5","Wartość finalna Udziel kredyt 5 > 0",
"Wartość Udziel kredyt 5", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(165,"Udziel kredyt 6","Wartość Udziel kredyt 6","+",
["Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dobra reputacja"],1)
model(166,"Udziel kredyt 6","Liczba warunków Udziel kredyt 6","6",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(167,"Udziel kredyt 6","Wartość średnia Udziel kredyt 6",
"Wartość Udziel kredyt 6","/","Liczba warunków Udziel kredyt 6",1)
model(168,"Udziel kredyt 6","Wartość finalna Udziel kredyt 6",
"Wartość średnia Udziel kredyt 6","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(169,"Udziel kredyt 6","Wartość finalna Udziel kredyt 6 > 0",
"Wartość Udziel kredyt 6", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(170,"Udziel kredyt 7","Wartość Udziel kredyt 7","+",
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["Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobra reputacja"],1)
model(171,"Udziel kredyt 7","Liczba warunków Udziel kredyt 7","7",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(172,"Udziel kredyt 7","Wartość średnia Udziel kredyt 7",
"Wartość Udziel kredyt 7","/","Liczba warunków Udziel kredyt 7",1)
model(173,"Udziel kredyt 7","Wartość finalna Udziel kredyt 7",
"Wartość średnia Udziel kredyt 7","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(174,"Udziel kredyt 7","Wartość finalna Udziel kredyt 7 > 0",
"Wartość Udziel kredyt 7", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(175,"Udziel kredyt 8","Wartość Udziel kredyt 8","+",
["Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dobra reputacja"],1)
model(176,"Udziel kredyt 8","Liczba warunków Udziel kredyt 8","8",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(177,"Udziel kredyt 8","Wartość średnia Udziel kredyt 8",
"Wartość Udziel kredyt 8","/","Liczba warunków Udziel kredyt 8",1)
model(178,"Udziel kredyt 8","Wartość finalna Udziel kredyt 8",
"Wartość średnia Udziel kredyt 8","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(179,"Udziel kredyt 8","Wartość finalna Udziel kredyt 8> 0",
"Wartość Udziel kredyt 8", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla oceny ryzyka kredytowego")

Wartości wniosków Udziel kredyt i (i = 1,..,8) wyznaczono stosując ocenę zrównoważoną (patrz rozdział 7.5.3, co wynika m. in. stąd, że reguły z tymi wnioskami mają
taką samą liczbę warunków o takich samych atrybutach i porównywalnym znaczeniu.
Baza ograniczeń OGKredytOceny.BED
Baza ta jest identyczna z bazą ograniczeń OGKre.BED i zawiera tylko jedno ograniczenie:
ograniczenie(1, ["Bardzo dobra reputacja","Dobra reputacja","Zła reputacja"])

8.4.3

Wnioskowanie w przód - KredytOceny.BED

Wnioskowanie w przód dla zaprojektowanej bazy wiedzy kredytowej KredytOceny
odbędzie się dla następującego zestawu faktów:
fakt("Dobra reputacja")
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i następującego zestawu argumentów znanych:
argument_znany("Depozyty złotówkowe",20000)
argument_znany("Depozyty dewizowe",10000)
argument_znany("Gwarancje bankowe",10000)
argument_znany("Kredyt",50000)
argument_znany("Akcje",10000)
argument_znany("Obligacje",20000)
argument_znany("Krótkoterminowe zadłużenie/Sprzedaż netto (%)", 5)
argument_znany("Ubiegłoroczny wzrost zysku

(%)", 10)

argument_znany(""Zysk netto/Całkowity majątek (%)", 40)
argument_znany("Net profit/Net sales (%)", 20)
argument_znany("Hipoteka"",180000)
argument_znany("Prawa własności",20000)

Przebieg wnioskowania w przód (z pominięciem listingu faktów i argumentów znanych)
jest następujący: :
Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REKredytOceny.BED
bazy modeli MOKredytOceny.BED
bazy ograniczeń OGKredytOceny.BED
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
107
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie I klasy =
Depozyty złotówkowe +
Depozyty dewizowe +
Gwarancje bankowe
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy = 40000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Zabezpieczenie I klasy % Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 80
Stosuję model arytmetyczny elementarny
120:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy =
Akcje + Obligacje

Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy = 30000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
121
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy (%) =
Zabezpieczenie II klasy %
Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy (%) = 60
Stosuję model arytmetyczny elementarny
122
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie III klasy
=
Hipoteka" +
Prawa własności
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie III klasy = 200000
Stosuję model arytmetyczny elementarny
123
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie III klasy (%) =
Zabezpieczenie III klasy % Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie III klasy
(%) = 400
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Stosuję model matematyczny liniowy 131:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik finansowy =
-2 * Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%) +
1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (%) +
5 * Zysk netto/Całkowity majątek(%) +
5 * Zysk netto/Sprzedaż netto (%) +
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik finansowy = 300
Stosuję model relacyjny podstawowy 126:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Zabezpieczenie I klasy (%)<100
jeżeli:
Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Stąd wynika wniosek:
Zabezpieczenie I klasy (%)<100
Stosuję model relacyjny rozwinięty 103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
jeżeli:
70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Dla modelu 103 jest spełniona relacja:
70 <= 80 < 100
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)=3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1) =
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1) = 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:

dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
jeżeli:
Zabezpieczenie II klasy (%) >= 30
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
60 >= 30
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Stosuję regułę 30:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Bardzo dobre zabezpieczenie
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie

częściowe b1)
częściowe b2)
b)
b)

Stosuję regułę 29:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2) =
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2) = 8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b =
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1) +
Wartość finalna Bardzo dobre
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zabezpieczenie częściowe b2)
Stąd wynika wartość:
Wartość Bardzo dobre
zabezpieczenie_b) = 11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
zachodzi:
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b) =
liczba_warunków_reguły 22
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b) = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
zachodzi:
Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie =
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b) /
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b)
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie = 3.666666667
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie =
Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie = 3.67
Stosuję model relacyjny rozwinięty 127:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
70<=Zabezpieczenie I klasy (%)<100
jeżeli:
70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Dla modelu 127 jest spełniona relacja:
70 <= 80 < 100

Stąd wynika wniosek:
70<=Zabezpieczenie I klasy (%)<100
Stosuję model relacyjny rozwinięty 136:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Dobry wskaźnik finansowy
jeżeli:
100 < Wskaźnik finansowy <= 500
Dla modelu 136 jest spełniona relacja:
100 < 300 <= 500
Stąd wynika wniosek:
Dobry wskaźnik finansowy
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy =10
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Dobra reputacjato
to
Udziel kredyt 4
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
137:
dla spełnionego warunku startowego:
Dobry wskaźnik finansowy
zachodzi:
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy =
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy =
5
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Dobra reputacja
Wartość finalna Dobra reputacja=7
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
155:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi
Wartość Udziel kredyt 4 =
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie +
Wartość finalna Dobry wskaźnik
finansowy +
Wartość finalna Dobra reputacja
Stąd wynika wartość:
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Wartość Udziel kredyt 4 = 15.67
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
156:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Liczba warunków Udziel kredyt 4 =
liczba_warunków_reguły 4
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Udziel kredyt 4 = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
157:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4 =
zachodzi:
Wartość średnia Udziel kredyt 4 =
Wartość Udziel kredyt 4 /
Liczba warunków Udziel kredyt 4
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Udziel kredyt 4 =
5.223333333
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
158:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 =
Wartość średnia Udziel kredyt 4
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 = 5.22
Stosuję model relacyjny podstawowy 159:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
prawdą jest:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
jeżeli:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Dla modelu 159 jest spełniona relacja:
5.22 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Udziel kredyt 4
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt

Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
Dane klienta
(nazwisko, imię, adres, PESEL itd.)
Dobra reputacja
Zabezpieczenie I klasy (%)<100
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Bardzo dobre zabezpieczenie
70<=Zabezpieczenie I klasy (%)<100
Dobry wskaźnik finansowy
Udziel kredyt 4
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Udziel kredyt
Nieprawdą jest:
Nieprawdą jest:

Bardzo dobra reputacja
Zła reputacja

Dane są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Net profit/Net sales (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Zabezpieczenie I klasy=40000
Zabezpieczenie I klasy (%)=80
Zabezpieczenie II klasy klasy = 30000
Zabezpieczenie II klasy klasy (%)=60
Zabezpieczenie III klasy klasy = 200000
Zabezpieczenie III klasy klasy (%)=400
Wskaźnik finansowy=300
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)=3
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)=3
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b)=11
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b)=3
Wartość średnia Bardzo dobre zabezpieczenie=
3.666666667
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie=
3.67
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KredytOceny.BED,
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy=5
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy=5 z zadeklarowanych faktów i wartości arguWartość średnia Udziel kredyt 4=5.223333333 mentów
Wartość finalna Udziel kredyt 4=5.22
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy

Koniec wnioskowania w przód.

A więc - w odróżnieniu od wnioskowania w przód z rozdziału 4.8.4 - otrzymaliśmy
nie tylko decyzję (Udziel kredyt), lecz również ocenę tej decyzji (Wartość finalna Udziel kredyt 4=
kredytobiorca przy maksymalnej możliwej wartości oceny 10 uzyskał ocenę 5.22, co
może być podstawą określenia przez bank warunków, na jakich kredyt zostanie przydzielony.

8.4.4

Wnioskowanie wstecz - KredytOceny.BED

Wnioskowanie wstecz dla bazy wiedzy kredytowej KredytOceny.BED odbędzie się dla
identycznego zestawu faktów jak wnioskowanie w przód. Celem tego wnioskowania
będzie weryﬁkacja hipotezy Udziel kredyt. Przebieg wnioskowania wstecz (z pominięciem listingu faktów i argumentów znanych) jest następujący:

Wnioskowanie wstecz dla
bazy reguł REKredytOceny.BED
bazy modeli MOkreOceny.BED
bazy ograniczeń OGKredytOceny.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Udziel kredyt
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Depozyty złotówkowe +
Depozyty dewizowe +
Gwarancje bankowe
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 40000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Zabezpieczenie I klasy (%) % Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 80
Hipoteza pomocnicza

Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1))
jest testowana
Stosuję model relacyjny rozwinięty 103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
jeżeli:
70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Dla modelu 103 jest spełniona relacja:
70 <= 80 < 100
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)=3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy =
Akcje + Obligacje
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy = 30000
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Bardzo dobre zabezpieczenie
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy (%) =
Zabezpieczenie II klasy % Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy (%) = 60
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
jest testowana
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
prawdą jest
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
jeżeli:
Zabezpieczenie II klasy (%) >= 30
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
60 >= 30
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Określ ocenę wniosku na skali 0-10:
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
jest testowana.
Stosuję regułę 30:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Bardzo dobre zabezpieczenie
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie

częściowe b1)
częściowe b2)
b)
b)

Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie
jest testowana.
Stosuję regułę 29:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:

Stosuję model matematyczny liniowy 130:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik finansowy =
-2 * Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%) +
1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (%) +
5 * Zysk netto/Całkowity majątek (%) +
5 * Zysk netto/Sprzedaż netto (%)
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik finansowy = 300
Hipoteza pomocnicza
Dobry wskaźnik finansowy
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 135:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Dobry wskaźnik finansowy
jeżeli:
100 < Wskaźnik finansowy <= 500
Dla modelu 135 jest spełniona relacja:
100 < 300 <= 500
Stąd wynika wniosek:
Dobry wskaźnik finansowy
Określ ocenę wniosku na skali 0-10:
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy=5
Hipoteza pomocnicza
Udziel kredyt 4
jest testowana.
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Dobra reputacja
to
Udziel kredyt 4
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1) =
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Ocena_Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1)
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1) = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2) =
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2) = 8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b) =
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1) +
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2)
Stąd wynika wartość:
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b)
= 11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b) =
liczba_warunków_reguły 22
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b) = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie =
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b) /
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b)
Stąd wynika wartość:

Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie = 3.666666667
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie = Wartość średnia
Bardzo dobre zabezpieczenie
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie = 3.67
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
136:
dla spełnionego warunku startowego:
Dobry wskaźnik finansowy
zachodzi:
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy =
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy =
5
Określ wartość argumentu:
Wartość ﬁnalna Dobra reputacja
Wartość finalna Dobra reputacja=7
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
155:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Wartość Udziel kredyt 4 =
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie +
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy +
Wartość finalna Dobra reputacja
Stąd wynika wartość:
Wartość Udziel kredyt 4 = 15.67
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
156:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Liczba warunków Udziel kredyt 4 =
liczba_warunków_reguły 1
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Udziel kredyt 4 = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
157:
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dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Wartość średnia Udziel kredyt 4 =
Wartość Udziel kredyt 4 /
Liczba warunków Udziel kredyt 4
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Udziel kredyt 4 =
5.223333333
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
158:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 =
Wartość średnia Udziel kredyt 4
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 = 5.22
Hipoteza pomocnicza
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 159:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
prawdą jest:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
jeżeli:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Dla modelu 158 jest spełniona relacja:
5.22 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Hipoteza główna
Udziel kredyt
jest testowana.
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Udziel kredyt 4
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt
Hipoteza w sensie szerokim:
Udziel kredyt
jest prawdą dla bazy wiedzy
KredytOceny.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Dane są następujące fakty:
Dane klienta
(nazwisko, imię, adres, PESEL itd.)
Dobra reputacja
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dobra wskaźnik finansowy
Udziel kredyt 4
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Udziel kredyt
Nieprawdą jest: Bardzo dobra reputacja
Nieprawdą jest: Zła reputacja
Dane są wartościi następujących argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Net profit/Net sales (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Zabezpieczenie I klasy =40000
Zabezpieczenie I klasy (%)=80
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)=3
Zabezpieczenie II klasy =30000
Zabezpieczenie II klasy
(%)=60
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Ocena_Dobre zabezpieczenie
częściowe 3=10
Wskaźnik finansowy=300
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy=5
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1)=3
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2)=8
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b)=11
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b)=3
Wartość średnia Bardzo dobre z
abezpieczenie=3.666666667
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie=3.67
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy=

8.5 Baza wiedzy dyrektorska DyrektorOceny.BED

5
Wartość finalna Dobra reputacja=7
Wartość Udziel kredyt 4=15.67
Liczba warunków Udziel kredyt 4=3
Wartość średnia Udziel kredyt 4=
5.223333333
Wartość finalna Udziel kredyt 4=5.22
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To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
KredytOceny.BED,
zadeklarowanych faktów i wartości argumentów,
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Udziel kredyt
Koniec wnioskowania wstecz!

Również tym razem - w odróżnieniu od wnioskowania wstecz z rozdziału /refWnioskowanie wstecz - Kredyt.BED - otrzymaliśmy nie tylko decyzję (Udziel kredyt), lecz
również ocenę tej decyzji (Wartość finalna Udziel kredyt 4=5.22): kredytobiorca
przy maksymalnej mozliwej wartości oceny równej 10 uzyskał ocenę 5.22, co może być
podstawą określenia przez bank warunków, na jakich kredyt zostanie przydzielony.
Przebieg wnioskowania wstecz jest - jak zwykle - krótszy od wnioskowania w przód:
wnioskowanie wstecz zmierza bowiem ”najkrótszą drogą” do wytyczonego celu, którym
jest weryﬁkowana hipoteza.

8.5

Baza wiedzy dyrektorska DyrektorOceny.BED

Baza wiedzy dyrektorska Dyrektor.BED z rozdzialu 4.9 jest również dobrym kandydatem do przekształcenia w bazę z ocenami. Wynika to z niedeterminizmu takich
wniosków jak Mała podwyżka, Duża podwyżka, Bardzo duża podwyżka, Duża premia”, Bardzo duża premia”.

8.5.1

Wiedza dziedzinowa DyrektorOceny.BED

Firma handlowa dokonuje corocznej weryﬁkacji efektywności działania i cech osobowych kadry dyrektorskiej. Wynikiem tej weryﬁkacji są wnioski o dalszych losach dyrektorów:
1)o dalszym zatrudnieniu (Pozostanie dyrektorem, Przestanie być dyrektorem
2)o wynagrodzeniu (Mała podwyżka,Duża podwyżka, Bardzo duża podwyżka,
Nie dostanie podwyżki)
3)o premii (Duża premia, Bardzo duża premia, Nie dostanie premii)
4)o awansie (Propozycja awansu do centrali, Brak propozycji awansu do
centrali)
Podstawą decyzji są:
• efekty biznesowe osiągnięte przez dyrektora (dla uproszczenia zakłada się, że są
wynikiem sprzedaży jednego produktu):
Bardzo duży zysk,
Duży zysk,
Mały zysk,
Straty;
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• cechy charakteru dyrektora:
Podpadł,
Nie podpadł.
Najważniejsza z decyzji (Pozostanie dyrektorem) zawiera ukryty niedeterminizm
dziedziczony po warunkach określających wielkość zysku i cechy osobiste dyrektora.

8.5.2

Baza wiedzy DyrektorOceny.BED

Baza reguł REDyrektorOceny.BED
Baza reguł REDyrektorOceny.BED zawiera reguły:
rem_reguła("Początek grupy reguł dlaPozostanie dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(1,"Pozostanie dyrektorem 1",["Straty","Wiek poniżej 40 lat","Nie podpadł"],1)
reguła(2,"Pozostanie dyrektorem 2",["Mały zysk",

"Nie podpadł"],1)

reguła(3,"Pozostanie dyrektorem 3 ",["Duży zysk"],1)
reguła(4,"Pozostanie dyrektorem 4",["Bardzo duży zysk"],1)
reguła(5,"Pozostanie dyrektorem",["Pozostanie dyrektorem 1",
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 1 > 0"],1)
reguła(6,"Pozostanie dyrektorem",["Pozostanie dyrektorem 2,
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 2 > 0"],1)
reguła(7,"Pozostanie dyrektorem",["Pozostanie dyrektorem 3",
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 > 0"],1)
reguła(8,"Pozostanie dyrektorem",["Pozostanie dyrektorem 4",
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 4 > 0"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Pozostanie dyrektorem"))
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Przestanie być dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(9,"Przestanie być dyrektorem",["Straty", "Wiek 40 lat lub więcej"],1)
reguła(10,"Przestanie być dyrektorem", ["Straty","Podpadł"],1)
reguła(11,"Przestanie być dyrektorem",["Mały zysk",
"Podpadł"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Przestanie być dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla podwyżek i premii")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(12,"Mała podwyżka",["Mały zysk","Nie podpadł"],1
reguła(13,"Duża podwyżka",["Duży zysk"],1)
reguła(14,"Bardzo duża podwyżka",["Bardzo duży zysk"],1)
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reguła(15,"Nie dostanie podwyżki",["Straty"],1)
reguła(16,"Nie dostanie podwyżki",["Mały zysk","Podpadł"],1)
reguła(17,"Duża premia",["Duży zysk","Nie podpadł"],1)
reguła(18,"Bardzo duża premia",["Bardzo duży zysk","Nie podpadł"],1)
reguła(19,"Nie dostanie premii",["Straty"],1)
reguła(20,"Nie dostanie premii",["Mały zysk"],1)
reguła(21,"Nie dostanie premii",["Podpadł"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla podwyżek i premii")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Propozycja awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(22,"Propozycja awansu do centrali_1",
["Co najmniej duży zysk", "Nie podpadł","Wiek poniżej 40 lat",
"Wzrost 180cm lub więcej","Współczynnik inteligencji 90 lub więcej"
"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego"] ,1)
reguła(23,"Propozycja awansu do centrali",["Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość finalna Propozycja awansu do centrali_1 > 0"],1)
reguła(24,"Co najmniej duży zysk",["Bardzo duży zysk"],1)
reguła(25,"Co najmniej duży zysk",["Duży zysk"],1)
reguła(26,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
["Bardzo dobra znajomość angielskiego"],1)
reguła(27,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
["Dobra znajomość angielskiego"],1)
reguła(28,"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
["Bardzo dobra znajomość niemieckiego"],1)
reguła(29,"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
["Dobra znajomość niemieckiego"],1)
reguła(30,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego",
["Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Propozycja awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Brak propozycji awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(31,"Brak propozycji awansu do centrali",["Mały zysk"],1)
reguła(32,"Brak propozycji awansu do centrali_1",["Straty"],1)
reguła(33,"Brak propozycji awansu do centrali_1",["Podpadł"],1)
reguła(34,"Brak propozycji awansu do centrali_1",["Wiek 40 lat lub więcej"],1)
reguła(35,"Brak propozycji awansu do centrali_1",["Wzrost poniżej 180cm"],1)
reguła(36,"Brak propozycji awansu do centrali_1",
["Współczynnik inteligencji poniżej 90"],1)

449

450

Rozdział 8. Wnioskowanie elementarne dokładne z ocenami

reguła(37,"Brak propozycji awansu do centrali_1",["Słaba znajomość angielskiego"],1)
reguła(38,"Brak propozycji awansu do centrali_1",["Słaba znajomość niemieckiego"],1)
reguła(39,"Brak propozycji awansu do centrali",
["Brak propozycji awansu do centrali_1"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Brak propozycji awansu do centrali")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Nie podpadł")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(40,"Nie podpadł",["Był układny",
"Dawał z siebie wszystko",
"Działał pojednawczo",
"Nie narażał reputacji firmy",
"Nie narażał swojej reputacji"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Nie podpadł")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Podpadł")
rem_reguła("-------------------------------------")
reguła(41,"Podpadł",["Nie był układny"],1)
reguła(42,"Podpadł",["Nie dawał z siebie wszystkiego"],1)
reguła(43,"Podpadł",["Prowokował konflikty"],1)
reguła(44,"Podpadł",["Narażał reputację firmy"],1)
reguła(45,"Podpadł",["Narażał swoją reputację"],1)
rem_reguła("-------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Podpadł")
rem_reguła("-------------------------------------")

Należy zwrócić uwagę na to, że:
1. Ponieważ oceny są potrzebne dla wniosku o pozostaniu dyrektorem, trzeba było
zdeﬁniować cztery reguły (1, 2, 3 i 4) z wnioskami Pozostanie dyrektorem i
(i=1,..,4).
2. Ponieważ przy wnioskowaniu wstecz dla hipotezy Pozostanie dyrektorem nie
wiemy, która z reguł 1, 2, 3 lub 4 będzie ewentualnie spełniona, potrzebne są
dodatkowo reguły 5, 6, 7 i 8.
3. Ponieważ w wyniku weryﬁkacji hipotezy Pozostanie dyrektorem chcielibyśmy
również znać ocenę tego wniosku, reguły 5, 6, 7 i 8 zostały dodatkowo uzależnione
od warunków Wartość finalna Pozostanie dyrektorem i > 0 (i=1,..,4).
4. Ponieważ w wyniku weryﬁkacji hipotezy Propozycja awansu do centrali chcielibyśmy również znać ocenę tego wniosku, reguła 23 została dodatkowo uzależ-
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niona od warunku Wartość finalna Propozycja awansu do centrali_1
> 0.
5. Ponieważ baza reguł jest elementarna dokładna, w trakcie wnioskowania nie zostaniemy poinformowani o niespełnieniu reguł. Jeżeli jednak założyć, że przedstawione reguły są jedynymi możliwymi (tzn. zawiesić założenie otwartego świata), można sformułować potrzebne reguły dla negacji ich wniosków. I tak np.
reguły 9, 10 i 11 zostały wyprowadzone z reguł 1, 2, 3 i 4 na drodze dosyć elementarnych przekształceń logicznych, przy założeniu, że reguły te są jedynymi
umożliwiającymi pozostanie na stanowisku dyrektora.
6. Przy podobnym założeniu można, na podstawie reguły 40 deﬁniującej wniosek
Nie podpadł, wyprowadzić reguły 41-45 dla wniosku Podpadł.
7. Baza reguł REDyrektorOceny.BED jest - merytorycznie rzecz biorąc - znacznie
bardziej precyzyjna aniżeli baza REDyrektor.BED. Ta ostatnia cechuje się pewną
kategorycznością wniosków i brakiem rozróżniania pewnych sytuacji: np. podpaść
można na szereg różnych sposobów i wszystkie one zostały potraktowane jako
równoważne dla końcowych wniosków. Można temu zaradzić przyznając - za
pomocą bazy modeli - oceny za określone wyniki lub cechy charakteru i uzależnić
wypadkowe decyzje od sumy tych ocen.
Baza modeli MODyrektorOceny.BED
Baza modeli MODyrektorOceny.BED zawiera grupy modeli dla:
1. Parametrów ekonomicznych:
Wielkość zysku, Przychody, Cena jednostkowa towaru, Koszty całkowite, Całkowite koszty zmienne.
2. Finalnych wyników ﬁnansowych:
Straty, Mały zysk, Duży zysk, Bardzo duży zysk.
3. Wielkości granicznych zysku, patrz rysunek 4.3:
Dolna granica b. dużego zysku = Górna granica dużego zysku,
Dolna granica dużego zysku = Górna granica małego zysku,
Dolna granica małego zysku = Górna granica strat.
Ponieważ z punktu widzenia matematycznego ostatnie trzy równości są tautologiami,
ich obecność zostanie zasygnalizowana w trakcie ładowania. Ponieważ jednak ułatwiają rozumienie problemu, nie zostaną one usunięte.
Baza modeli MODyrektorOceny.BED jest następująca3 :
3 Aczkolwiek liczba modeli tej bazy przekracza limit ustalony dla wersji edukacyjnej rmse-ED,
baza ta jest w drodze wyjątku przez wersję edukacyjną akceptowana do końca października 2017 r.,
co umożliwia Czytelnikowi przetestowanie wnioskowania..
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rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla parametrów ekonomicznych")
rem_model("----------------------------------------")
model(101,"bez warunku","Wielkość zysku","Przychody","-","Koszty całkowite",1)
model(102,"bez warunku","Przychody","Cena jednostkowa towaru","*",
"Ilość sprzedanego towaru",1)
model(103,"bez warunku","Cena jednostkowa towaru",
"Jednostkowy koszt zakupu towaru","*","Wielkość zysku",1)
model_r(104,"bez warunku","Koszty całkowite","+",
["Koszty stałe","Koszty marketingu","Całkowite koszty zmienne"],1)
model(105,"bez warunku","Całkowite koszty zmienne",
"Jednostkowy koszt zmienny","*","Ilość sprzedanego towaru",1)"
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla parametrów ekonomicznych")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla klas zysku")
rem_model("----------------------------------------")
model(106,"bez warunku","Bardzo duży zysk","Wielkość zysku",">",
"Dolna granica b. dużego zysku",1)
model(107,"Bardzo duży zysk","Wartość finalna Bardzo duży zysk",
"Ocena_Bardzo duży zysk","=","0.0",1)
model_r(108,"bez warunku","Duży zysk","<=,<",["Dolna granica dużego zysku",
"Wielkość zysku","Górna granica dużego zysku"],1)
model(109,"Duży zysk", "Wartość finalna Duży zysk","Ocena_Duży zysk","=","0.0",1)
model(110,"Bardzo duży zysk","Wartość finalna Co najmniej
duży zysk","Wartość finalna Bardzo duży zysk","=","0.0",1)
model(111,"Duży zysk","Wartość finalna Co najmniej
duży zysk","Wartość finalna Duży zysk","=","0.0",1)
model_r(112,"bez warunku","Mały zysk","<=,<",["Dolna granica małego zysku",
"Wielkość zysku", "Górna granica małego zysku"],1)
model(113,"Mały zysk","Wartość finalna Mały zysk","Ocena_Mały zysk","=","0.0",1)
model(114,"bez warunku","Straty","Wielkość zysku","<=","Górna granica strat",1)
model(115,"Straty","Wartość finalna Straty","Ocena_Straty","=","0.0",1)
model(116,"bez warunku","Dolna granica b. dużego zysku","Koszty całkowite","*","1",1
model(117,"bez warunku","Górna granica dużego zysku",
"Dolna granica b. dużego zysku","=","0",1)
model(118,"bez warunku","Dolna granica dużego zysku","Koszty całkowite","*","0.5",1)
model(119,"bez warunku","Górna granica małego zysku",
"Dolna granica dużego zysku","=","0",1)
model(120,"bez warunku","Dolna granica małego zysku","Koszty całkowite","*","0.1",1)
model(121,"bez warunku",Górna granica strat","Dolna granica małego zysku","=","0",1)
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla klas zysku")
rem_model("----------------------------------------")
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rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla wartości dyrektorów")
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(122,"Pozostanie dyrektorem 1","Wartość Pozostanie dyrektorem 1","+",
["Wartość finalna Straty","Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat",
"Wartość finalna Nie podpadł"],1)
model(123,"Pozostanie dyrektorem 1","Liczba warunków Pozostanie dyrektorem 1",
"1","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(124,"Pozostanie dyrektorem 1","Wartość średnia Pozostanie dyrektorem 1",
"Wartość Pozostanie dyrektorem 1","/",
"Liczba warunków Pozostanie dyrektorem 1",1)
model(125,"Pozostanie dyrektorem 1","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 1",
"Wartość średnia Pozostanie dyrektorem 1","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(126,"Pozostanie dyrektorem 1","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 1 > 0",
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 1",">","0", 1) ",
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(127,"Pozostanie dyrektorem 2","Wartość Pozostanie dyrektorem 2","+",
["Wartość finalna Mały zysk","Wartość finalna Nie podpadł"],1)
model(128,"Pozostanie dyrektorem 2","Liczba warunków Pozostanie dyrektorem 2",
"2","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(129,"Pozostanie dyrektorem 2","Wartość średnia Pozostanie dyrektorem 2",
"Wartość Pozostanie dyrektorem 2","/",
"Liczba warunków Pozostanie dyrektorem 2",1)
model(130,"Pozostanie dyrektorem 2","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 2",
"Wartość średnia Pozostanie dyrektorem 2","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(131,"Pozostanie dyrektorem 2","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 2 > 0
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 2",">","0", 1) ",
rem_model("---------------------------------------------")
model(132,"Pozostanie dyrektorem 3","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3",
"Wartość finalna Duży zysk","=","0.0",1)
model(133,"Pozostanie dyrektorem 3","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 > 0
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3",">","0", 1) ",
rem_model("---------------------------------------------")
model(134,"Pozostanie dyrektorem 4","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 4",
"Wartość finalna Bardzo duży zysk","=","0.0",1)
model(135,"Pozostanie dyrektorem 4","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 4 > 0,
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 4",">","0", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla wartości dyrektorów")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla wartości Nie podpadł")
rem_model("---------------------------------------------")
model(136,"Był układny","Wartość finalna Był układny","Ocena_Był układny","=","0.0",1)
model(137,"Dawał z siebie wszystko","Wartość finalna Dawał z siebie wszystko",
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"Ocena_Dawał z siebie wszystko","=","0.0",1)
model(138,"Działał pojednawczo","Wartość finalna Działał pojednawczo",
"Ocena_Działał pojednawczo","=","0.0",1)
model(139,"Nie narażał reputacji firmy","Wartość finalna Nie narażał reputacji firmy"
,"Ocena_Nie narażał reputacji firmy","=","0.0",1)
model(140,"Nie narażał swojej reputacji","Wartość finalna Nie narażał swojej reputacji",
"Ocena_Nie narażał swojej reputacji","=","0.0",1)
model_r(141,"Nie podpadł","Wartość Nie podpadł","+",["Wartość finalna Był układny",
"Wartość finalna Dawał z siebie wszystko",
"Wartość finalna Działał pojednawczo",
"Wartość finalna Nie narażał reputacji firmy",
"Wartość finalna Nie narażał swojej reputacji"],1)
model(142,"Nie podpadł","Liczba warunków Nie podpadł","39", "liczba_warunków_reguły",
"0",1)
model(143,"Nie podpadł","Wartość średnia Nie podpadł",
"Wartość Nie podpadł","/","Liczba warunków Nie podpadł",1)
model(144,"Nie podpadł","Wartość finalna Nie podpadł","Wartość średnia Nie podpadł",
"zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla wartościNie podpadł")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla wartości Propozycja awansu do centrali_1")
rem_model("---------------------------------------------")
model(145,"Bardzo dobra znajomość angielskiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość

angielskiego",

"Ocena_Bardzo dobra znajomość angielskiego","=","0.0",1)
model(146,"Dobra znajomość angielskiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość

angielskiego",

"Ocena_Dobra znajomość angielskiego","=","0.0",1)
model(147,"Bardzo dobra znajomość niemieckiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
"Ocena_Bardzo dobra znajomość niemieckiego","=","0.0",1)
model(148,"Dobra znajomość niemieckiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
"Ocena_Dobra znajomość niemieckiego","=","0.0",1)
model_r(149,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego",
"min_list",
["Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość niemieckiego"],1)
model_r(150,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość Propozycja awansu do centrali_1" ,"+",
["Wartość finalna Co najmniej duży zysk", "Wartość finalna Nie podpadł",
"Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat","Wartość finalna Wzrost 180 cm lub więcej",
"Wartość finalna Współczynnik inteligencji 90

lub więcej",
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"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość

angielskiego i niemieckiego"],1)

model(151,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Liczba warunków Propozycja awansu do centrali_1",
"22","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(152,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość średnia Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość Propozycja awansu do centrali_1" ,"/",
"Liczba warunków Propozycja awansu do centrali_1",1)
model(153,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość finalna
"Wartość średnia

Propozycja awansu do centrali_1",
Propozycja awansu do centrali_1",

"zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(154,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość finalna Propozycja awansu do centrali_1 > 0",
"Wartość finalna
">","0", 1)

Propozycja awansu do centrali_1",

rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla wartości Propozycja awansu do centrali_1")

Tym razem dla oceny wartości wniosków Pozostanie dyrektorem i (i=1,...,4) oraz
Propozycja awansu do centrali_1 zastosowano ocenianie zrównoważone, patrz rozdział 7.5.3. Aczkolwiek mamy do czynienia z przypadkiem reguł o różnych liczbach
warunków i o różnych atrybutach, uśrednianie ocen warunków wydaje się być najbardziej właściwą miarą wartości wniosku.

Baza ograniczeń OGDyrektorOceny.BED
Baza ograniczeń OGDyrektorOceny.BED jest identyczna z bazą OGDyrektor.BED:
ograniczenie(1,["Wiek poniżej 40 lat","Wiek 40 lat lub więcej"])
ograniczenie(2,["Dawał z siebie wszystko","Nie dawał z siebie wszystkiego"]),
ograniczenie(3,["Był układny","Nie był układny"])
ograniczenie(4,["Wzrost poniżej 180 cm","Wzrost 180cm lub więcej"])
ograniczenie(5,["Współczynnik inteligencji poniżej 90",
"Współczynnik inteligencji 90 lub więcej"])
ograniczenie(6,["Bardzo dobra znajomość angielskiego","Dobra znajomość angielskiego",
"Słaba znajomość angielskiego"])
ograniczenie(7,["Bardzo dobra znajomość niemieckiego","Dobra znajomość niemieckiego",
"Słaba znajomość niemieckiego"])
ograniczenie(8,["Prowokował konflikty","Działał pojednawczo"])
ograniczenie(9,["Narażał reputację firmy","Nie narażał reputacji firmy"])
ograniczenie(10,["Narażał swoją reputację","Nie narażał swojej reputacji"])
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Wnioskowanie w przód - DyrektorOceny.BED

Przebieg wnioskowania w przód dla następującego zestawu faktów:
fakt("Był układny")
fakt("Dawał z siebie wszystko")
fakt("Zachowywał się z godnością")
fakt("Działał pojednawczo")
fakt("Nie narażał reputacji firmy")
fakt("Nie narażał swojej reputacji")
fakt("Dobra znajomość angielskiego")
fakt("Dobra znajomość niemieckiego")
fakt("Wiek poniżej 40 lat")
fakt("Wzrost 180cm lub więcej")
fakt("Współczynnik inteligencji 90 lub więcej")

i zestawu argumentów znanych:
argument_znany("Ilość sprzedanego towaru",100000)
argument_znany("Jednostkowy koszt zakupu towaru",10)
argument_znany("Wielkość zysku",1.3)
argument_znany("Koszty stałe",300000)
argument_znany("Koszty marketingu",400000)
argument_znany("Jednostkowy koszt zmienny",1.4)

jest następujący:

Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REDyrektorOceny.BED
bazy modeli MODyrektorOceny.BED
bazy ograniczeń OGDyrektorOceny.BED

to
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego

Stosuję regułę 0: Jeżeli
Stosuję regułę 30:
bez warunku
Jeżeli
to
Co najmniej dobra znajomość
Imię i nazwisko dyrektora, dane persolnalne Co najmniej dobra znajomość
Stąd wynika wniosek:
to
Imię i nazwisko dyrektora, dane persolnalne Co najmniej dobra znajomość
i niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
Stosuję regułę 27:
Co najmniej dobra znajomość
Jeżeli
i niemieckiego
Dobra znajomość angielskiego
to
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Stosuję regułę 39:
Stąd wynika wniosek:
Jeżeli
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Był układny
Stosuję regułę 29:
Jeżeli
Dobra znajomość niemieckiego

Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Nie narażał reputacji firmy
Nie narażał swojej reputacji

angielskiego
niemieckiego
angielskiego

angielskiego

8.5 Baza wiedzy dyrektorska DyrektorOceny.BED

to
Nie podpadł
Stąd wynika wniosek: Nie podpadł
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Cena jednostkowa towaru =
Jednostkowy koszt zakupu towaru *
Wielkość zysku
Stąd wynika wartość:
Cena jednostkowa towaru = 13
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Przychody =
Cena jednostkowa towaru *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Przychody = 1300000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Całkowite koszty zmienne =
Jednostkowy koszt zmienny *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Całkowite koszty zmienne = 140000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Koszty całkowite =
Koszty stałe + Koszty marketingu +
Całkowite koszty zmienne
Stąd wynika wartość:
Koszty całkowite = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wielkość zysku = Przychody Koszty całkowite
Stąd wynika wartość:
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Wielkość zysku = 460000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica b. dużego zysku =
Koszty całkowite * 1
Stąd wynika wartość:
Dolna granica b. dużego zysku = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Górna granica dużego zysku =
Dolna granica b. dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica dużego zysku = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica dużego zysku =
Koszty całkowite * 0.5
Stąd wynika wartość:
Dolna granica dużego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Górna granica małego zysku =
Dolna granica dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica małego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica małego zysku =
Koszty całkowite * 0.15
Stąd wynika wartość:
Dolna granica małego zysku =
126000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
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zachodzi:
Górna granica strat =
Dolna granica małego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica strat = 126000
Określ wartość argumentu:
Ocena_Był układny
Ocena_Był układny=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
136:
dla spełnionego warunku startowego:
Był układny
zachodzi:
Wartość finalna Był układny =
Ocena_Był układny
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Był układny = 7
Określ wartość argumentu:
Ocena_Dawał z siebie wszystko
Ocena_Dawał z siebie wszystko=6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
137:
dla spełnionego warunku startowego:
Dawał z siebie wszystko
zachodzi:
Wartość finalna Dawał z siebie wszystko =
Ocena_Dawał z siebie wszystko
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Dawał z siebie wszystko =
6
Określ wartość argumentu: ”
Ocena_Działał pojednawczo
Ocena_Działał pojednawczo=6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
138:
dla spełnionego warunku startowego:
Działał pojednawczo
zachodzi:
Wartość finalna Działał pojednawczo =
Ocena_Działał pojednawczo
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Działał pojednawczo = 6
Określ wartość argumentu:
Ocena_Nie narażał reputacji firmy
Ocena_Nie narażał reputacji firmy=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
139:
dla spełnionego warunku startowego:

Nie narażał reputacji firmy
zachodzi:
Wartość finalna
Nie narażał reputacji firmy =
Ocena_Nie narażał reputacji firmy
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna
Nie narażał reputacji firmy = 8
Określ wartość argumentu:
Ocena_Nie narażał swojej reputacji
Ocena_Nie narażał swojej reputacji = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
140:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie narażał swojej reputacj
zachodzi ”
Wartość finalna
Nie narażał swojej reputacji =
Ocena_Nie narażał swojej reputacji
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna
Nie narażał swojej reputacji = 3
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
141:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie podpadł
zachodzi:
Wartość Nie podpadł =
Wartość finalna Był układny +
Wartość finalna Dawał z siebie wszystko +
Wartość finalna Działał pojednawczo +
Wartość finalna
Nie narażał reputacji firmy +
Wartość finalna
Nie narażał swojej reputacji
Stąd wynika wartość:
Wartość Nie podpadł = 30
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
142:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie podpadł
zachodzi:
Liczba warunków Nie podpadł =
liczba_warunków_reguły 39
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Nie podpadł = 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
143:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie podpadł
zachodzi:
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Wartość średnia Nie podpadł =
Wartość Nie podpadł /
Liczba warunków Nie podpadł
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Nie podpadł = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
144:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie podpadł
zachodzi:
Wartość finalna Nie podpadł =
Wartość średnia
Nie podpadł zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Nie podpadł = 6
Określ wartość argumentu:
Ocena_Dobra znajomość angielskiego
Ocena_Dobra znajomość angielskiego=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
146:
dla spełnionego warunku startowego:
Dobra znajomość angielskiego
zachodzi:
Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość
angielskiego =
Ocena_Dobra znajomość angielskiego
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość
angielskiego = 7
Określ wartość argumentu:
Ocena_Dobra znajomość niemieckiego
Ocena_Dobra znajomość niemieckiego=9
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angielskiego i niemieckiego = min_list
["Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość niemieckiego"]
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego i niemieckiego = 7
Stosuję model relacyjny rozwinięty 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Duży zysk
jeżeli:
Dolna granica dużego zysku <=
Wielkość zysku <
Górna granica dużego zysku
Dla modelu 108 jest spełniona relacja:
420000 < 460000 <= 840000
Stąd wynika wartość:
Duży zysk
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Duży zysk
Ocena_Duży zysk=3
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem 3
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem 3
Stosuję regułę 13:
Jeżeli
Duży zysk
to
Duża podwyżka
Stąd wynika wniosek:
Duża podwyżka

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
148:
dla spełnionego warunku startowego:
Dobra znajomość niemieckiego
zachodzi:
Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość
Stosuję regułę 17:
niemieckiego =
Ocena_Dobra znajomość niemieckiego Jeżeli
Duży zysk
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość Nie podpadł
to
niemieckiego = 9
Duża premia
Stosuję model arytmetyczny podstawowy Stąd wynika wniosek:
Duża premia
149:
dla spełnionego warunku startowego:
Co najmniej dobra znajomość angielskiego i Stosuję regułę 25:
Jeżeli
niemieckiego
Duży zysk
zachodzi:
Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość to
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Co najmniej duży zysk
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej duży zysk
Stosuję regułę 22:
Jeżeli
Co najmniej duży zysk,
Nie podpadł,
Wiek poniżej 40 lat,
Wzrost 180cm lub więcej,
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej,
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
i niemieckiego
to
Propozycja awansu do centrali_1
Stąd wynika wniosek:
Propozycja awansu do centrali_1
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Duży zysk
zachodzi:
Wartość finalna Duży zysk =
Ocena_Duży zysk
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Duży zysk = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
Duży zysk
zachodzi:
Wartość finalna Co najmniej duży zysk =
Wartość finalna Duży zysk
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Co najmniej duży zysk = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
132:
dla spełnionego warunku startowego:
Pozostanie dyrektorem 3
zachodzi:
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 =
Wartość finalna Duży zysk
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 =
3

======================
Uwaga na zbieg okoliczności:
dwie trójki (3) powyżej to są

różne trójki!
Pierwsza jest numerem dyrektora,
druga zaś wartością ﬁnalną tego, że
dyrektor o numerze 3 nim pozostanie.
======================
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat=8
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat=8
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Wzrost 180 cm lub więcej
Wartość finalna Wzrost 180 cm lub więcej=8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
150:
dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
zachodzi:
Wartość Propozycja awansu do centrali_1 =
Wartość finalna Co najmniej duży zysk +
Wartość finalna Nie podpadł +
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat +
Wartość finalna Wzrost 180 cm lub więcej +
Wartość finalna Współczynnik inteligencji
90 lub więcej +
Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
Stąd wynika wartość:
Wartość Propozycja awansu do centrali_1 =
40
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
151:
dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
zachodzi:
Liczba warunków Propozycja awansu do
centrali_1 =
liczba_warunków_reguły 22
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Propozycja awansu do
centrali_1 = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
152:
dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
zachodzi:
Wartość średnia Propozycja awansu do
centrali_1 =
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Wartość Propozycja awansu do centrali_1 /
Liczba warunków Propozycja awansu do
centrali_1
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Propozycja awansu do
centrali_1 = 6.666666667
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
153:
dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
zachodzi:
Wartość finalna Propozycja awansu do
centrali_1 =
Wartość średnia Propozycja awansu do
centrali_1 zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Propozycja awansu do
centrali_1 = 6.67
Stosuję model relacyjny podstawowy 133:
dla spełnionego warunku startowego:
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dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
prawdą jest:
Wartość finalna Propozycja awansu do
centrali_1 > 0
jeżeli:
Wartość finalna Propozycja awansu do
centrali_1 > 0
Dla modelu 154 jest spełniona relacja:
6.67 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Propozycja awansu do
centrali_1 > 0
Stosuję regułę 23:
Jeżeli
Propozycja awansu do centrali_1
Wartość finalna Propozycja awansu do
centrali_1 > 0
to
Propozycja awansu do centrali
Stąd wynika wniosek:
Propozycja awansu do centrali

Pozostanie dyrektorem 3
prawdą jest:
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 >
0
jeżeli:
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 >
0
Dla modelu 133 jest spełniona relacja:
3 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 >
0

======================
Uwaga: powyżej pojawiają się znów
owe trójki o różnym znaczeniu.
======================
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Pozostanie dyrektorem 3
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 >
0
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem
Stosuję model relacyjny podstawowy 154:

Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
Imię i nazwisko dyrektora, dane personalne
Był układny
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Nie narażał reputacji firmy
Nie narażał swojej reputacji
Dobra znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
i niemieckiego
Nie podpadł
Duży zysk
Pozostanie dyrektorem 3
Duża podwyżka
Duża premia
Co najmniej duży zysk
Propozycja awansu do centrali_1
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
Pozostanie dyrektorem
Wartość finalna Propozycja awansu do
centrali_1 > 0
Propozycja awansu do centrali
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Nieprawdą jest: Nie był układny
Nieprawdą jest: Nie dawał z siebie
wszystkiego
Nieprawdą jest: Prowokował konflikty
Nieprawdą jest: Narażał reputację firmy
Nieprawdą jest: Narażał swoją reputację
Nieprawdą jest: Bardzo dobra znajomość
angielskiego
Nieprawdą jest: Słaba znajomość
angielskiego
Nieprawdą jest: Bardzo dobra znajomość
niemieckiego
Nieprawdą jest: Słaba znajomość
niemieckiego
Nieprawdą jest: Wiek 40 lat lub więcej
Nieprawdą jest: Wzrost poniżej 180 cm
Nieprawdą jest: Współczynnik inteligencji
poniżej 90
Dane są wartości argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Liczba sprzedanych towarów=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Cena jednostkowa towaru=13
Przychody=1300000
Całkowite koszty zmienne=140000
Koszty całkowite=840000
Wielkość zysku=460000
Dolna granica b. dużego zysku=
840000
Górna granica dużego zysku=840000
Dolna granica dużego zysku=420000
Górna granica małego zysku=420000
Dolna granica małego zysku=126000
Górna granica strat=126000
Ocena_Był układny=7
Wartość finalna Był układny=7
Ocena_Dawał z siebie wszystko=6
Wartość finalna Dawał z siebie wszystko=6

Ocena_Działał pojednawczo=6
Wartość finalna Działał pojednawczo=6
Ocena_Nie narażał reputacji firmy=6
Wartość finalna
Nie narażał reputacji firmy=6
Ocena_Nie narażał swojej reputacji=3
Wartość finalna
Nie narażał swojej reputacji=3
Wartość Nie podpadł=30
Liczba warunków Nie podpadł=5
Wartość średnia Nie podpadł=6
Wartość finalna Nie podpadł=6
Ocena_Dobra znajomość angielskiego=7
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego=7
Ocena_Dobra znajomość niemieckiego=9
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość niemieckiego=9
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego i niemieckiego=7
Ocena_Duży zysk=3
Wartość finalna Duży zysk=3
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3=3
Wartość finalna Co najmniej duży zysk=3
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat=8
Wartość finalna Wzrost 180 cm lub więcej=8
Wartość finalna Współczynnik inteligencji
90 lub więcej=8
Liczba warunków Propozycja awansu do
centrali_1=6
Wartość średnia Propozycja awansu do
centrali_1=
6.666666667
Wartość finalna Propozycja awansu do
centrali_1=6.67
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
DyrektorOceny.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Właściwość wnioskowania w przód, polegająca na generowaniu wszystkich prawdziwych wniosków i dających się obliczyć wyników, daje się tym razem już mocno
w znaki obszernością otrzymanego komunikatu. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tylko
jednym wnioskiem, należy zastosować wnioskowanie wstecz.

8.5.4

Wnioskowanie wstecz - DyrektorOceny.BED

Wnioskowanie wstecz zostanie przeprowadzone dla identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak wnioskowanie wprzód. Celem tego wnioskowania będzie weryﬁkacja hipotezy Pozostanie dyrektorem. Przebieg wnioskowania wstecz jest następujący:

8.5 Baza wiedzy dyrektorska DyrektorOceny.BED

Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Pozostanie dyrektorem
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Cena jednostkowa towaru =
Jednostkowy koszt zakupu towaru *
Wielkość zysku
Stąd wynika wniosek:
Cena jednostkowa towaru = 13
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Przychody = Cena jednostkowa towaru *
Liczba sprzedanych towarów
Stąd wynika wartość:
Przychody = 1300000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Całkowite koszty zmienne =
Jednostkowy koszt zmienny *
Liczba sprzedanych towarów
Stąd wynika wartość:
Całkowite koszty zmienne = 140000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Koszty całkowite =
Koszty stałe + Koszty marketingu +
Całkowite koszty zmienne
Stąd wynika wartość:
Koszty całkowite = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wielkość zysku = Przychody Koszty całkowite
Stąd wynika wartość:
Wielkość zysku = 460000
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica małego zysku =
Koszty całkowite * 0.15
Stąd wynika wartość:
Dolna granica małego zysku = 126000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
bez warunku
Górna granica strat = ”
Dolna granica małego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica strat = 126000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica dużego zysku =
Koszty całkowite * 0.5
Stąd wynika wartość:
Dolna granica dużego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Górna granica małego zysku =
Dolna granica dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica małego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dolna granica b. dużego zysku =
Koszty całkowite * 1
Stąd wynika wartość:
Dolna granica b. dużego zysku =
840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
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zachodzi:
Górna granica dużego zysku =
Dolna granica b. dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica dużego zysku =
840000
Hipoteza pomocnicza
Duży zysk
jest testowana

Wartość finalna Duży zysk
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 =
3
Hipoteza pomocnicza
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
jest testowana.

Stosuję model relacyjny rozwinięty 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Duży zysk
jeżeli:
Dolna granica dużego zysku <=
Wielkość zysku <
Górna granica dużego zysku
Dla modelu 107 jest spełniona relacja:
420000 < 460000 <= 840000
Stąd wynika wniosek:
Duży zysk

Stosuję model relacyjny podstawowy 133:
dla spełnionego warunku startowego:
Pozostanie dyrektorem 3
prawdą jest:
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
jeżeli:
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
Dla modelu 133 jest spełniona relacja:
3 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0

Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Duży zysk
Ocena_Duży zysk=3

Hipoteza główna
Pozostanie dyrektorem
jest testowana

Hipoteza pomocnicza
Pozostanie dyrektorem 3
jest testowana.

Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Pozostanie dyrektorem 3
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem

Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem 3
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem 3

Hipoteza w sensie szerokim:
Pozostanie dyrektorem
jest prawdą dla bazy wiedzy
DyrektorOceny.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Duży zysk
zachodzi:
Wartość finalna Duży zysk = Ocena_Duży zysk Dane są fakty:
Stąd wynika wartość:
Imię i nazwisko dyrektora, dane personalne
Wartość finalna Duży zysk = 3
Był układny
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Nie narażał reputacji firmy
132:
Nie narażał swojej reputacji
dla spełnionego warunku startowego:
Dobra znajomość angielskiego
Pozostanie dyrektorem 3
Dobra znajomość niemieckiego
zachodzi:
Wiek poniżej 40 lat
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 =

8.6 Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika RekrutacjaOceny.BED

Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
Duży zysk
Pozostanie dyrektorem 3
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
Pozostanie dyrektorem
Nieprawdą jest: Nie był układny
Nieprawdą jest: Nie dawał z siebie
wszystkiego
Nieprawdą jest: Prowokował konflikty
Nieprawdą jest: Narażał reputację firmy
Nieprawdą jest: Narażał swoją reputację
Nieprawdą jest: Bardzo dobra znajomość
angielskiego
Nieprawdą jest: Słaba znajomość
angielskiego
Nieprawdą jest: Bardzo dobra znajomość
niemieckiego
Nieprawdą jest: Słaba znajomość
niemieckiego
Nieprawdą jest: Wiek 40 lat lub więcej
Nieprawdą jest: Wzrost poniżej 180 cm
Nieprawdą jest: Współczynnik inteligencji
poniżej 90
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Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Ilość sprzedanego towaru=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Cena jednostkowa towaru=13
Przychody=1300000
Całkowite koszty zmienne=140000
Koszty całkowite=840000
Wielkość zysku=460000
Dolna granica małego zysku=126000
Górna granica strat=126000
Dolna granica dużego zysku=420000
Górna granica małego zysku=420000
Dolna granica b. dużego zysku=840000
Górna granica dużego zysku=840000
Ocena_Duży zysk=3
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
DyrektorOceny.BED
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Pozostanie dyrektorem

Dane są wartości argumentów:

Dzięki regułom 3 i 7 oraz modelom 132 i 133, weryﬁkacji hipotezy Pozostanie dyrektorem towarzyszy wyznaczenie oceny tej hipotezy.

8.6
8.6.1

Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika RekrutacjaOceny.BED
Wiedza dziedzinowa dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika

Ocena kwaliﬁkacji kandydata jest nieodłącznym elementem jego rekrutacji. Popatrzmy
na wiedzę dziedzinową stosowaną przy rekrutacji kandydata na młodszego projektanta
witryn internetowych. W trakcie kwaliﬁkacji oceniane są cechy osobnicze i umiejętności programistyczne kandydata.
Cechami osobniczymi są:
- komunikatywność,
- zdolności analityczne,
- kreatywność.
Cechy te są oceniane za pomocą specjalnych testów. Testy zaliczone oceniane są w
skali 1-10 (1 - dostatecznie,10 - bardzo dobrze). W przypadku pozytywnej oceny dla
wszystkich testów wypadkową oceną cech osobniczych jest najmniejsza ocena dla w/w
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cech.
Umiejętności programistyczne kandydata są oceniane w trakcie egzaminów z następujących przedmiotów:
- język MySQL,
- język PHP,
- język HTML,
- język JavaScript.
Oceny przedmiotów z zaliczonych egzaminów pochodzą również z przedziału 1-10
(1 - dostatecznie,10 - bardzo dobrze). W przypadku pozytywnej oceny dla wszystkich
przedmiotów ocena wypadkowa jest średnią arytmetyczną ocen wszystkich przedmiotów.
Kandydat zostanie zaangażowany, jeżeli zaliczył wszystkie testy, zdał wszystkie
gezaminy, wypadkowa oceną cech osobniczych jest co najmniej równa 5 i średnia arytmetyczna ocen wszystkich przedmiotów jest co najmniej równa 6.

8.6.2

Baza reguł RERekrutacjaOceny.BED

Baza ta zawiera następujące reguły:
rem_reguła("----Początek reguł dla testu cech osobniczych--------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
reguła(1,"Kandydat zaliczył test cech osobniczych",
["Kandydat zaliczył test komunikatywności",
"Kandydat zaliczył test zdolności analitycznych",
"Kandydat zaliczył test kreatywności"],1)
reguła(2,"Kandydat nie zaliczył testu cech osobniczych",
["Kandydat nie zaliczył testu komunikatywności"],1)
reguła(3,"Kandydat nie zaliczył testu cech osobniczych",
["Kandydat nie zaliczył testu zdolności analitycznych"],1)
reguła(4,"Kandydat nie zaliczył testu cech osobniczych",
["Kandydat nie zaliczył testu kreatywności"],1)
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Koniec reguł dla testu cech osobniczych--------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Początek reguł dla testu umiejętności programistycznych--------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
reguła(5,"Kandydat zaliczył test umiejętności programistycznych",
["Kandydat zaliczył test języka MySQL",
"Kandydat zaliczył test języka PHP",
"Kandydat zaliczył test języka HTML",
"Kandydat zaliczył test języka JavaScript"],1)
reguła(6,"Kandydat nie zaliczył testu umiejętności programistycznych",

8.6 Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika RekrutacjaOceny.BED

467

["Kandydat nie zaliczył testu języka MySQL"],1)
reguła(7,"Kandydat nie zaliczył testu umiejętności programistycznych",
["Kandydat nie zaliczył testu języka PHP"],1)
reguła(8,"Kandydat nie zaliczył testu umiejętności programistycznych",
["Kandydat nie zaliczył testu języka HTML"],1)
reguła(9,"Kandydat nie zaliczył testu umiejętności programistycznych",
["Kandydat nie zaliczył testu języka JavaScript"],1)
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Koniec reguł dla testu umiejętności programistycznych--------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Początek reguł dla zaangażowania--------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
reguła(10,"Kandydat zaliczył obydwa testy",
["Kandydat zaliczył test cech osobniczych",
"Kandydat zaliczył test umiejętności programistycznych"],1)
reguła(11,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
["Kandydat zaliczył obydwa testy",
"Wartość finalna cech osobniczych co najmniej równa 5",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych co najmniej równa 6"],1)
reguła(12,"Kandydat zostanie zaangażowany",
["Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość finalna kandydat zostanie zaangażowany > 0"],1)
reguła(13,"Kandydat nie zostanie zaangażowany",
["Kandydat nie zaliczył testu cech osobniczych"],1)
reguła(14,"Kandydat nie zostanie zaangażowany",
["Kandydat nie zaliczył testu umiejętności programistycznych"],1)
reguła(15,"Kandydat nie zostanie zaangażowany",
["Wartość finalna cech osobniczych mniejsza od 5"],1)
reguła(16,"Kandydat nie zostanie zaangażowany",
["Wartość finalna umiejętności programistycznych mniejsza od 6"],1)
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Koniec reguł dla zaangażowania--------")

Warunek Wartość ﬁnalna umiejętności programistycznych co najmniej równa 6 może
być spełniony mimo tego, że kandydat nie zdał np. testu z MySQL-u: np. Ocena z PHP = 10,
Ocena z HTML = 10, Ocena z JAVASCRIPT = 10, Średnia = 30/4 = 7.5 > 6.

8.6.3

Baza modeli MORekrutacjaOceny.BED

Baza ta zawiera następujące modele:
rem_model("----Początek modeli dla ocen cech osobniczych---------")
rem_model("---------------------------------------------------------")
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model(100,"Kandydat zaliczył test komunikatywności",
"Wartość komunikatywność","Ocena_komunikatywność","=","0.0",1)
model(101,"Kandydat zaliczył test zdolności analitycznych",
"Wartość zdolności analityczne","Ocena_zdolności analityczne","=","0.0",1)
model(102,"Kandydat zaliczył test kreatywności",
"Wartość kreatywność","Ocena_kreatywność","=","0.0",1)
model_r(103,"bez warunku","Minimalna wartość cech osobniczych",
"min_list",["Wartość komunikatywność","Wartość zdolności analityczne"
,"Wartość kreatywność"],1)
model(104,"bez warunku","Wartość finalna cech osobniczych",
"Minimalna wartość cech osobniczych","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(105,"bez warunku","Wartość finalna cech osobniczych co najmniej równa 5",
"Wartość finalna cech osobniczych",">=","5",1)
model(106,"bez warunku","Wartość finalna cech osobniczych mniejsza od 5",
"Wartość finalna cech osobniczych","<","5",1)
rem_model("---------------------------------------------------------")
rem_model("----Koniec modeli dla ocen cech osobniczych---------")
rem_model("---------------------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------------------")
rem_model("----Początek modeli dla ocen umiejętności programistycznych----")
rem_model("---------------------------------------------------------")
model(107,"Kandydat zaliczył test języka MySQL","Wartość język MySQL",
"Ocena_język MySQL","=","0.0",1)
model(108,"Kandydat zaliczył test języka PHP","Wartość język PHP",
"Ocena_język PHP","=","0.0",1)
model(109,"Kandydat zaliczył test języka HTML","Wartość język HTML",
"Ocena_język HTML","=","0.0",1)
model(110,"Kandydat zaliczył test języka JavaScript","Wartość język JavaScript",
"Ocena_język JavaScript","=","0.0",1)
model_r(111,"bez warunku","Suma wartości umiejętności programistycznych","”,+
["Wartość język MySQL","Wartość język PHP", "Wartość język HTML",
"Wartość język JavaScript"],1)
model(112,"bez warunku","Liczba testów umiejętności programistycznych","5",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(113,"bez warunku","Wartość średnia umiejętności programistycznych",
"Suma wartości umiejętności programistycznych","/",
"Liczba testów umiejętności programistycznych",1)
model(114,"bez warunku","Wartość finalna umiejętności programistycznych",
"Wartość średnia umiejętności programistycznych","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(115,"bez warunku",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych co najmniej równa 6",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych",">=","6",1)
model(116,"bez warunku",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych mniejsza od 6",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych","<","6",1)

8.6 Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
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rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("----Koniec modeli dla ocen umiejętności programistycznych----")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("----Początek modeli dla oceny zaangażowania kandydata---")
rem_model("---------------------------------------------")
model(117,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość kandydat zostanie zaangażowany",
"Wartość finalna cech osobniczych","+",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych",1)
model(118,"Kandydat zostanie zaangażowany 1","Liczba testów głównych","10",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(119,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość średnia kandydat zostanie zaangażowany",
"Wartość kandydat zostanie zaangażowany","/","Liczba testów głównych",1)
model(120,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość finalna kandydat zostanie zaangażowany",
"Wartość średnia kandydat zostanie zaangażowany","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(121,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość finalna kandydat zostanie zaangażowany > 0",
"Wartość finalna kandydat zostanie zaangażowany",">","0", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---Koniec modeli dla oceny zaangażowania kandydata---")

8.6.4

Baza ograniczeń OGRekrutacjaOceny.BED

Baza ta zawiera następujące ograniczenia:
ograniczenie(2,["Kandydat zaliczył test zdolności analitycznych",
"Kandydat nie zaliczył testu zdolności analitycznych"])
ograniczenie(3,["Kandydat zaliczył test kreatywności",
"Kandydat nie zaliczył testu kreatywności"])
ograniczenie(4,["Kandydat zaliczył test języka MySQL",
"Kandydat nie zaliczył testu języka MySQL"])
ograniczenie(5,["Kandydat zaliczył test języka PHP",
"Kandydat nie zaliczył testu języka PHP"])
ograniczenie(6,["Kandydat zaliczył test języka HTML",
"Kandydat nie zaliczył testu języka HTML"])
ograniczenie(7,["Kandydat zaliczył test języka JavaScript",
"Kandydat nie zaliczył testu języka JavaScript"])

8.6.5

Wnioskowanie w przód - RekrutacjaOceny.BED

Wnioskowanie elementarne dokładne w przód przebiega dla bazy RekrutacjaOceny.BED
następująco:
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Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł RERekrutacjaOceny.BED
bazy modeli MORekrutacjaOceny.BED
baza ograniczeń OGRekrutacjaOceny.BED

Wskaż warunek będący prawdą!
Kandydat zaliczył test języka PHP

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
Kandydat nie zaliczył testu języka MySQL
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Kandydat zaliczył test języka MySQL

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_komunikatywność
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość komunikatywność
Określ ocenę na skali 1-10:
Wartość komunikatywność
Określ wartość argumentu:
Wartość komunikatywność
Ocena_komunikatywność=8

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
Kandydat zaliczył test języka HTML
listy:
Kandydat nie zaliczył testu języka HTML
Kandydat zaliczył test komunikatywności
może być prawdą!
Kandydat nie zaliczył testu komunikatywności Wskaż warunek będący prawdą!
może być prawdą!
Kandydat zaliczył test języka HTML
Wskaż warunek będący prawdą!
Kandydat zaliczył test komunikatywności
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
listy:
Kandydat nie zaliczył testu języka
Kandydat zaliczył test zdolności
JavaScript
analitycznych
może być prawdą!
Kandydat nie zaliczył testu zdolności
Wskaż warunek będący prawdą!
analitycznych
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Stosuję regułę 5:
Kandydat zaliczył test zdolności
Jeżeli
analitycznych
Kandydat zaliczył test języka MySQL
Kandydat zaliczył test języka PHP
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
Kandydat zaliczył test języka HTML
listy:
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
Kandydat zaliczył test kreatywności
to
Kandydat nie zaliczył testu kreatywności
Kandydat zaliczył test umiejętności
może być prawdą!
programistycznych
Wskaż warunek będący prawdą!
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zaliczył test kreatywności
Kandydat zaliczył test umiejętności
programistycznych
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Stosuję regułę 10:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
Jeżeli
Kandydat zaliczył test zdolności
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
analitycznych
Kandydat zaliczył test umiejętności
Kandydat zaliczył test kreatywności
programistycznych
to
to
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
Kandydat zaliczył obydwa testy
Stąd wynika wniosek:
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
Kandydat zaliczył obydwa testy

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Kandydat zaliczył test języka PH
Kandydat nie zaliczył testu języka PHP
może być prawdą!

8.6 Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika RekrutacjaOceny.BED

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
zachodzi:
Wartość komunikatywność =
Ocena_komunikatywność
Stąd wynika wartość:
Wartość komunikatywność = 8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_zdolności analityczne
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość zdolności analityczne
Określ ocenę na skali 1-10:
Wartość zdolności analityczne
Określ wartość argumentu:
Wartość zdolności analityczne
Ocena_zdolności analityczne=9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
zachodzi:
Wartość zdolności analityczne =
Ocena_zdolności analityczne
Stąd wynika wartość:
Wartość zdolności analityczne = 9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test kreatywności
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_kreatywność
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość kreatywność
Określ ocenę na skali 1-10:
Wartość kreatywność
Określ wartość argumentu:
Wartość kreatywność
Ocena_kreatywność=6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test kreatywności
zachodzi:
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Wartość kreatywność = Ocena_kreatywność
Stąd wynika wartość:
Wartość kreatywność = 6
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Minimalna wartość cech osobniczych =
min_list Wartość komunikatywność
Wartość zdolności analityczne
Wartość kreatywność
Stąd wynika wartość:
Minimalna wartość cech osobniczych = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość finalna cech osobniczych =
Minimalna wartość cech osobniczych
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna cech osobniczych = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język MySQL
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język MySQL
Określ ocenę na skali 1-10:
Wartość język MySQL
Określ wartość argumentu:
Wartość język MySQL
Ocena_język MySQL=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
zachodzi:
Wartość język MySQL = Ocena_język MySQL
Stąd wynika wartość:
Wartość język MySQL = 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka PHP
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język PHP
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do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język PHP
Określ ocenę na skali 1-10:
Wartość język PHP
Określ wartość argumentu:
Wartość język PHP
Ocena_język PHP=7

dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
zachodzi:
Wartość język JavaScript =
Ocena_język JavaScript
Stąd wynika wartość:
Wartość język JavaScript = 6

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka PHP
zachodzi:
Wartość język PHP = Ocena_język PHP
Stąd wynika wartość:
Wartość język PHP = 7

Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Suma wartości umiejętności
programistycznych =
Wartość język MySQL +
Wartość język PHP +
Wartość język HTML +
Wartość język JavaScript
Stąd wynika wartość:
Suma wartości umiejętności
programistycznych = 24

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka HTML
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język HTML
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język HTML
Określ ocenę na skali 1-10:
Wartość język HTML
Określ wartość argumentu:
Wartość język HTML
Ocena_język HTML=6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka HTML
zachodzi:
Wartość język HTML = Ocena_język HTML
Stąd wynika wartość:
Wartość język HTML = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język JavaScript
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język JavaScript
Określ ocenę na skali 1-10:
Wartość język JavaScript
Określ wartość argumentu:
Wartość język JavaScript
Ocena_język JavaScript=6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Liczba testów umiejętności
programistycznych =
liczba_warunków_reguły 5
Stąd wynika wartość:
Liczba testów umiejętności
programistycznych = 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość średnia umiejętności
programistycznych =
Suma wartości umiejętności
programistycznych /
Liczba testów umiejętności
programistycznych
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia umiejętności
programistycznych = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość finalna umiejętności
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programistycznych =
Wartość średnia umiejętności
programistycznych
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych = 6
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
jeżeli:
Wartość finalna cech osobniczych >= 5
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
6 >= 5
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Stosuję model relacyjny podstawowy 115:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
jeżeli:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych >= 6
Dla modelu 115 jest spełniona relacja:
6 >= 6
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
Kandydat zaliczył obydwa testy
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
to
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
117:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość kandydat zostanie zaangażowany =
Wartość finalna cech osobniczych +
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Wartość finalna umiejętności
programistycznych
Stąd wynika wartość:
Wartość kandydat zostanie zaangażowany = 12
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Liczba testów głównych =
liczba_warunków_reguły 10
Stąd wynika wartość:
Liczba testów głównych = 2
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość średnia kandydat zostanie
zaangażowany =
Wartość kandydat zostanie z
aangażowany /
Liczba testów głównych
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia kandydat zostanie
zaangażowany = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany = Wartość średnia kandydat
zostanie zaangażowany
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany = 6
Stosuję model relacyjny podstawowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
prawdą jest:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
jeżeli:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Dla modelu 121 jest spełniona relacja:
6 > 0
Stąd wynika wniosek:+
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
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Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
to
Kandydat zostanie zaangażowany
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zostanie zaangażowany
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
Kandydat zaliczył test kreatywności
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
Kandydat zaliczył test języka MySQL
Kandydat zaliczył test języka PHP
Kandydat zaliczył test języka HTML
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
Kandydat zaliczył test umiejętności
programistycznych
Kandydat zaliczył obydwa testy
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Kandydat zostanie zaangażowany
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
komunikatywności
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
zdolności analitycznych
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
kreatywności
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
języka MySQL
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu

8.6.6

języka PHP
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
języka HTML
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
języka JavaScript
Dane są wartości następujących argumentów:
Ocena_komunikatywność=8
Wartość komunikatywność=8
Ocena_zdolności analityczne=9
Wartość zdolności analityczne=9
Ocena_kreatywność=6
Wartość kreatywność=6
Minimalna wartość cech osobniczych=6
Wartość finalna cech osobniczych=6
Ocena_język MySQL=5
Wartość język MySQL=5
Ocena_język PHP=7
Wartość język PHP=7
Ocena_język HTML=6
Wartość język HTML=6
Ocena_język JavaScript=6
Wartość język JavaScript=6
Suma wartości umiejętności
programistycznych=24
Liczba testów umiejętności
programistycznych=4
Wartość średnia umiejętności
programistycznych=6
Wartość finalna umiejętności
programistycznych=6
Wartość kandydat zostanie
zaangażowany=12
Liczba testów głównych=2
Wartość średnia kandydat zostanie
zaangażowany=6
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany=6
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
RekrutacjaOceny.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - RekrutacjaOceny.BED

Wnioskowanie wstecz weryﬁkujące hipotezę Kandydat zostanie zaangażowany przebiega dla bazy wiedzy RekrutacjaOceny.BED następująco:

8.6 Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika RekrutacjaOceny.BED

Wnioskowanie wstecz dla:
bazy reguł RekrutacjaOceny.BED
bazy modeli MORekrutacjaOceny.BED
bazy ograniczeń OGRekrutacjaOceny.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Kandydat zostanie zaangażowany
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Kandydat zaliczył test języka MySQL
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Kandydat zaliczył test języka PHP
Kandydat nie zaliczył testu języka PHP
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Kandydat zaliczył test języka PHP

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
Kandydat zaliczył test komunikatywności
Kandydat nie zaliczył testu komunikatywności listy:
Kandydat zaliczył test języka HTML
może być prawdą!
Kandydat nie zaliczył testu języka HTML
Wskaż warunek będący prawdą!
może być prawdą!
Kandydat zaliczył test komunikatywności
Wskaż warunek będący prawdą!
Kandydat zaliczył test języka HTML
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
Kandydat zaliczył test zdolności
listy:
analitycznych
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
Kandydat nie zaliczył testu zdolności
Kandydat nie zaliczył testu języka
analitycznych
JavaScript
może być prawdą!
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Kandydat zaliczył test zdolności
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
analitycznych
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Kandydat zaliczył test kreatywności
Kandydat nie zaliczył testu kreatywności
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Kandydat zaliczył test kreatywności
Hipoteza pomocnicza:
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
jest testowana.
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
analitycznych
Kandydat zaliczył test
to
Kandydat zaliczył test
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zaliczył test

komunikatywności
zdolności

Hipoteza pomocnicza:
Kandydat zaliczył test umiejętności
programistycznych
jest testowana.
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
to
Kandydat zaliczył test
programistycznych
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zaliczył test
programistycznych

języka
języka
języka
języka

MySQL
PHP
HTML
JavaScript

umiejętności

umiejętności

kreatywności
cech osobniczych

Hipoteza pomocnicza:
Kandydat zaliczył obydwa testy
jest testowana.

cech osobniczych

Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
Kandydat nie zaliczył testu języka MySQL
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!

Stosuję regułę 10:
Jeżeli
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
Kandydat zaliczył test umiejętności
programistycznych
to
Kandydat zaliczył obydwa testy
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Stąd wynika wniosek:
Kandydat zaliczył obydwa testy
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test
komunikatywności
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_komunikatywność
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość komunikatywność
Określ ocenę na skali 1 -10:
Wartość komunikatywność
Określ wartość argumentu:
Wartość komunikatywność
Ocena_komunikatywność=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
zachodzi:
Wartość komunikatywność =
Ocena_komunikatywność
Stąd wynika wartość:
Wartość komunikatywność = 8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_zdolności analityczne
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość zdolności analityczne
Określ ocenę na skali 1 -10:
Wartość zdolności analityczne
Określ wartość argumentu:
Wartość zdolności analityczne
Ocena_zdolności analityczne=9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
zachodzi:
Wartość zdolności analityczne =
Ocena_zdolności analityczne
Stąd wynika wartość:
Wartość zdolności analityczne = 9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:

dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test kreatywności
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_kreatywność
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość kreatywność
Określ ocenę na skali 1 -10:
Wartość kreatywność
Określ wartość argumentu:
Wartość kreatywność
Ocena_kreatywność=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test kreatywności
zachodzi:
Wartość kreatywność = Ocena_kreatywność
Stąd wynika wartość:
Wartość kreatywność = 7
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Minimalna wartość cech osobniczych =
min_list
Wartość komunikatywność
Wartość zdolności analityczne
Wartość kreatywność
Stąd wynika wartość:
Minimalna wartość cech osobniczych = 7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość finalna cech osobniczych =
Minimalna wartość cech osobniczych
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna cech osobniczych = 7
Hipoteza pomocnicza:
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
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jeżeli:
Wartość finalna cech osobniczych >= 5
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
7 >= 5
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język MySQL
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język MySQL
Określ ocenę na skali 1 -10:
Wartość język MySQL
Określ wartość argumentu:
Wartość język MySQL
Ocena_język MySQL=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
zachodzi:
Wartość język MySQL = Ocena_język MySQL
Stąd wynika wartość:
Wartość język MySQL = 7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka PHP
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język PHP
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język PHP
Określ ocenę na skali 1 -10:
Wartość język PHP
Określ wartość argumentu:
Wartość język PHP
Ocena_język PHP=9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka PHP
zachodzi:
Wartość język PHP = Ocena_język PHP
Stąd wynika wartość:
Wartość język PHP = 9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
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dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka HTML
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język HTML
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język HTML
Określ ocenę na skali 1 -10:
Wartość język HTML
Określ wartość argumentu:
Wartość język HTML
Ocena_język HTML=6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka HTML
zachodzi:
Wartość język HTML = Ocena_język HTML
Stąd wynika wartość:
Wartość język HTML = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka
JavaScript
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język JavaScript
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język JavaScript
Określ ocenę na skali 1 - 10:
Wartość język JavaScript
Określ wartość argumentu:
Wartość język JavaScript
Ocena_język JavaScript=9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka
JavaScript
zachodzi:
Wartość język JavaScript =
Ocena_język JavaScript
Stąd wynika wartość:
Wartość język JavaScript = 9
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Suma wartości umiejętności
programistycznych =
Wartość język MySQL +
Wartość język PHP +
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Wartość język HTML +
Wartość język JavaScript
Stąd wynika wartość:
Suma wartości umiejętności
verb+ programistycznych = 31 +
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Liczba testów umiejętności
programistycznych =
liczba_warunków_reguły 5
Stąd wynika wartość:
Liczba testów umiejętności
programistycznych = 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość średnia umiejętności
programistycznych =
Suma wartości umiejętności
programistycznych /
Liczba testów umiejętności
programistycznych
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia umiejętności
programistycznych = 7.75
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych =
Wartość średnia umiejętności
programistycznych
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych = 7.75
Hipoteza pomocnicza:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 115:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:

Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
jeżeli:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych >= 6
Dla modelu 115 jest spełniona relacja:
7.75 >= 6
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
Hipoteza pomocnicza:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
jest testowana.
Stosuję regułę 11:
jeżeli
Kandydat zaliczył obydwa testy
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
to
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
117:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość kandydat zostanie zaangażowany =
Wartość finalna cech osobniczych +
Wartość finalna umiejętności
programistycznych
Stąd wynika wartość:
Wartość kandydat zostanie
zaangażowany = 14.75
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Liczba testów głównych =
liczba_warunków_reguły 10
Stąd wynika wartość:
Liczba testów głównych = 2
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość średnia kandydat zostanie
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zaangażowany =
Wartość kandydat zostanie zaangażowany /
Liczba testów głównych
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia kandydat zostanie
zaangażowany = 7.375
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany =
Wartość średnia kandydat zostanie
zaangażowany zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany = 7.38
Hipoteza pomocnicza:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
prawdą jest:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
jeżeli:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Dla modelu 121 jest spełniona relacja:
7.38 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Hipoteza główna:
Kandydat zostanie zaangażowany
jest testowana.
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
to
Kandydat zostanie zaangażowany
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zostanie zaangażowany
Hipoteza w sensie szerokim:
Kandydat zostanie zaangażowany
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jest prawdą dla bazy wiedzy
RekrutacjaOceny,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
Kandydat zaliczył test kreatywności
Kandydat zaliczył test cech
osobniczych
Kandydat zaliczył test języka MySQL
Kandydat zaliczył test języka PHP
Kandydat zaliczył test języka HTML
Kandydat zaliczył test języka
JavaScript
Kandydat zaliczył test umiejętności
programistycznych
Kandydat zaliczył obydwa testy
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej
równa 6
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Kandydat zostanie zaangażowany
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
komunikatywności
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
zdolności analitycznych
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
kreatywności
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
języka MySQL
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
języka PHP
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
języka HTML
Nieprawdą jest:
Kandydat nie zaliczył testu
języka JavaScript
Dane są wartości następujących argumentów:
Ocena_komunikatywność=8
Wartość komunikatywność=8
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Ocena_zdolności analityczne=9
Wartość zdolności analityczne=9
Ocena_kreatywność=7
Wartość kreatywność=7
Minimalna wartość cech
osobniczych=7
Wartość finalna cech osobniczych=7
Ocena_język MySQL=7
Wartość język MySQL=7
Ocena_język PHP=9
Wartość język PHP=9
Ocena_język HTML=6
Wartość język HTML=6
Ocena_język JavaScript=9
Wartość język JavaScript=9
Suma wartości umiejętności
programistycznych=31
Liczba testów umiejętności
programistycznych=4
Wartość średnia umiejętności

8.7
8.7.1

programistycznych=7.75
Wartość finalna umiejętności
programistycznych=7.75
Wartość kandydat zostanie z
aangażowany=14.75
Liczba testów głównych=2
Wartość średnia kandydat zostanie
zaangażowany=7.375
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany=7.38
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy:
RekrutacjaOceny.BED
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów
w trakcie pomyślnego testowania hipotezy:
Kandydat zostanie zaangażowany
Koniec wnioskowania wstecz.

Baza wiedzy dla analizy SWOT SwotOceny.BED
Analiza SWOT

SWOT (akronim angielskich słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) jest
jedną z podstawowych i popularnych heurystycznych technik analitycznych, umożliwiających porządkowanie informacji o szeroko rozumianym stanie obiektu i jego otoczeniu w celu określenia równie szeroko rozumianej strategii zarządzania tym obiektem. Obiektem tym może być np. ﬁrma lub projekt. Możemy analizę SWOT również
przeprowadzić dla siebie (patrz zadanie 8.10.8). Przyjmujemy w dalszym ciągu, że
obiektem tym jest ﬁrma.
Istota SWOT polega na przyporządkowaniu informacji o stanie ﬁrmy i otoczenia
ﬁrmy czterem grupom czynników strategicznych:
1. S (Strengths) – mocne strony ﬁrmy (MSF): wszystko to co stanowi atut, przewagę,
zaletę analizowanej ﬁrmy.
2. W (Weaknesses) – słabe strony ﬁrmy (SSF): wszystko to co stanowi słabość,
barierę, wadę analizowanej ﬁrmy.
3. O (Opportunities) – możliwości w otoczeniu ﬁrmy (MOF): wszystko to co w otoczeniu ﬁrmy stwarza dla niej możliwość korzystnej zmiany.
4. T (Threats) – zagrożenia w otoczeniu ﬁrmy (ZOF): wszystko to co w otoczeniu
ﬁrmy stwarza dla niej niebezpieczeństwo niekorzystnej zmiany.
Zgodnie z metodyką SWOT, możliwym parom stanu obiektu i otoczenia obiektu (MSF-MOF,
MSF-ZOF, SSF-MOF, SSF-ZOF) przyporządkowano odpowiednie strategie:

8.7 Baza wiedzy dla analizy SWOT SwotOceny.BED
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Rysunek 8.1: Macierz SWOT.

agresywną, konserwatywną, konkurencyjną, defensywną,
jak to pokazano w macierzy SWOT z rysunku 8.1.
Wybór strategii zależy zwykle od tego, która z nich uzyska większą sumę ocen
przydzielonych (dosyć subiektywnie przez osobę dokonującą analizy) poszczególnym
elementom stanu obiektu i otoczenia obiektu.

8.7.2

Wiedza dziedzinowa SwotOceny.BED

Baza ta została napisana dla ﬁkcyjnej ﬁrmy elektronicznej, dla której różnym elementom stanu ﬁrmy i otoczenia ﬁrmy przporządkowano oceny w postaci liczb wymiernych
w przedzale od 1 do 10. Oceny te przedstawiają znaczenie tego elementu dla grupy
czynników strategicznych, w której występuje. Zestawienie istotnych dla ﬁrmy elementów grup czynników strategicznych przedstawiono w tablicy 8.1.

8.7.3

Baza wiedzy SwotOceny.BED

Baza wiedzy SwotOceny.BED składa się tylko z bazy reguł RESwotOceny.BED i bazy
modeli MOSwotOceny.BED. Brak bazy ograniczeń wynika stąd, że analiza SWOT nie robi użytku z negacji warunków dopytywalnych (np. złe szkolenia, brak dostępu do
kredytów) i negacji warunków niedopytywalnych (np. nieinnowacyjny produkt,
słabo wykwalifikowana załoga), gdyż negacje te nie są prawdą. Przy analizie SWOT
interesują nas tylko warunki, które są prawdą dla każdej z czterech grup czynników
strategicznych.
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Tablica 8.1: Tabela elementów grup czynników strategicznych.

Celem bazy wiedzy SwotOceny.BED jest wyznaczenie - dla rozpatrywanej ﬁrmy elektronicznej - strategii o najwyższej ocenie.

8.7.4

Baza reguł RESwotOceny.BED

Baza reguł RESwotOceny.BED. jest następująca:
rem_reguła("Początek definicji skrótów")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła(" MSF - mocne strony firmy ")
rem_reguła(" SSF - słabe strony firmy ")
rem_reguła(" MOF - możliwości w otoczeniu firmy

")
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rem_reguła(" ZOF - zagrożenia w otoczeniu

")

rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec definicji skrótów")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek definicji grup czynników strategicznych")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"MSF",["innowacyjny produkt","wysoka rentowność","duży kapitał",
"dobrze wykwalifikowana załoga","dobra obsługa klienta"],1)
reguła(2,"SSF",["brak własnych budynków","konflikty personalne w zarządzie"],1)
reguła(3,"MOF",["korzystne umowy kooperacyjne","brak produktów konkurencyjnych",
"dostęp do kredytów"],1)
reguła(4,"ZOF",["zagrożona dostawa komponentów z powodu trzęsienia ziemi
w Tajlandii","podkupywanie pracowników przez inne firmy"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec definicji grup czynników strategicznych")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek definicji warunków MSF")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(5,"innowacyjny produkt",
["modułowy system alarmowy dla budynków pod specjalnym nadzorem"
"przechowywanie nagrań na bieżąco w chmurze","zasilanie z ogniw paliwowych",
"skrajnie zminiaturyzowane wielofunkcyjne czujniki"],1)
reguła(6,"wysoka rentowność",["wysoka rentowność sprzedaży",
"wysoka rentowność kapitału"],1)
reguła(7,"duży kapitał",["wysoka wartość środków trwałych",
"posiadanie akcji i obligacji",
"duża ilość środków pieniężnych na rachunkach bankowych"],1)
reguła(8,"dobrze wykwalifikowana załoga",
["duża wiedza teoretyczna oraz praktyczna pracowników",
"duże doświadczenie pracowników"],1)
reguła(9,"dobra obsługa klienta",["dobre szkolenia",
"szybki reset systemu po jego zadziałaniu",
"dogodne warunki gwarancji","infolinia z szyfrem"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec definicji warunków MSF")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek definicji strategii")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(10,"Strategia agresywna",["MSF + MOF > SSF + MOF","MSF + MOF > MSF + ZOF",
"MSF + MOF > SSF + ZOF"],1)
reguła(11,"Strategia konkurencyjna",["SSF + MOF > MSF + MOF",
"SSF + MOF > MSF + ZOF", "SSF + MOF > SSF + ZOF"],1)
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reguła(12,"Strategia konserwatywna",["MSF + ZOF > MSF + MOF",
"MSF + ZOF > SSF + MOF","MSF + ZOF > SSF + ZOF"],1)
reguła(13,"Strategia defensywna",["SSF + ZOF > MSF + MOF",
"SSF + ZOF > SSF + MOF","SSF + ZOF > MSF + ZOF"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec definicji strategii")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek definicji faktów")
rem_reguła("---------------------------------------------")
fakt("modułowy system alarmowy dla budynków pod specjalnym nadzorem")
fakt("przechowywanie nagrań na bieżąco w chmurze")
fakt("zasilanie z ogniw paliwowych")
fakt("skrajnie zminiaturyzowane wielofunkcyjne czujniki")
fakt("wysoka rentowność sprzedaży")
fakt("wysoka rentowność kapitału")
fakt("wysoka wartość środków trwałych")
fakt("posiadanie akcji i obligacji")
fakt("duża ilość środków pieniężnych na rachunkach bankowych")
fakt("duża wiedza teoretyczna oraz praktyczna pracowników")
fakt("duże doświadczenie pracowników")
fakt("dobre szkolenia")
fakt("szybki reset systemu po jego zadziałaniu")
fakt("dogodne warunki gwarancji")
fakt("infolinia z szyfrem")
fakt("brak własnych budynków")
fakt("konflikty personalne w zarządzie")
fakt("korzystne umowy kooperacyjne")
fakt("brak produktów konkurencyjnych")
fakt("dostęp do kredytów")
fakt("zagrożona dostawa komponentów z powodu
trzęsienia ziemi w Tajlandii")
fakt("podkupywanie pracowników przez inne firmy")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec definicji faktów")

8.7.5

Baza modeli MOSwotOceny.BED

Baza modeli MOSwotOceny.BED jest następująca:
rem_model("---Początek modeli dla wartości MSF----")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(100,"MSF","Wartość MSF",["1","1","1","1","1"],
["Wartość finalna innowacyjny produkt","Wartość finalna wysoka rentowność",
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"Wartość finalna duży kapitał","Wartość finalna dobrze wykwalifikowana załoga",
"Wartość finalna dobra obsługa klienta"],1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(101,"innowacyjny produkt","Wartość innowacyjny produkt",
["1","1","1","1"],
["Ocena_modułowy system alarmowy dla budynków pod specjalnym nadzorem",
"Ocena_przechowywanie nagrań na bieżąco w chmurze",
"Ocena_zasilanie z ogniw paliwowych",
"Ocena_skrajnie zminiaturyzowane wielofunkcyjne czujniki"],1)
model(102,"innowacyjny produkt", "Liczba warunków innowacyjny produkt","5",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(103,"innowacyjny produkt","Wartość średnia innowacyjny produkt",
"Wartość innowacyjny produkt","/",
"Liczba warunków innowacyjny produkt",1)
model(104,"innowacyjny produkt","Wartość finalna innowacyjny produkt",
"Wartość średnia innowacyjny produkt","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(105,"wysoka rentowność","Wartość wysoka rentowność",["1","1"],
["Ocena_wysoka rentowność sprzedaży","Ocena_wysoka rentowność kapitału"],1)
model(106,"wysoka rentowność","Liczba warunków wysoka rentowność","6",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(107,"wysoka rentowność","Wartość średnia wysoka rentowność",
"Wartość wysoka rentowność","/", "Liczba warunków wysoka rentowność",1)
model(108,"wysoka rentowność","Wartość finalna wysoka rentowność",
"Wartość średnia wysoka rentowność","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")+
model_liniowy(109,"duży kapitał","Wartość duży kapitał",["1","1","1"],
["Ocena_wysoka wartość środków trwałych",
"Ocena_posiadanie akcji i obligacji",
"Ocena_duża ilość środków pieniężnych na rachunkach bankowych"],1)
model(110,"duży kapitał","Liczba warunków duży kapitał","7",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(111,"duży kapitał","Wartość średnia duży kapitał",
"Wartość duży kapitał","/","Liczba warunków duży kapitał",1)
model(112,"duży kapitał","Wartość finalna duży kapitał",
"Wartość średnia duży kapitał","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(113,"dobrze wykwalifikowana załoga",
"Wartość dobrze wykwalifikowana załoga",["1","1"],
["Ocena_duża wiedza teoretyczna oraz praktyczna pracowników",
"Ocena_duże doświadczenie pracowników"],1)
model(114,"dobrze wykwalifikowana załoga",
"Liczba warunków dobrze wykwalifikowana załoga","8",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(115,"dobrze wykwalifikowana załoga",
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"Wartość średnia dobrze wykwalifikowana załoga",
"Wartość dobrze wykwalifikowana załoga","/",
"Liczba warunków dobrze wykwalifikowana załoga",1)
model(116,"dobrze wykwalifikowana załoga",
"Wartość finalna dobrze wykwalifikowana załoga",
"Wartość średnia dobrze wykwalifikowana załoga","zaokrąglenie_do_N",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(117"dobra obsługa klienta","Wartość dobra obsługa klienta",
["1","1","1","1"],
["Ocena_dobre szkolenia",
"Ocena_szybki reset systemu po jego zadziałaniu",
"Ocena_dogodne warunki gwarancji",
"Ocena_infolinia z szyfrem"],1)
model(118,"dobra obsługa klienta","Liczba warunków dobra obsługa klienta","9",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(119,"dobra obsługa klienta","Wartość średnia dobra obsługa klienta",
"Wartość dobra obsługa klienta","/", "Liczba warunków dobra obsługa klienta",1)
model(120,"dobra obsługa klienta", "Wartość finalna dobra obsługa klienta",
"Wartość średnia dobra obsługa klienta","zaokrąglenie_do_N",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("--- Koniec modeli dla wartości MSF ----")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("--- Początek modeli dla wartości SSF ----")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(121,"SSF","Wartość SSF",["1","1"],
["Ocena_brak własnych budynków",
"Ocena_konflikty personalne w zarządzie"],1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---Koniec modeli dla wartości SSF----")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---Początek

modeli dla wartości MOF----")

rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(122,"MOF","Wartość MOF",["1","1","1"],
["Ocena_korzystne umowy kooperacyjne",
"Ocena_brak produktów konkurencyjnych",
"Ocena_dostęp do kredytów"],1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("--- Koniec modeli dla wartości MOF ----")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("--- Początek modeli dla wartości ZOF ----")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(123,"ZOF","Wartość ZOF",["1","1"],
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["Ocena_zagrożona dostawa komponentów z powodu trzęsienia ziemi
w Tajlandii","Ocena_podkupywanie pracowników przez inne firmy"],1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("--- Koniec modeli dla wartości ZOF ----")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("--- Początek modeli dla wartości strategii ---")
rem_model("---------------------------------------------")
model(124,"bez warunku","Wartość MSF + MOF","Wartość MSF","+","Wartość MOF",1)
model(125,"bez warunku","Wartość SSF + MOF","Wartość SSF","+","Wartość MOF",1)
model(126,"bez warunku","Wartość MSF + ZOF","Wartość MSF","+","Wartość ZOF",1)
model(127,"bez warunku","Wartość SSF + ZOF","Wartość SSF","+","Wartość ZOF",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(128,"bez warunku","MSF + MOF > SSF + MOF","Ocena MSF + MOF",">",
"Ocena SSF + MOF",1)
model(129,"bez warunku","MSF + MOF > MSF + ZOF","Ocena MSF + MOF",">",
"Ocena MSF + ZOF",1)
model(130,"bez warunku","MSF + MOF > SSF + ZOF","Ocena MSF + MOF",">",
"Ocena SSF + ZOF",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(131,"bez warunku","SSF + MOF > MSF + MOF","Ocena SSF + MOF",">=",
"Ocena MSF + MOF",1)
model(132,"bez warunku","SSF + MOF > MSF + ZOF","Ocena SSF + MOF",">",
"Ocena MSF + ZOF",1)
model(133,"bez warunku","SSF + MOF > SSF + ZOF","Ocena SSF + MOF",">",
"Ocena SSF + ZOF",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(134,"bez warunku","MSF + ZOF > MSF + MOF","Ocena MSF + ZOF",">=",
"Ocena MSF + MOF",1)
model(135,"bez warunku","MSF + ZOF > SSF + MOF","Ocena MSF + ZOF",">=",
"Ocena SSF + MOF",1)
model(136,"bez warunku","MSF + ZOF > SSF + ZOF","Ocena MSF + ZOF",">",
"Ocena SSF + ZOF",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(137,"bez warunku","SSF + ZOF > MSF + MOF","Ocena SSF + ZOF",">=",
"Ocena MSF + MOF",1)
model(138,"bez warunku","SSF + ZOF > SSF + MOF","Ocena SSF + ZOF",">=",
"Ocena SSF + MOF",1)
model(139,"bez warunku","SSF + ZOF > MSF + ZOF","Ocena SSF + ZOF",">=",
"Ocena MSF + ZOF",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("--- Koniec modeli dla wartości strategii ---")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
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rem_model("----- Początek argumentów znanych ------")
rem_model("---------------------------------------------")
argument_znany("Ocena_modułowy system alarmowy dla budynków pod specjalnym nadzorem",8)
argument_znany("Ocena_przechowywanie nagrań na bieżąco w chmurze",4)
argument_znany("Ocena_zasilanie z ogniw paliwowych",4)
argument_znany("Ocena_skrajnie zminiaturyzowane wielofunkcyjne czujniki",5)
argument_znany("Ocena_wysoka rentowność sprzedaży",3)
argument_znany("Ocena_wysoka rentowność kapitału",3)
argument_znany("Ocena_wysoka wartość środków trwałych",2)
argument_znany("Ocena_posiadanie akcji i obligacji",4)
argument_znany("Ocena_duża ilość środków pieniężnych na rachunkach bankowych",4)
argument_znany("Ocena_duża wiedza teoretyczna oraz praktyczna pracowników",5)
argument_znany("Ocena_duże doświadczenie pracowników",6)
argument_znany("Ocena_dobre szkolenia",2)
argument_znany("Ocena_szybki reset systemu po jego zadziałaniu",4)
argument_znany("Ocena_dogodne warunki gwarancji",2)
argument_znany("Ocena_infolinia z szyfrem",3)
argument_znany("Ocena_brak własnych budynków",2)
argument_znany("Ocena_konflikty personalne w zarządzie",7)
argument_znany("Ocena_korzystne umowy kooperacyjne",4)
argument_znany("Ocena_brak produktów konkurencyjnych",3)
argument_znany("Ocena_dostęp do kredytów", 5)
argument_znany("Ocena_zagrożona dostawa komponentów z powodu
trzęsienia ziemi w Tajlandii",8)
argument_znany("Ocena_podkupywanie pracowników przez inne firmy",2)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("----- Koniec argumentów znanych --------")

Tym razem dla oceny wartości wniosków MSF, SSF, MOF i ZOF zastosowano ocenianie absolutne, patrz rozdział 7.5.3. Obecnie bowiem mamy do czynienia z przypadkami
reguł o bardzo różnych liczbach warunków i o różnych atrybutach, dla których uśrednianie może fałszować relacje pomiedzy wartościami wniosków: więcej warunków w
niektórych regułach to więcej czynników przemawiających za wnioskiem, co przy analizie SWOT ma znaczenie.

8.7.6

Wnioskowanie w przód - SwotOceny.BED

Wnioskowanie elementarne dokładne w przód przebiega dla bazy SwotOceny.BED następująco:
Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł RESwotOceny.BED
bazy modeli MOSwotOceny.BED
W bazie reguł są fakty:
modułowy system alarmowy dla budynków

pod specjalnym nadzorem
przechowywanie nagrań na bieżąco
w chmurze
zasilanie z ogniw paliwowych
skrajnie zminiaturyzowane
wielofunkcyjne czujniki
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wysoka rentowność sprzedaży
wysoka rentowność kapitału
wysoka wartość środków trwałych
posiadanie akcji i obligacji
duża ilość środków pieniężnych na
rachunkach bankowych
duża wiedza teoretyczna oraz praktyczna
pracowników
duże doświadczenie pracowników
dobre szkolenia
szybki reset systemu po jego zadziałaniu
dogodne warunki gwarancji
infolinia z szyfrem
brak własnych budynków
konflikty personalne w zarządzie
korzystne umowy kooperacyjne
brak produktów konkurencyjnych
dostęp do kredytów
zagrożona dostawa komponentów z powodu
trzęsienia ziemi w Tajlandii
podkupywanie pracowników przez
inne firmy
W bazie modeli są wartości argumentów:
Ocena_modułowy system alarmowy dla
budynków pod specjalnym nadzorem=8
Ocena_przechowywanie nagrań na bieżąco
w chmurze=4
Ocena_zasilanie z ogniw paliwowych=4
Ocena_skrajnie zminiaturyzowane
wielofunkcyjne czujniki=5
Ocena_wysoka rentowność sprzedaży=3
Ocena_wysoka rentowność kapitału=3
Ocena_wysoka wartość środków
trwałych=2
Ocena_posiadanie akcji i obligacji=4
Ocena_duża ilość środków pieniężnych
na rachunkach bankowych=4
Ocena_duża wiedza teoretyczna oraz
praktyczna pracowników=5
Ocena_duże doświadczenie pracowników=6
Ocena_dobre szkolenia=2
Ocena_szybki reset systemu po jego
zadziałaniu=4
Ocena_dogodne warunki gwarancji=2
Ocena_infolinia z szyfrem=3
Ocena_brak własnych budynków=2
Ocena_konflikty personalne w
zarządzie=7
Ocena_korzystne umowy kooperacyjne=4
Ocena_brak produktów konkurencyjnych=3
Ocena_dostęp do kredytów=5
Ocena_zagrożona dostawa komponentów z
powodu trzęsienia ziemi w
Tajlandii=8
Ocena_podkupywanie pracowników przez

inne firmy=2
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
brak własnych budynków
konflikty personalne w zarządzie
to
SSF
Stąd wynika wniosek
SSF
Stosuję regułę 3:
jeżeli
korzystne umowy kooperacyjne
brak produktów konkurencyjnych
dostęp do kredytów
to
MOF
Stąd wynika wniosek
MOF
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
zagrożona dostawa komponentów z powodu
trzęsienia ziemi w Tajlandii
podkupywanie pracowników przez
inne firmy
to
ZOF
Stąd wynika wniosek
ZOF
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
modułowy system alarmowy dla
budynków pod specjalnym nadzorem
przechowywanie nagrań na bieżąco w chmurze
zasilanie z ogniw paliwowych
skrajnie zminiaturyzowane wielofunkcyjne
czujniki
to
innowacyjny produkt
Stąd wynika wniosek
innowacyjny produkt
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
wysoka rentowność sprzedaży
wysoka rentowność kapitału
to
wysoka rentowność
Stąd wynika wniosek
wysoka rentowność
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
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wysoka wartość środków trwałych
posiadanie akcji i obligacji
duża ilość środków pieniężnych na
rachunkach bankowych
to
duży kapitał
Stąd wynika wniosek
duży kapitał
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
duża wiedza teoretyczna oraz
praktyczna pracowników
duże doświadczenie pracowników
to
dobrze wykwalifikowana załoga
Stąd wynika wniosek
dobrze wykwalifikowana załoga
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
dobre szkolenia
szybki reset systemu po jego
zadziałaniu
dogodne warunki gwarancji
infolinia z szyfrem
to
dobra obsługa klienta
Stąd wynika wniosek
dobra obsługa klienta
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
innowacyjny produkt
wysoka rentowność
duży kapitał
dobrze wykwalifikowana załoga
dobra obsługa klienta
to
MSF
Stąd wynika wniosek
MSF
Stosuję model arytmetyczny liniowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
MSF
zachodzi:
Wartość innowacyjny produkt =
1 * Ocena_modułowy system alarmowy
dla budynków pod specjalnym
nadzorem +
1 * Ocena_przechowywanie nagrań na
bieżąco w chmurze +
1 * Ocena_zasilanie z ogniw
paliwowych +
1 * Ocena_skrajnie zminiaturyzowane

wielofunkcyjne czujniki
Stąd wynika wartość:
Wartość innowacyjny produkt = 21
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
innowacyjny produkt
zachodzi:
Liczba warunków innowacyjny produkt =
liczba_warunków_reguły 5
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków innowacyjny produkt = 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
innowacyjny produkt
zachodzi:
Wartość średnia innowacyjny produkt =
Wartość innowacyjny produkt /
Liczba warunków innowacyjny produkt
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia innowacyjny produkt = 5.25
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
innowacyjny produkt
zachodzi:
Wartość finalna innowacyjny produkt =
Wartość średnia innowacyjny produkt
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna innowacyjny produkt = 5.25
Stosuję model arytmetyczny liniowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
wysoka rentowność
zachodzi:
Wartość wysoka rentowność =
1 * Ocena_wysoka rentowność sprzedaży +
1 * Ocena_wysoka rentowność kapitału
Stąd wynika wartość:
Wartość wysoka rentowność = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
wysoka rentowność
zachodzi:
Liczba warunków wysoka rentowność =
liczba_warunków_reguły 6
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków wysoka rentowność = 2
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
wysoka rentowność
zachodzi:
Wartość średnia wysoka rentowność =
Wartość wysoka rentowność /
Liczba warunków wysoka rentowność
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia wysoka rentowność = 3

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
duży kapitał
zachodzi:
Wartość finalna duży kapitał =
Wartość średnia duży kapitał
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna duży kapitał = 3.33

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
wysoka rentowność
zachodzi:
Wartość finalna wysoka rentowność =
Wartość średnia wysoka rentowność
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna wysoka rentowność = 3

Stosuję model arytmetyczny liniowy 113:
dla spełnionego warunku startowego:
dobrze wykwalifikowana załoga
zachodzi:
Wartość dobrze wykwalifikowana załoga =
1 * Ocena_duża wiedza teoretyczna oraz
praktyczna pracowników +
1 * Ocena_duże doświadczenie pracowników
Stąd wynika wartość:
Wartość dobrze wykwalifikowana załoga = 11

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Stosuję model arytmetyczny liniowy 109:
114:
dla spełnionego warunku startowego:
dla spełnionego warunku startowego:
duży kapitał
dobrze wykwalifikowana załoga
zachodzi:
zachodzi:
Wartość duży kapitał =
1 * Ocena_wysoka wartość środków trwałych + Liczba warunków dobrze wykwalifikowana
załoga =
1 * Ocena_posiadanie akcji i obligacji +
liczba_warunków_reguły 8
1 * Ocena_duża ilość środków pieniężnych
Stąd wynika wartość:
na rachunkach bankowych
Liczba warunków dobrze wykwalifikowana
Stąd wynika wartość:
załoga = 2
Wartość duży kapitał = 10
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
duży kapitał
zachodzi:
Liczba warunków duży kapitał =
liczba_warunków_reguły 7
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków duży kapitał = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
duży kapitał
zachodzi:
Wartość średnia duży kapitał =
Wartość duży kapitał /
Liczba warunków duży kapitał
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia duży kapitał =
3.333333333

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
dobrze wykwalifikowana załoga
zachodzi:
Wartość średnia dobrze wykwalifikowana
załoga =
Wartość dobrze wykwalifikowana załoga /
Liczba warunków dobrze wykwalifikowana
załoga
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia dobrze wykwalifikowana
załoga = 5.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
dobrze wykwalifikowana załoga
zachodzi:
Wartość finalna dobrze wykwalifikowana
załoga =
Wartość średnia dobrze wykwalifikowana
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załoga

zaokrąglenie_do_N 2

Stąd wynika wartość:
Wartość finalna dobrze wykwalifikowana
załoga = 5.5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 117:
dla spełnionego warunku startowego:
dobra obsługa klienta
zachodzi:
Wartość dobra obsługa klienta =
1 * Ocena_dobre szkolenia +
1 * Ocena_szybki reset systemu po jego
zadziałaniu +
1 * Ocena_dogodne warunki gwarancji +
1 * Ocena_infolinia z szyfrem
Stąd wynika wartość:
Wartość dobra obsługa klienta = 11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
dobra obsługa klienta
zachodzi:
Liczba warunków dobra obsługa klienta =
liczba_warunków_reguły 9
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków dobra obsługa klienta = 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:
dobra obsługa klienta
zachodzi:
Wartość średnia dobra obsługa klienta =
Wartość dobra obsługa klienta /
Liczba warunków dobra obsługa klienta
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia dobra obsługa klienta =
2.75
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
dobra obsługa klienta
zachodzi:
Wartość finalna dobra obsługa klienta =
Wartość średnia dobra obsługa klienta
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna dobra obsługa klienta =
2.75
Stosuję model arytmetyczny liniowy 100:
dla spełnionego warunku startowego: MSF
zachodzi:

Wartość MSF =
1 * Wartość finalna innowacyjny
produkt +
1 * Wartość finalna wysoka rentowność +
1 * Wartość finalna duży kapitał +
1 * Wartość finalna dobrze
wykwalifikowana załoga +
1 * Wartość finalna dobra obsługa klienta
Stąd wynika wartość:
Wartość MSF = 19.83
Stosuję model arytmetyczny liniowy 122:
dla spełnionego warunku startowego:
MOF
zachodzi:
Wartość MOF =
1 * Ocena_korzystne umowy
kooperacyjne +
1 * Ocena_brak produktów
konkurencyjnych +
1 * Ocena_dostęp do kredytów
Stąd wynika wartość:
Wartość MOF = 12
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
124:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość MSF + MOF =
Wartość MSF + Wartość MOF
Stąd wynika wartość:
Wartość MSF + MOF = 31.83
Stosuję model arytmetyczny liniowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:
SSF
zachodzi:
Wartość SSF =
1 * Ocena_brak własnych budynków +
1 * Ocena_konflikty personalne
w zarządzie
Stąd wynika wartość:
Wartość SSF = 9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
125:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość SSF + MOF =
Wartość SSF + Wartość MOF
Stąd wynika wartość:
Wartość SSF + MOF = 21
Stosuję model arytmetyczny liniowy 123:
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dla spełnionego warunku startowego:
ZOF
zachodzi:
Wartość ZOF =
1 * Ocena_zagrożona dostawa
komponentów z powodu trzęsienia
ziemi w Tajlandii +
1 * Ocena_podkupywanie pracowników
przez inne firmy
Stąd wynika wartość:
Wartość ZOF = 10

Stosuję model relacyjny podstawowy 130:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
MSF + MOF > SSF + ZOF
jeżeli:
Wartość MSF + MOF > Wartość SSF + ZOF
Dla modelu 130 jest spełniona relacja:
31.83 > 19
Stąd wynika wniosek:
MSF + MOF > SSF + ZOF

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
126:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość MSF + ZOF =
Wartość MSF + Wartość ZOF
Stąd wynika wartość:
Wartość MSF + ZOF = 29.83

Stosuję regułę 10:
Jeżeli
MSF + MOF > SSF + MOF
MSF + MOF > MSF + ZOF
MSF + MOF > SSF + ZOF
to
Strategia agresywna
Stąd wynika wniosek:
Strategia agresywna

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
127:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość SSF + ZOF =
Wartość SSF + Wartość ZOF
Stąd wynika wartość:
Wartość SSF + ZOF = 19

Stosuję model relacyjny podstawowy 133:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
SSF + MOF > SSF + ZOF
jeżeli:
Wartość SSF + MOF > Wartość SSF + ZOF
Dla modelu 133 jest spełniona relacja:
21 > 19
Stąd wynika wniosek:
SSF + MOF > SSF + ZOF

Stosuję model relacyjny podstawowy 128:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
MSF + MOF > SSF + MOF
jeżeli:
Wartość MSF + MOF > Wartość SSF + MOF
Dla modelu 128 jest spełniona relacja:
31.83 > 21
Stąd wynika wniosek:
MSF + MOF > SSF + MOF
Stosuję model relacyjny podstawowy 129:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
MSF + MOF > MSF + ZOF
jeżeli:
Wartość MSF + MOF > Wartość MSF + ZOF
Dla modelu 129 jest spełniona relacja:
31.83 > 29.83
Stąd wynika wniosek:
MSF + MOF > MSF + ZOF

Stosuję model relacyjny podstawowy 135:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
MSF + ZOF > SSF + MOF
jeżeli:
Wartość MSF + ZOF > Wartość SSF + MOF
Dla modelu 135 jest spełniona relacja:
29.83 >= 21
Stąd wynika wniosek:
MSF + ZOF > SSF + MOF
Stosuję model relacyjny podstawowy 136:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
MSF + ZOF > SSF + ZOF
jeżeli:
Wartość MSF + ZOF > Wartość SSF + ZOF
Dla modelu 136 jest spełniona relacja:
29.83 > 19
Stąd wynika wniosek:
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MSF + ZOF > SSF + ZOF
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są fakty:
modułowy system alarmowy dla budynków
pod specjalnym nadzorem
przechowywanie nagrań na bieżąco
w chmurze
zasilanie z ogniw paliwowych
skrajnie zminiaturyzowane wielofunkcyjne
czujniki
wysoka rentowność sprzedaży
wysoka rentowność kapitału
wysoka wartość środków trwałych
posiadanie akcji i obligacji
duża ilość środków pieniężnych na
rachunkach bankowych
duża wiedza teoretyczna oraz
praktyczna pracowników
duże doświadczenie pracowników
dobre szkolenia
szybki reset systemu po jego zadziałaniu
dogodne warunki gwarancji
infolinia z szyfrem
brak własnych budynków
konflikty personalne w zarządzie
korzystne umowy kooperacyjne
brak produktów konkurencyjnych
dostęp do kredytów
zagrożona dostawa komponentów z powodu
trzęsienia ziemi w Tajlandii
podkupywanie pracowników przez inne firmy
SSF
MOF
ZOF
innowacyjny produkt
wysoka rentowność
duży kapitał
dobrze wykwalifikowana załoga
dobra obsługa klienta
MSF
MSF + MOF > SSF + MOF
MSF + MOF > MSF + ZOF
MSF + MOF > SSF + ZOF
Strategia agresywna
SSF + MOF > SSF + ZOF
MSF + ZOF > SSF + MOF
MSF + ZOF > SSF + ZOF
Dane są wartości argumentów:
Ocena_modułowy system alarmowy dla
budynków pod specjalnym nadzorem=8
Ocena_przechowywanie nagrań na bieżąco
w chmurze=4
Ocena_zasilanie z ogniw paliwowych=4

Ocena_skrajnie zminiaturyzowane
wielofunkcyjne czujniki=5
Ocena_wysoka rentowność sprzedaży=3
Ocena_wysoka rentowność kapitału=3
Ocena_wysoka wartość środków
trwałych=2
Ocena_posiadanie akcji i obligacji=4
Ocena_duża ilość środków pieniężnych
na rachunkach bankowych=4
Ocena_duża wiedza teoretyczna oraz
praktyczna pracowników=5
Ocena_duże doświadczenie pracowników=6
Ocena_dobre szkolenia=2
Ocena_szybki reset systemu po jego
zadziałaniu=4
Ocena_dogodne warunki gwarancji=2
Ocena_infolinia z szyfrem=3
Ocena_brak własnych budynków=2
Ocena_konflikty personalne w zarządzie=7
Ocena_korzystne umowy kooperacyjne=4
Ocena_brak produktów konkurencyjnych=3
Ocena_dostęp do kredytów=5
Ocena_zagrożona dostawa komponentów
z powodu trzęsienia ziemi
w Tajlandii=8
Ocena_podkupywanie pracowników przez
inne firmy=2
Wartość innowacyjny produkt=21
Liczba warunków innowacyjny produkt=4
Wartość średnia innowacyjny produkt=5.25
Wartość finalna innowacyjny produkt=5.25
Wartość wysoka rentowność=6
Liczba warunków wysoka rentowność=2
Wartość średnia wysoka rentowność=3
Wartość finalna wysoka rentowność=3
Wartość duży kapitał=10
Liczba warunków duży kapitał=3
Wartość średnia duży kapitał=3.333333333
Wartość finalna duży kapitał=3.33
Wartość dobrze wykwalifikowana załoga=11
Liczba warunków dobrze wykwalifikowana
załoga=2
Wartość średnia dobrze wykwalifikowana
załoga=5.5
Wartość finalna dobrze wykwalifikowana
załoga=5.5
Wartość dobra obsługa klienta=11
Liczba warunków dobra obsługa klienta=4
Wartość średnia dobra obsługa klienta=2.75
Wartość finalna dobra obsługa klienta=2.75
Wartość MSF=19.839
Wartość MOF=12
Wartość MSF + MOF=31.83
Wartość SSF=9
Wartość SSF + MOF=21
Wartość ZOF=10
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Wartość MSF + ZOF=29.83
Wartość SSF + ZOF=19
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy

8.7.7
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SwotOceny.BD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - SwotOceny.BED

Wnioskowanie wstecz weryﬁkujące hipotezę Strategia agresywna przebiega dla bazy
wiedzy SwotOceny.BED następująco:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł RESwotOceny.BED
bazy modeli MOSwotOceny.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Strategia agresywna
W bazie modeli są wartości argumentów:
W bazie reguł są fakty:
modułowy system alarmowy dla budynków
pod specjalnym nadzorem
przechowywanie nagrań na bieżąco
w chmurze
zasilanie z ogniw paliwowych
skrajnie zminiaturyzowane
wielofunkcyjne czujniki
wysoka rentowność sprzedaży
wysoka rentowność kapitału
wysoka wartość środków trwałych
posiadanie akcji i obligacji
duża ilość środków pieniężnych na
rachunkach bankowych
duża wiedza teoretyczna oraz praktyczna
pracowników
duże doświadczenie pracowników
dobre szkolenia
szybki reset systemu po jego zadziałaniu
dogodne warunki gwarancji
infolinia z szyfrem
brak własnych budynków
konflikty personalne w zarządzie
korzystne umowy kooperacyjne
brak produktów konkurencyjnych
dostęp do kredytów
zagrożona dostawa komponentów z powodu
trzęsienia ziemi w Tajlandii
podkupywanie pracowników przez
inne firmy
W bazie modeli są wartości argumentów:
Ocena_modułowy system alarmowy dla
budynków pod specjalnym nadzorem=8
Ocena_przechowywanie nagrań na bieżąco

w chmurze=4
Ocena_zasilanie z ogniw paliwowych=4
Ocena_skrajnie zminiaturyzowane
wielofunkcyjne czujniki=5
Ocena_wysoka rentowność sprzedaży=3
Ocena_wysoka rentowność kapitału=3
Ocena_wysoka wartość środków
trwałych=2
Ocena_posiadanie akcji i obligacji=4
Ocena_duża ilość środków pieniężnych
na rachunkach bankowych=4
Ocena_duża wiedza teoretyczna oraz
praktyczna pracowników=5
Ocena_duże doświadczenie pracowników=6
Ocena_dobre szkolenia=2
Ocena_szybki reset systemu po jego
zadziałaniu=4
Ocena_dogodne warunki gwarancji=2
Ocena_infolinia z szyfrem=3
Ocena_brak własnych budynków=2
Ocena_konflikty personalne w
zarządzie=7
Ocena_korzystne umowy kooperacyjne=4
Ocena_brak produktów konkurencyjnych=3
Ocena_dostęp do kredytów=5
Ocena_zagrożona dostawa komponentów z
powodu trzęsienia ziemi w
Tajlandii=8
Ocena_podkupywanie pracowników przez
inne firmy=2
Hipoteza pomocnicza
innowacyjny produkt
jest testowana.
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
modułowy system alarmowy dla
budynków pod specjalnym nadzorem
przechowywanie nagrań na bieżąco w
chmurze
zasilanie z ogniw paliwowych
skrajnie zminiaturyzowane
wielofunkcyjne czujniki
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to
innowacyjny produkt
Stąd wynika wniosek:
innowacyjny produkt
Hipoteza pomocnicza
wysoka rentowność
jest testowana.
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
wysoka rentowność sprzedaży
wysoka rentowność kapitału
to
wysoka rentowność
Stąd wynika wniosek:
wysoka rentowność
Hipoteza pomocnicza
duży kapitał
jest testowana.
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
wysoka wartość środków trwałych
posiadanie akcji i obligacji
duża ilość środków pieniężnych na
rachunkach bankowych
to
duży kapitał
Stąd wynika wniosek:
duży kapitał
Hipoteza pomocnicza
dobrze wykwalifikowana załoga
jest testowana.
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
duża wiedza teoretyczna oraz
praktyczna pracowników
duże doświadczenie pracowników
to
dobrze wykwalifikowana załoga
Stąd wynika wniosek:
dobrze wykwalifikowana załoga
Hipoteza pomocnicza
dobra obsługa klienta
jest testowana.
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
dobre szkolenia
szybki reset systemu po jego
zadziałaniu

dogodne warunki gwarancji
infolinia z szyfrem
to
dobra obsługa klienta
Stąd wynika wniosek:
dobra obsługa klienta
Hipoteza pomocnicza
MSF
jest testowana.
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
innowacyjny produkt
wysoka rentowność
duży kapitał
dobrze wykwalifikowana załoga
dobra obsługa klienta
to
MSF
Stąd wynika wniosek:
MSF
Stosuję model arytmetyczny liniowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
innowacyjny produkt
zachodzi:
Wartość innowacyjny produkt =
1 * Ocena_modułowy system alarmowy
dla budynków pod specjalnym
nadzorem +
1 * Ocena_przechowywanie nagrań
na bieżąco w chmurze +
1 * Ocena_zasilanie z ogniw
paliwowych +
1 * Ocena_skrajnie zminiaturyzowane
wielofunkcyjne czujniki
Stąd wynika wartość:
Wartość innowacyjny produkt = 21
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
innowacyjny produkt
zachodzi:
Liczba warunków innowacyjny produkt = l
iczba_warunków_reguły 5
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków innowacyjny produkt = 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
innowacyjny produkt
zachodzi:
Wartość średnia innowacyjny produkt =
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Wartość innowacyjny produkt /
Liczba warunków innowacyjny produkt
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia innowacyjny produkt = 5.25
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
innowacyjny produkt
zachodzi:
Wartość finalna innowacyjny produkt =
Wartość średnia innowacyjny produkt
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna innowacyjny produkt = 5.25
Stosuję model arytmetyczny liniowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
wysoka rentowność
zachodzi:
Wartość wysoka rentowność =
1 * Ocena_wysoka rentowność
sprzedaży +
1 * Ocena_ wysoka rentowność kapitału
Stąd wynika wartość:
Wartość wysoka rentowność = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
wysoka rentowność
zachodzi:
Liczba warunków wysoka rentowność =
liczba_warunków_reguły 6
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków wysoka rentowność = 2
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
wysoka rentowność
zachodzi:
Wartość średnia wysoka rentowność =
Wartość wysoka rentowność /
Liczba warunków wysoka rentowność
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia wysoka rentowność = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
wysoka rentowność
zachodzi:
Wartość finalna wysoka rentowność =
Wartość średnia wysoka rentowność
zaokrąglenie_do_N 2
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Stąd wynika wartość:
Wartość finalna wysoka rentowność = 3
Stosuję model arytmetyczny liniowy 109:
dla spełnionego warunku startowego:
duży kapitał
zachodzi:
Wartość duży kapitał =
1 * Ocena_wysoka wartość środków
trwałych +
1 * Ocena_posiadanie akcji i
obligacji +
1 * Ocena_duża ilość środków
pieniężnych na rachunkach
bankowych
Stąd wynika wartość:
Wartość duży kapitał = 10
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
duży kapitał
zachodzi:
Liczba warunków duży kapitał =
liczba_warunków_reguły 7
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków duży kapitał = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
duży kapitał
zachodzi:
Wartość średnia duży kapitał =
Wartość duży kapitał /
Liczba warunków duży kapitał
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia duży kapitał = 3.333333333
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
duży kapitał
zachodzi:
Wartość finalna duży kapitał =
Wartość średnia duży kapitał
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna duży kapitał = 3.33
Stosuję model arytmetyczny liniowy 113:
dla spełnionego warunku startowego:
dobrze wykwalifikowana załoga
zachodzi:
Wartość dobrze wykwalifikowana
załoga =
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1 * Ocena_duża wiedza teoretyczna
oraz praktyczna pracowników +
1 * Ocena_duże doświadczenie
pracowników
Stąd wynika wartość:
Wartość dobrze wykwalifikowana
załoga = 11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
114:
dla spełnionego warunku startowego:
dobrze wykwalifikowana załoga
zachodzi:
Liczba warunków dobrze wykwalifikowana
załoga =
liczba_warunków_reguły 8
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków dobrze wykwalifikowana
załoga = 2
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
dobrze wykwalifikowana załoga
zachodzi:
Wartość średnia dobrze wykwalifikowana
załoga =
Wartość dobrze wykwalifikowana załoga /
Liczba warunków dobrze wykwalifikowana
załoga
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia dobrze wykwalifikowana
załoga = 5.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
dobrze wykwalifikowana załoga
zachodzi:
Wartość finalna dobrze wykwalifikowana
załoga =
Wartość średnia dobrze wykwalifikowana
załoga zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna dobrze wykwalifikowana
załoga = 5.5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 117:
dla spełnionego warunku startowego:
dobra obsługa klienta
zachodzi:
Wartość dobra obsługa klienta =
1 * Ocena_dobre szkolenia +
1 * Ocena_szybki reset systemu po
jego zadziałaniu +
1 * Ocena_dogodne warunki gwarancji +

1 * Ocena_infolinia z szyfrem
Stąd wynika wartość:
Wartość dobra obsługa klienta = 11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
dobra obsługa klienta
zachodzi:
Liczba warunków dobra obsługa klienta =
liczba_warunków_reguły 9
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków dobra obsługa klienta = 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:
dobra obsługa klienta
zachodzi:
Wartość średnia dobra obsługa klienta =
Wartość dobra obsługa klienta /
Liczba warunków dobra obsługa klienta
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia dobra obsługa klienta =
2.75
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
dobra obsługa klienta
zachodzi:
Wartość finalna dobra obsługa klienta =
Wartość średnia dobra obsługa klienta
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna dobra obsługa klienta =
2.75
Stosuję model arytmetyczny liniowy 100:
dla spełnionego warunku startowego: MSF
zachodzi:
Wartość MSF =
1 * Wartość innowacyjny produkt +
1 * Wartość wysoka rentowność +
1 * Wartość duży kapitał +
1 * Wartość dobrze wykwalifikowana
załoga +
1 * Wartość dobra obsługa klienta
Stąd wynika wartość:
Wartość MSF = 19.83
Hipoteza pomocnicza
MOF
jest testowana.
Stosuję regułę 3:
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Jeżeli
korzystne umowy kooperacyjne
brak produktów konkurencyjnych
dostęp do kredytów
to
MOF
Stąd wynika wniosek:
MOF
Stosuję model arytmetyczny liniowy 122:
dla spełnionego warunku startowego:
MOF
zachodzi:
Wartość MOF =
1 * Ocena_korzystne umowy
kooperacyjne +
1 * Ocena_brak produktów
konkurencyjnych +
1 * Ocena_dostęp do kredytów
Stąd wynika wartość:
Wartość MOF = 12
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
124:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość MSF + MOF = Wartość MSF +
Wartość MOF
Stąd wynika wartość:
Wartość MSF + MOF = 31.83
Hipoteza pomocnicza
SSF
jest testowana.
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
brak własnych budynków
konflikty personalne w zarządzie
to
SSF
Stąd wynika wniosek
SSF
Stosuję model arytmetyczny liniowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:
SSF
zachodzi:
Wartość SSF =
1 * Ocena_brak własnych budynków +
1 * Ocena_konflikty personalne
w zarządzie
Stąd wynika wartość:
Wartość SSF = 9
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
125:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość SSF + MOF = Wartość SSF +
Wartość MOF
Stąd wynika wartość:
Wartość SSF + MOF = 21
Hipoteza pomocnicza
MSF + MOF > SSF + MOF
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 128:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
MSF + MOF > SSF + MOF
jeżeli
Ocena MSF + MOF > Ocena SSF + MOF
Dla modelu 128 jest spełniona relacja:
31.83 > 21
Stąd wynika wniosek:
MSF + MOF > SSF + MOF
Hipoteza pomocnicza
ZOF
jest testowana.
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
zagrożona dostawa komponentów z powodu
trzęsienia ziemi w Tajlandii
podkupywanie pracowników przez inne firmy
to
ZOF
Stąd wynika wniosek:
ZOF
Stosuję model arytmetyczny liniowy 123:
dla spełnionego warunku startowego: ZOF
zachodzi:
Wartość ZOF =
1 * Ocena: zagrożona dostawa
komponentów z powodu trzęsienia
ziemi w Tajlandii +
1 * Ocena: podkupywanie pracowników
przez inne firmy
Stąd wynika wartość:
Wartość ZOF = 10
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
126:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
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zachodzi:
Wartość MSF + ZOF =
Wartość MSF + Wartość ZOF
Stąd wynika wartość:
Wartość MSF + ZOF = 29.83
Hipoteza pomocnicza
MSF + MOF > MSF + ZOF
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 129:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
MSF + MOF > MSF + ZOF
jeżeli:
Wartość MSF + MOF > Wartość MSF + ZOF
Stąd wynika wniosek:
MSF + MOF > MSF + ZOF
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość SSF + ZOF =
Wartość SSF + Wartość ZOF
Stąd wynika wartość:
Wartość SSF + ZOF = 19
Hipoteza pomocnicza
MSF + MOF > SSF + ZOF
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 130:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
MSF + MOF > SSF + ZOF
jeżeli:
Wartość MSF + MOF > Wartość SSF + ZOF
Dla modelu 130 jest spełniona relacja:
31.83 > 19
Stąd wynika wniosek:
MSF + MOF > SSF + ZOF
Hipoteza główna
Strategia agresywna
jest testowana.
Stosuję regułę 10:
Jeżeli
MSF + MOF > SSF + MOF
MSF + MOF > MSF + ZOF
MSF + MOF > SSF + ZOF
to

Strategia agresywna
Stąd wynika wniosek
Strategia agresywna
Hipoteza w sensie szerokim:
Strategia agresywna
jest prawdą dla bazy wiedzy
SwotOceny.BD,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
modułowy system alarmowy dla budynków
pod specjalnym nadzorem
przechowywanie nagrań na bieżąco
w chmurze
zasilanie z ogniw paliwowych
skrajnie zminiaturyzowane wielofunkcyjne
czujniki
wysoka rentowność sprzedaży
wysoka rentowność kapitału
wysoka wartość środków trwałych
posiadanie akcji i obligacji
duża ilość środków pieniężnych na
rachunkach bankowych
duża wiedza teoretyczna oraz
praktyczna pracowników
duże doświadczenie pracowników
dobre szkolenia
szybki reset systemu po jego zadziałaniu
dogodne warunki gwarancji
infolinia z szyfrem
brak własnych budynków
konflikty personalne w zarządzie
korzystne umowy kooperacyjne
brak produktów konkurencyjnych
dostęp do kredytów
zagrożona dostawa komponentów z
powodu trzęsienia ziemi w Tajlandii
podkupywanie pracowników przez inne firmy
innowacyjny produkt
wysoka rentowność
duży kapitał
dobrze wykwalifikowana załoga
dobra obsługa klienta
MSF
MOF
SSF
MSF + MOF > SSF + MOF
ZOF
MSF + MOF > MSF + ZOF
MSF + MOF > SSF + ZOF
Strategia agresywna
Dane są wartości argumentów:
Ocena_modułowy system alarmowy dla

8.8 Baza wiedzy o przetargach na prace budowlane
PrzetargOceny.BED

budynków pod specjalnym nadzorem=8
Ocena_przechowywanie nagrań na bieżąco
w chmurze=4
Ocena_zasilanie z ogniw paliwowych=4
Ocena_skrajnie zminiaturyzowane
wielofunkcyjne czujniki=5
Ocena_wysoka rentowność sprzedaży=3
Ocena_wysoka rentowność kapitału=3
Ocena_wysoka wartość środków
trwałych=2
Ocena_posiadanie akcji i obligacji=4
Ocena_duża ilość środków pieniężnych
na rachunkach bankowych=4
Ocena_duża wiedza teoretyczna oraz
praktyczna pracowników=5
Ocena_duże doświadczenie pracowników=6
Ocena_dobre szkolenia=2
Ocena_szybki reset systemu po jego
zadziałaniu=4
Ocena_dogodne warunki gwarancji=2
Ocena_infolinia z szyfrem=3
Ocena_brak własnych budynków=2
Ocena_konflikty personalne w
zarządzie=7
Ocena_korzystne umowy kooperacyjne=4
Ocena_brak produktów konkurencyjnych=3
Ocena_dostęp do kredytów=5
Ocena_zagrożona dostawa komponentów
z powodu trzęsienia ziemi
w Tajlandii=8
Ocena_podkupywanie pracowników przez
inne firmy=2
Wartość innowacyjny produkt=21
Liczba warunków innowacyjny produkt=4
Wartość średnia innowacyjny produkt=5.25

8.8

501

Wartość finalna innowacyjny produkt=5.25
Wartość wysoka rentowność=6
Liczba warunków wysoka rentowność=2
Wartość średnia wysoka rentowność=3
Wartość finalna wysoka rentowność=3
Wartość duży kapitał=10
Liczba warunków duży kapitał=3
Wartość średnia duży kapitał=3.333333333
Wartość finalna duży kapitał=3.33
Wartość dobrze wykwalifikowana załoga=11
Liczba warunków dobrze wykwalifikowana
załoga=2
Wartość średnia dobrze wykwalifikowana
załoga=5.5
Wartość finalna dobrze wykwalifikowana
załoga=5.5
Wartość dobra obsługa klienta=11
Liczba warunków dobra obsługa klienta=4
Wartość średnia dobra obsługa klienta=2.75
Wartość finalna dobra obsługa klienta=2.75
Wartość MSF=19.83
Wartość MOF=12
Wartość MSF + MOF=31.83
Wartość SSF=9
Wartość SSF + MOF=21
Wartość ZOF=10
Wartość MSF + ZOF=29.83
Wartość SSF + ZOF=19
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
SwotOceny.BED
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Strategia agresywna.

Baza wiedzy o przetargach na prace budowlane
PrzetargOceny.BED

Wprowadzanie ocen może również odbywać się w sposób odmienny od przedstawionego
w rozdziale 7.5.1 i w powyższych przykładach. Możliwą elastyczność ilustruje poniższy
przykład bazy wiedzy o przetargach na prace budowlane.

8.8.1

Wiedza dziedzinowa PrzetargOceny.BED

Baza wiedzy PrzetargOceny.BED jest opracowana dla potrzeb prywatnego inwestora,
zamawiającego usługi budowlane. Wynika stąd, że:
• inwestor nie ma obowiązku stosowania się do przepisów obowiązujących przy
przetargach ﬁnansowanych z budżetu Państwa;
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• inwestor wydaje własne (przypuszczalnie ciężko zarobione) pieniądze. Dlatego
jest bardzo dociekliwy i ostrożny przy wyborze oferenta, co sprawia, że baza
wiedzy jest długa i szczegółowa.
Przedstawiona baza wiedzy jest nieco zmodyﬁkowaną bazą wiedzy opracowaną przez
ówczesnego studenta, Pana Zbigniewa Bednarczyka, w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w
Bielsku-Białej [Bednarczyk-02] w 2002 r. Miałem przyjemność być promotorem tej
pracy dyplomowej.
Baza PrzetargOceny.BED zasługuje na uwagę również z tego powodu, że nie została
ona opracowana na podstawie istniejącego dokumentu papierowego, lecz została bezpośrednio napisana w postaci bazy wiedzy systemu rmse_ED na podstawie najlepszego
rozeznania dyplomanta w materii przetargów na prace budowlane. Po zapoznaniu się z
bazą i przeprowadzeniu wnioskowań P.T. Czytelnicy zapewne uznają, że tworzenie dokumentu papierowego odpowiadającego tej bazie, lecz w warunkach braku znajomości
tej bazy, będzie sprawą trudną, najeżoną pułapkami w postaci możliwych sprzeczności,
nadmiarowości i synonimów. Sprzeczności, nadmiarowości i synonimy mogą zaistnieć
również przy tworzeniu bazy wiedzy: wtedy jednak rmse_ED udostępnia usługi umożliwiające ich wykrycie.

8.8.2

Baza wiedzy PrzetargOceny.BED

Baza reguł REPrzetargOceny.BED
Baza reguł REPrzetargOceny.BED jest bardzo silnie zagnieżdżona: reguły mają najczęściej trzy warunki, deﬁniowane innymi regułami. Dzięki temu jest bardzo przejrzysta
i czytelna4 .
Baza reguł zaczyna się regułami z podstawowym wnioskiem Zleć roboty:
reguła(1,"Zleć roboty",["Bardzo dobra oferta","Bardzo korzystne warunki wykonania robót",
"Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1)
reguła(2,"Zleć roboty",["Bardzo dobra oferta","Bardzo korzystne warunki wykonania robót",
"Przekonujący wizerunek oferenta"],1)
reguła(3,"Zleć roboty",["Bardzo dobra oferta","Korzystne warunki wykonania robót",
"Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1)
reguła(4,"Zleć roboty",["Dobra oferta","Bardzo korzystne warunki wykonania robót",
"Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1)
reguła(5,"Zleć roboty",["Bardzo dobra oferta","Korzystne warunki wykonania robót",
"Przekonujący wizerunek oferenta"],1)
reguła(6,"Zleć roboty",["Dobra oferta","Bardzo korzystne warunki wykonania robót",
"Przekonujący wizerunek oferenta"],1)
reguła(7,"Zleć roboty",["Dobra oferta","Korzystne warunki wykonania robót",
4 Aczkolwiek liczba reguł/modeli tej bazy przekracza limit ustalony dla wersji edukacyjnej rmse,
baza ta jest w drodze wyjątku przez tę wersję akceptowana do końca października 2017 r., co umożliwia
Czytelnikowi przetestowanie wnioskowania.
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"Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1)
reguła(8,"Zleć roboty",["Dobra oferta","Korzystne warunki wykonania robót",
"Przekonujący wizerunek oferenta"],1)

A więc roboty należy zlecić, jeżeli oferta jest co najmniej dobra, warunki wykonania
robót są co najmniej korzystne, a wizerunek oferenta jest co najmniej przekonujący.
Warunki te są najbardziej ogólnymi i w dalszym ciągu zostaną uszczegółowione za
pomocą pozostałych reguł i modeli.
Jeżeli co najwyżej jeden z warunków reguł 1,..8 nie jest spełniony, należy uważnie
przeanalizować zaistniałą sytuację. Odpowiadają temu poniższe reguły:
reguła(9,"Rozważ zlecenie",["Bardzo dobra oferta",
"Bardzo korzystne warunki wykonania robót","Niejasny wizerunek oferenta"],1)
reguła(10,"Rozważ zlecenie",["Bardzo dobra oferta","Korzystne warunki wykonania robót",
"Niejasny wizerunek oferenta"],1)
reguła(11,"Rozważ zlecenie",["Dobra oferta","Bardzo korzystne warunki wykonania robót",
"Niejasny wizerunek oferenta"],1)
reguła(12,"Rozważ zlecenie",["Dobra oferta","Korzystne warunki wykonania robót",
"Niejasny wizerunek oferenta"],1)
reguła(13,"Rozważ zlecenie",["Bardzo dobra oferta","Ryzykowne warunki wykonania robót",
"Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1)
reguła(14,"Rozważ zlecenie",["Bardzo dobra oferta","Ryzykowne warunki wykonania robót",
"Przekonujący wizerunek oferenta"],1)
reguła(15,"Rozważ zlecenie",["Dobra oferta","Ryzykowne warunki wykonania robót",
"Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1)
reguła(16,"Rozważ zlecenie",["Dobra oferta","Ryzykowne warunki wykonania robót",
"Przekonujący wizerunek oferenta"],1)
reguła(17,"Rozważ zlecenie",["Słaba oferta","Bardzo korzystne warunki wykonania robót",
"Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1)
reguła(18,"Rozważ zlecenie",["Słaba oferta","Bardzo korzystne warunki wykonania robót",
"Przekonujący wizerunek oferenta"],1)
reguła(19,"Rozważ zlecenie",["Słaba oferta","Korzystne warunki wykonania robót",
"Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1)
reguła(20,"Rozważ zlecenie",["Słaba oferta","Korzystne warunki wykonania robót",
"Przekonujący wizerunek oferenta"],1)

A więc zlecenie należy rozważyć, jeżeli oferta jest słaba lub warunki wykonania
robót są ryzykowne lub wizerunek oferenta jest niejasny.
Ponieważ tworzona jest baza elementarna dokładne, konieczne jest sformułowanie reguł z wnioskiem Nie zlecaj robót, który będzie prawdą, gdy żadna z reguł 1,..20
nie będzie spełniona. Są to następujące reguły:
reguła(21,"Nie zlecaj robót",["Bardzo dobra oferta","Ryzykowne warunki wykonania robót",
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"Niejasny wizerunek oferenta"],1)
reguła(22,"Nie zlecaj robót",["Dobra oferta","Ryzykowne warunki wykonania robót",
"Niejasny wizerunek oferenta"],1)
reguła(23,"Nie zlecaj robót",["Słaba oferta","Ryzykowne warunki wykonania robót",
"Niejasny wizerunek oferenta"],1)
reguła(24,"Nie zlecaj robót",["Słaba oferta","Bardzo korzystne warunki wykonania robót",
"Niejasny wizerunek oferenta"],1)
reguła(25,"Nie zlecaj robót",["Słaba oferta","Korzystne warunki wykonania robót",
"Niejasny wizerunek oferenta"],1)
reguła(26,"Nie zlecaj robót",["Słaba oferta","Ryzykowne warunki wykonania robót",
"Bardzo dobry wizerunek oferenta"],1)
reguła(27,"Nie zlecaj robót",["Słaba oferta","Ryzykowne warunki wykonania robót",
"Przekonujący wizerunek oferenta"],1)

Kolejne reguły deﬁniują warunki oceniające ofertę z reguł 1,..,27:
reguła(28,"Bardzo dobra oferta",["Wysoka jakość dokumentów",
"Wysoka jakość informacji"],1)
reguła(29,"Bardzo dobra oferta",["Wysoka jakość dokumentów",
"Dobra jakość informacji"],1)
reguła(30,"Bardzo dobra oferta",["Dobra jakość dokumentów",
"Wysoka jakość informacji"],1)
reguła(31,"Dobra oferta",["Dobra jakość dokumentów","Dobra jakość informacji"],1)
reguła(32,"Dobra oferta",["Wysoka jakość dokumentów","Średnia jakość informacji"],1)
reguła(33,"Dobra oferta",["Średnia jakość dokumentów","Wysoka jakość informacji"],1)
reguła(34,"Słaba oferta",["Dobra jakość dokumentów","Średnia jakość informacji"],1)
reguła(35,"Słaba oferta",["Średnia jakość dokumentów","Dobra jakość informacji"],1)
reguła(36,"Słaba oferta",["Średnia jakość dokumentów","Średnia jakość informacji"],1)
reguła(37,"Słaba oferta",["Wysoka jakość dokumentów","Niska jakość informacji"],1)
reguła(38,"Słaba oferta",["Niska jakość dokumentów","Wysoka jakość informacji"],1)
reguła(39,"Oferta nie do przyjęcia",["Wskaźnik kompletu dokumentów < 1"],1)
reguła(40,"Oferta nie do przyjęcia",["Dobra jakość dokumentów",
"Niska jakość informacji"],1)
reguła(41,"Oferta nie do przyjęcia",["Średnia jakość dokumentów",
"Niska jakość informacji"],1)
reguła(42,"Oferta nie do przyjęcia",["Niska jakość dokumentów",
"Dobra jakość informacji"],1)
reguła(43,"Oferta nie do przyjęcia",["Niska jakość dokumentów",
"Średnia jakość informacji"],1)
reguła(44,"Oferta nie do przyjęcia",["Niska jakość dokumentów",
"Niska jakość informacji"],1)

Z kolei należy zdeﬁniować znaczenie warunków oceniających wizerunek oferenta:
reguła(45,"Bardzo dobry wizerunek oferenta",["Bardzo dobra reputacja oferenta",
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"Duża moc przerobowa","Bardzo dobra kondycja finansowa oferenta"],1)
reguła(46,"Bardzo dobry wizerunek oferenta",["Bardzo dobra reputacja oferenta",
"Duża moc przerobowa","Dobra kondycja finansowa oferenta"],1)
reguła(47,"Bardzo dobry wizerunek oferenta",["Dobra reputacja oferenta",
"Duża moc przerobowa","Bardzo dobra kondycja finansowa oferenta"],1)
reguła(48,"Bardzo dobry wizerunek oferenta",["Bardzo dobra reputacja oferenta",
"Średnia moc przerobowa","Bardzo dobra kondycja finansowa oferenta"],1)
reguła(49,"Przekonujący wizerunek oferenta",["Bardzo dobra reputacja oferenta",
"Średnia moc przerobowa","Dobra kondycja finansowa oferenta"],1)
reguła(50,"Przekonujący wizerunek oferenta",["Dobra reputacja oferenta",
"Duża moc przerobowa","Dobra kondycja finansowa oferenta"],1)
reguła(51,"Przekonujący wizerunek oferenta",["Dobra reputacja oferenta",
"Średnia moc przerobowa","Bardzo dobra kondycja finansowa oferenta"],1)
reguła(52,"Przekonujący wizerunek oferenta",["Dobra reputacja oferenta",
"Średnia moc przerobowa","Dobra kondycja finansowa oferenta"],1)
reguła(53,"Niejasny wizerunek oferenta",["Nie potwierdzona reputacja oferenta"],1)
reguła(54,"Niejasny wizerunek oferenta",["Mała moc przerobowa"],1)
reguła(55,"Niejasny wizerunek oferenta",["Słaba kondycja finansowa oferenta"],1)

W powyższych regułach występują różne rodzaje kondycji ﬁnansowej oferenta, które
są zdeﬁniowane poniższymi regułami:
reguła(56,"Bardzo dobra kondycja finansowa oferenta",
["Jasna sytuacja na rachunku bankowym",
"Duża zdolność kredytowania zadania zleceniodawcy"],1)
reguła(57,"Dobra kondycja finansowa oferenta",["Jasna sytuacja na rachunku bankowym",
"Średnia zdolność kredytowania zadania zleceniodawcy"],1)
reguła(58,"Słaba kondycja finansowa oferenta",["Niejasna sytuacja na rachunku bankowym",
"Duża zdolność kredytowania zadania zleceniodawcy"],1)
reguła(59,"Słaba kondycja finansowa oferenta",["Niejasna sytuacja na rachunku bankowym",
"Średnia zdolność kredytowania zadania zleceniodawcy"],1)
reguła(60,"Słaba kondycja finansowa oferenta",["Jasna sytuacja na rachunku bankowym",
"Mała zdolność kredytowania zadania zleceniodawcy"],1)
reguła(61,"Zła kondycja finansowa oferenta",["Niejasna sytuacja na rachunku bankowym",
"Mała zdolność kredytowania zadania zleceniodawcy"],1)

W regułach 45,...,55 występują różne rodzaje reputacji oferenta, deﬁniowane poniżej:
reguła(62,"Bardzo dobra reputacja oferenta",["Bardzo dobre wykonanie oferty",
"Doskonałe referencje","Duża tradycja oferenta"],1)
reguła(63,"Bardzo dobra reputacja oferenta",["Dobre wykonanie oferty",
"Doskonałe referencje","Duża tradycja oferenta"],1)
reguła(64,"Bardzo dobra reputacja oferenta",["Bardzo dobre wykonanie oferty",
"Dobre referencje","Duża tradycja oferenta"],1)
reguła(65,"Bardzo dobra reputacja oferenta",["Bardzo dobre wykonanie oferty",
"Doskonałe referencje","Średnia tradycja oferenta"],1)
reguła(66,"Dobra reputacja oferenta",["Bardzo dobre wykonanie oferty",
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"Doskonałe referencje","Mała tradycja oferenta"],1)
reguła(67,"Dobra reputacja oferenta",["Bardzo dobre wykonanie oferty",
"Dobre referencje","Mała tradycja oferenta"],1)
reguła(68,"Dobra reputacja oferenta",["Dobre wykonanie oferty","Doskonałe referencje",
"Mała tradycja oferenta"],1)
reguła(69,"Dobra reputacja oferenta",["Bardzo dobre wykonanie oferty",
"Dobre referencje","Średnia tradycja oferenta"],1)
reguła(70,"Dobra reputacja oferenta",["Dobre wykonanie oferty","Dobre referencje",
"Średnia tradycja oferenta"],1)
reguła(71,"Dobra reputacja oferenta",["Dobre wykonanie oferty","Doskonałe referencje",
"Średnia tradycja oferenta"],1)
reguła(72,"Dobra reputacja oferenta",["Dobre wykonanie oferty","Dobre referencje",
"Duża tradycja oferenta"],1)
reguła(73,"Dobra reputacja oferenta",["Przeciętne wykonanie oferty",
"Doskonałe referencje","Duża tradycja oferenta"],1)
reguła(74,"Dobra reputacja oferenta",["Przeciętne wykonanie oferty",
"Dobre referencje","Duża tradycja oferenta"],1)
reguła(75,"Dobra reputacja oferenta",["Przeciętne wykonanie oferty",
"Doskonałe referencje","Średnia tradycja oferenta"],1)
reguła(76,"Nie potwierdzona reputacja oferenta",["Przeciętne wykonanie oferty",
"Doskonałe referencje","Mała tradycja oferenta"],1)
reguła(77,"Nie potwierdzona reputacja oferenta",["Przeciętne wykonanie oferty",
"Dobre referencje","Średnia tradycja oferenta"],1)
reguła(78,"Nie potwierdzona reputacja oferenta",["Dobre wykonanie oferty",
"Dobre referencje","Mała tradycja oferenta"],1)
reguła(79,"Nie potwierdzona reputacja oferenta",["Przeciętne wykonanie oferty",
"Dobre referencje","Mała tradycja oferenta"],1)
reguła(80,"Nie potwierdzona reputacja oferenta",["Przeciętne referencje"],1)

Sposób wykonania oferty jest ważnym czynnikiem przy ocenie reputacji oferenta. Różne wykonania oferty są deﬁniowane następującymi regułami:
reguła(81,"Bardzo dobre wykonanie oferty",["Atrakcyjny wygląd oferty",
"Bardzo dobra czytelność oferty","Bogata zawartość oferty"],1)
reguła(82,"Bardzo dobre wykonanie oferty",["Atrakcyjny wygląd oferty",
"Dobra czytelność oferty","Bogata zawartość oferty"],1)
reguła(83,"Bardzo dobre wykonanie oferty",["Wyróżniający się wygląd oferty",
"Bardzo dobra czytelność oferty","Bogata zawartość oferty"],1)
reguła(84,"Bardzo dobre wykonanie oferty",["Atrakcyjny wygląd oferty",
"Bardzo dobra czytelność oferty","Zwykła zawartość oferty"],1)
reguła(85,"Dobre wykonanie oferty",["Atrakcyjny wygląd oferty",
"Dobra czytelność oferty","Zwykła zawartość oferty"],1)
reguła(86,"Dobre wykonanie oferty",["Wyróżniający się wygląd oferty",
"Dobra czytelność oferty","Bogata zawartość oferty"],1)
reguła(87,"Dobre wykonanie oferty",["Wyróżniający się wygląd oferty",
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"Bardzo dobra czytelność oferty","Zwykła zawartość oferty"],1)
reguła(88,"Dobre wykonanie oferty",["Wyróżniający się wygląd oferty",
"Dobra czytelność oferty","Zwykła zawartość oferty"],1)
reguła(89,"Dobre wykonanie oferty",["Przeciętny wygląd oferty",
"Bardzo dobra czytelność oferty","Bogata zawartość oferty"],1)
reguła(90,"Dobre wykonanie oferty",["Przeciętny wygląd oferty",
"Bardzo dobra czytelność oferty","Zwykła zawartość oferty"],1)
reguła(91,"Dobre wykonanie oferty",["Przeciętny wygląd oferty",
"Dobra czytelność oferty","Bogata zawartość oferty"],1)
reguła(92,"Dobre wykonanie oferty",["Przeciętny wygląd oferty",
"Dobra czytelność oferty","Zwykła zawartość oferty"],1)
reguła(93,"Dobre wykonanie oferty",["Atrakcyjny wygląd oferty"
,"Bardzo dobra czytelność oferty","Skromna zawartość oferty"],1)
reguła(94,"Dobre wykonanie oferty",["Atrakcyjny wygląd oferty",
"Dobra czytelność oferty","Skromna zawartość oferty"],1)
reguła(95,"Dobre wykonanie oferty",["Wyróżniający się wygląd oferty",
"Bardzo dobra czytelność oferty","Skromna zawartość oferty"],1)
reguła(96,"Dobre wykonanie oferty",["Wyróżniający się wygląd oferty",
"Dobra czytelność oferty","Skromna zawartość oferty"],1)
reguła(97,"Przeciętne wykonanie oferty",["Przeciętny wygląd oferty",
"Bardzo dobra czytelność oferty","Skromna zawartość oferty"],1)
reguła(98,"Przeciętne wykonanie oferty",["Przeciętny wygląd oferty",
"Dobra czytelność oferty","Skromna zawartość oferty"],1)
reguła(99,"Przeciętne wykonanie oferty",["Słaba czytelność oferty"],1)

W regułach 62,...,80 występują (w różnej postaci) warunki związane z tradycją.
Warunki te są deﬁniowane przez poniższe reguły:
reguła(100,"Duża tradycja oferenta",["Oferent ogólnie znany",
"Długi czas na rynku","Długi czas względny w branży"],1)
reguła(101,"Duża tradycja oferenta",["Oferent ogólnie znany","
Długi czas na rynku","Średni czas względny w branży"],1)
reguła(102,"Duża tradycja oferenta",["Oferent ogólnie znany",
"Średni czas na rynku","Średni czas względny w branży"],1)
reguła(103,"Duża tradycja oferenta",["Oferent ogólnie znany",
"Średni czas na rynku","Długi czas względny w branży"],1)
reguła(104,"Średnia tradycja oferenta",["Oferent ogólnie znany",
"Długi czas na rynku","Krótki czas względny w branży"],1)
reguła(105,"Średnia tradycja oferenta",["Oferent ogólnie znany",
"Średni czas na rynku","Krótki czas względny w branży"],1)
reguła(106,"Średnia tradycja oferenta",["Oferent ogólnie znany",
"Krótki czas na rynku","Długi czas względny w branży"],1)
reguła(107,"Średnia tradycja oferenta",["Oferent ogólnie znany",
"Krótki czas na rynku","Średni czas względny w branży"],1)
reguła(108,"Średnia tradycja oferenta",["Oferent lokalnie znany",
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"Długi czas na rynku","Długi czas względny w branży"],1)
reguła(109,"Średnia tradycja oferenta",["Oferent lokalnie znany",
"Długi czas na rynku","Średni czas względny w branży"],1)
reguła(110,"Średnia tradycja oferenta",["Oferent lokalnie znany",
"Średni czas na rynku","Średni czas względny w branży"],1)
reguła(111,"Średnia tradycja oferenta",["Oferent lokalnie znany",
"Średni czas na rynku","Długi czas względny w branży"],1)
reguła(112,"Mała tradycja oferenta",["Oferent ogólnie znany",
"Krótki czas na rynku","Krótki czas względny w branży"],1)
reguła(113,"Mała tradycja oferenta",["Oferent lokalnie znany",
"Długi czas na rynku","Krótki czas względny w branży"],1)
reguła(114,"Mała tradycja oferenta",["Oferent lokalnie znany",
"Średni czas na rynku","Krótki czas względny w branży"],1)
reguła(115,"Mała tradycja oferenta",["Oferent lokalnie znany",
"Krótki czas na rynku","Krótki czas względny w branży"],1)
reguła(116,"Mała tradycja oferenta",["Oferent lokalnie znany",
"Krótki czas na rynku","Długi czas względny w branży"],1)
reguła(117,"Mała tradycja oferenta",["Oferent lokalnie znany",
"Krótki czas na rynku","Średni czas względny w branży"],1)

W regułach 1,..,6 występują (różnie nazwane) warunki wykonania robót, zdeﬁniowane poniżej:
reguła(118,"Bardzo korzystne warunki wykonania robót",
["Bardzo korzystne warunki organizacyjne",
"Bardzo korzystne warunki finansowe"],1)
reguła(119,"Korzystne warunki wykonania robót",
["Korzystne warunki organizacyjne","Bardzo korzystne warunki finansowe"],1)
reguła(120,"Korzystne warunki wykonania robót",
["Bardzo korzystne warunki organizacyjne","Korzystne warunki finansowe"],1)
reguła(121,"Korzystne warunki wykonania robót",
["Korzystne warunki organizacyjne","Korzystne warunki finansowe"],1)
reguła(122,"Ryzykowne warunki wykonania robót",["Ryzykowne warunki organizacyjne"],1)
reguła(123,"Ryzykowne warunki wykonania robót",["Ryzykowne warunki finansowe"],1)

W powyższych regułach warunkami są (różnie nazwane) warunki organizacyjne,
zdeﬁniowane poniżej:
reguła(124,"Bardzo korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót przed terminem",
"Materiał dostarcza oferent","Bardzo atrakcyjny okres gwarancji"],1)
reguła(125,"Bardzo korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót w terminie",
"Materiał dostarcza oferent","Bardzo atrakcyjny okres gwarancji"],1)
reguła(126,"Bardzo korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót przed terminem",
"Materiał dostarcza oferent","Atrakcyjny okres gwarancji"],1)
reguła(127,"Bardzo korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót przed terminem",
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"Materiał dostarcza inwestor","Bardzo atrakcyjny okres gwarancji"],1)
reguła(128,"Korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót przed terminem",
"Materiał dostarcza inwestor","Atrakcyjny okres gwarancji"],1)
reguła(129,"Korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót w terminie",
"Materiał dostarcza oferent","Atrakcyjny okres gwarancji"],1)
reguła(130,"Korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót w terminie",
"Materiał dostarcza inwestor","Bardzo atrakcyjny okres gwarancji"],1)
reguła(131,"Korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót w terminie",
"Materiał dostarcza inwestor","Atrakcyjny okres gwarancji"],1)
reguła(132,"Korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót w terminie",
"Materiał dostarcza oferent","Standardowy okres gwarancji"],1)
reguła(133,"Korzystne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót w terminie",
"Materiał dostarcza inwestor","Standardowy okres gwarancji"],1)
reguła(134,"Ryzykowne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót przed terminem",
"Materiał dostarcza oferent","Standardowy okres gwarancji"],1)
reguła(135,"Ryzykowne warunki organizacyjne",["Wykonanie robót przed terminem",
"Materiał dostarcza inwestor","Standardowy okres gwarancji"],1)
reguła(136,"Ryzykowne warunki organizacyjne",
["Wykonanie robót grubo przed terminem"],1)
reguła(137,"Ryzykowne warunki organizacyjne",["Podejrzany okres gwarancji"],1)

W regułach 118,...,123 występują również (różnie nazwane) warunki finansowe, zdeﬁniowane poniżej:
reguła(138,"Bardzo korzystne warunki finansowe",["Atrakcyjna cena",
"Długi termin płatności",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(139,"Bardzo korzystne warunki finansowe",["Atrakcyjna cena",
"Średni termin płatności",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(140,"Bardzo korzystne warunki finansowe",["Atrakcyjna cena",
"Długi termin płatności",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(141,"Bardzo korzystne warunki finansowe",["Korzystna cena",
"Długi termin płatności",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(142,"Korzystne warunki finansowe",["Atrakcyjna cena",
"Średni termin płatności",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(143,"Korzystne warunki finansowe",["Atrakcyjna cena","Krótki termin płatności",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(144,"Korzystne warunki finansowe",["Atrakcyjna cena","Krótki termin płatności",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(145,"Korzystne warunki finansowe",["Korzystna cena","Średni termin płatności",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
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reguła(146,"Korzystne warunki finansowe",["Korzystna cena","Krótki termin płatności",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(147,"Korzystne warunki finansowe",["Korzystna cena","Długi termin płatności",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(148,"Korzystne warunki finansowe",["Korzystna cena","Średni termin płatności",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(149,"Korzystne warunki finansowe",["Korzystna cena","Krótki termin płatności",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(150,"Korzystne warunki finansowe",["Atrakcyjna cena","Długi termin płatności",
"Przeciętne zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(151,"Korzystne warunki finansowe",["Przeciętna cena","Długi termin płatności",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(152,"Ryzykowne warunki finansowe",["Korzystna cena","Długi termin płatności",
"Przeciętne zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(153,"Ryzykowne warunki finansowe",["Korzystna cena","Średni termin płatności",
"Przeciętne zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(154,"Ryzykowne warunki finansowe",["Korzystna cena","Krótki termin płatności",
"Przeciętne zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(155,"Ryzykowne warunki finansowe",["Przeciętna cena","Długi termin płatności",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(156,"Ryzykowne warunki finansowe",["Przeciętna cena","Średni termin płatności",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(157,"Ryzykowne warunki finansowe",["Przeciętna cena","Średni termin płatności",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(158,"Ryzykowne warunki finansowe",["Przeciętna cena","Krótki termin płatności",
"Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(159,"Ryzykowne warunki finansowe",["Przeciętna cena","Krótki termin płatności",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(160,"Ryzykowne warunki finansowe",["Atrakcyjna cena","Krótki termin płatności",
"Przeciętne zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(161,"Ryzykowne warunki finansowe",["Przeciętna cena","Długi termin płatności",
"Przeciętne zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(162,"Ryzykowne warunki finansowe",["Przeciętna cena","Średni termin płatności",
"Przeciętne zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(163,"Ryzykowne warunki finansowe",["Przeciętna cena","Krótki termin płatności",
"Przeciętne zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"],1)
reguła(164,"Ryzykowne warunki finansowe",["Podejrzana cena"],1)

W regułach 138,...,164 występuje również (różnie nazwana) cena (oferty), zdeﬁniowana poniżej:
reguła(165,"Atrakcyjna cena",["Bardzo korzystna wartość końcowa",
"Bardzo korzystne skladniki cenotwórcze"],1)
reguła(166,"Korzystna cena",["Bardzo korzystna wartość końcowa",
"Korzystne skladniki cenotwórcze"],1)
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reguła(167,"Korzystna cena",["Korzystna wartość końcowa",
"Bardzo korzystne skladniki cenotwórcze"],1)
reguła(168,"Korzystna cena",["Korzystna wartość końcowa",
"Korzystne skladniki cenotwórcze"],1)
reguła(169,"Przeciętna cena",["Korzystna wartość końcowa",
"Niekorzystne skladniki cenotwórcze"],1)
reguła(170,"Przeciętna cena",["Niekorzystna wartość końcowa",
"Korzystne skladniki cenotwórcze"],1)
reguła(171,"Podejrzana cena",["Niekorzystna wartość końcowa",
"Niekorzystne skladniki cenotwórcze"],1)
reguła(172,"Podejrzana cena",["Podejrzana wartość końcowa"],1)
reguła(173,"Podejrzana cena",["Zawyżona wartość końcowa"],1)
reguła(174,"Podejrzana cena",["Podejrzane skladniki cenotwórcze"],1)

Na uwagę zasługuje samodokumentujący charakter bazy reguł. Dla tego przykładu
dekompozycja bazy reguł jest szczególnie istotna. Podstawowe reguły z ﬁnalna decyzją
są na początku bazy reguł. Konsekwentne stosowania podejścia z góry w dół (ang.
top-down approach) bardzo sprzyja czytelności bazy.
Nie wszystkie warunki niedopytywalne z bazy reguł REPrzetargOceny.BED mogły zostać zdeﬁniowane w tej bazie. Pozostałe zostaną zdeﬁniowane poniżej, w bazie modeli
MOPrzetargOceny.BED.
Baza modeli MOPrzetargOceny.BED
Baza modeli MOPrzetargOceny.BED zaczyna się modelami przeznaczonymi dla określenia kompletności dokumentow złożonych przez oferenta. Każdy z tych dokumentów
może otrzymać ocenę 5, 3, 1 lub 0.
Wskaźnik jakości dokumentów jest zdeﬁniowany iloczynem ocen dla poszczególnych
dokumentów, co sprawia, że brak któregokolwiek dokumentu czyni ów wskaźnik równym zeru, co zgodnie z regułą 39 uniemożliwia przyjęcie oferty.
W bazie modeli zastosowano sposób wprowadzania ocen różny od przedstawionego
powyżej. I tak np. dla oceny jakości dokumentów jest warunek dopytywalny w postaci:
Nazwa dokumentu

(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)

informujący (w modelach 201,...,212), że dla danego dokumentu należy zadeklarować
jedną z czterech ocen 5, 3, 1, 0. Oceny te są za pomocą modelu 213 sumowane dając
Wskaźnik jakości dokumentów, klasyﬁkowany w dalszym ciagu (modele 214,...,217)
jako przynależny do jednej z czterech grup jakości dokumentów, będących elementami
dalszych wnioskowań. Wymienione modele są następujące:
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model(201,"bez warunku","Dokument a","Aktualny wypis z rejestru handlowego
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model(202,"bez warunku","Dokument b","Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model(203,"bez warunku","Dokument c","Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model(204,"bez warunku","Dokument d",
"Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model(205,"bez warunku","Dokument e","Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model(206,"bez warunku","Dokument f",
"Bilans finansowy za ostatni rok gospodarczy-formularz GUS
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model(207,"bez warunku","Dokument g","Opinia banku prowadzącego rachunek oferenta
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model(208,"bez warunku","Dokument h","Referencje branżowe z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model(209,"bez warunku","Dokument i","Referencje ogólne z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model(210,"bez warunku","Dokument j",
"Dokument ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gosopodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)","=","0",1)
model_r(211,"bez warunku","Wskaźnik kompletu dokumentów","*",["Dokument a","Dokument b",
"Dokument c","Dokument d","Dokument e","Dokument f","Dokument g","Dokument h",
"Dokument i","Dokument j"],1)
model(212,"bez warunku","Wskaźnik kompletu dokumentów < 1",
"Wskaźnik kompletu dokumentów","<","1",1)
model_r(213,"bez warunku","Wskaźnik jakości dokumentów","+",["Dokument a","Dokument b",
"Dokument c","Dokument d","Dokument e","Dokument f","Dokument g","Dokument h",
"Dokument i","Dokument j"],1)
model(214,"bez warunku","Wysoka jakość dokumentów","Wskaźnik jakości dokumentów",
">","40",1)
model_r(215,"bez warunku","Dobra jakość dokumentów","<,<=",
["30","Wskaźnik jakości dokumentów","40"],1)
model_r(216,"bez warunku","Średnia jakość dokumentów","<,<=",
["20","Wskaźnik jakości dokumentów","30"],1)
model(217,"bez warunku","Niska jakość dokumentów",
"Wskaźnik jakości dokumentów","<=","20",1)

Kolejne modele wyznaczają Wskaźnik informacji dopełniającej, którym jest ważona suma ocen będących jedynkami (w przypadku istnienia dokumentu) lub zerami
(w przypadku braku dokumentu). Sens współczynników wagi jest następujący:
- informacja bardzo ważna - waga = 10
- informacja ważna - waga = 5
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- informacja uzupełniająca - waga = 3
- informacja rzoszerzająca - waga = 3
- informacja dodatkowa - waga = 1
Odpowiednie modele są następujące:
model_liniowy(218,"bez warunku","Wskaźnik informacji dopełniającej",
["2","2","2","1","10","1","1","1","2","2","2","1","1","1","1","1","1","1",
"3","1","1","3","2","1","3","3","3","3","3","3","3","10","5","10","10"],
["Data sporządzenia oferty (Jest-1,Brak-0)","Pełna nazwa oferenta (Jest-1,Brak-0)",
"Termin ważności oferty (Jest-1,Brak-0)",
"Zestawienie załączników do oferty (Jest-1,Brak-0)",
"Oświadczenie oferenta o przyjęciu warunków przetargu (Jest-1,Brak-0)",
"Oświadczenie o objęciu ofertą całości robót (Jest-1,Brak-0)",
"Liczba pracowników kadry kierowniczej (Jest-1,Brak-0)",
"Staż pracowników kadry kierowniczej (Jest-1,Brak-0)",
"Uprawnienia budowlane pracowników (Jest-1,Brak-0)",
"Liczba pracowników zatrudnionych na stałe (Jest-1,Brak-0)",
"Kwalifikacje pracowników (Jest-1,Brak-0)","Liczba specjalistów (Jest-1,Brak-0)",
"Posiadany tabor samochodowy (Jest-1,Brak-0)",
"Posiadany sprzęt specjalistyczny (Jest-1,Brak-0)",
"Posiadane narzędzia i osprzęt specjalistyczny (Jest-1,Brak-0)",
"Wykaz firm specjalistycznych stale współpracujących z oferentem (Jest-1,Brak-0)",
"Referencje branżowe z dwóch lat poprzedzających ostatni rok (Jest-1,Brak-0)",
"Referencje ogólne z dwóch lat poprzedzających ostatni rok (Jest-1,Brak-0)",
"Wykaz zrealizowanych inwestycji branżowych wykonanych dla
innych inwestorów (Jest-1,Brak-0)",
"Oświadczenie czy oferent jest płatnikiem VAT (Jest-1,Brak-0)",
"Oświadczenie o korzystaniu z ulg podatkowych (Jest-1,Brak-0)",
"Oświadczenie o niewszczęciu postępowania sądowego przeciw oferentowi (Jest-1,Brak-0)",
"Oświadczenie co do zatrudnienia pracowników oferenta u inwestora (Jest-1,Brak-0)",
"Oświadczenie co do udziałów inwestora w firmie oferenta (Jest-1,Brak-0)",
"Dane o przedstawicielach oferenta upoważnionych do składania oświadczeń woli
w jego imieniu i ich podpisy (Jest-1,Brak-0)",
"Sposób rozliczania robót (Jest-1,Brak-0)",
"Stawka roboczogodziny kosztorysowej (Jest-1,Brak-0)",
"Narzut kosztów pośrednich (Jest-1,Brak-0)",
"Sposób naliczania zysku (Jest-1,Brak-0)","Koszty zakupu materiałów (Jest-1,Brak-0)",
"Sposób rozliczania pracy sprzętu (Jest-1,Brak-0)",
"Kwota końcowa wynagrodzenia (Jest-1,Brak-0)",
"Okres gwarancji (Jest-1,Brak-0)",
"Sposób zabezpieczenia należytego wykonania robót (Jest-1,Brak-0)",
"Warunki płatności-realizacji faktury (Jest-1,Brak-0)"],1)
model(219,"bez warunku","Wysoka jakość informacji",
"Wskaźnik informacji dopełniającej",">","90",1)
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model_r(220,"bez warunku","Dobra jakość informacji","<,<=",
["80","Wskaźnik informacji dopełniającej","90"],1)
model_r(221,"bez warunku","Średnia jakość informacji","<,<=",
["70","Wskaźnik informacji dopełniającej","80"],1)
model(222,"bez warunku","Niska jakość informacji",
"Wskaźnik informacji dopełniającej","<=","70",1)

Niska jakość informacji i/lub Niska jakość dokumentów mogą - wespół z innymi
warunkami - uczynić Ofertę nie do przyjęcia, patrz reguły 40,...,44.
Kolejnymi modelami są modele dla Wskaźnika jakości oferty, będącego sumą poprzednio wyznaczonego Wskaźnika jakości dokumentów i Wskaźnika informacjidopełniającej oraz poniżej wyznaczanego Wskaźnika referencji:
model_liniowy(223,"bez warunku","Wskaźnik referencji",["5","3","3","2","5","2"],
["Liczba referencji branżowych z ostatniego roku (Od 1 do 5)",
"Liczba referencji ogólnych z ostatniego roku (Od 1 do 5)",
"Liczba referencji branżowych z lat poprzedzających ostatni rok (Od 0 do 5)",
"Liczba referencji ogólnych z lat poprzedzających ostatni rok (Od 0 do 5)",
"Liczba wcześniej zrealizowanych robót branżowych (Od 0 do 5)",
"Liczba wcześniej zrealizowanych robót ogólnych (Od 0 do 5)"],1)
model(224,"bez warunku","Doskonałe referencje","Wskaźnik referencji",">","90",1)
model_r(225,"bez warunku","Dobre referencje","<,<=",["70","Wskaźnik referencji","90"],1)
model(226,"bez warunku","Przeciętne referencje","Wskaźnik referencji","<=","70",1)
model_r(227,"bez warunku","Wskaźnik jakości oferty","+",["Wskaźnik jakości dokumentów",
"Wskaźnik informacji dopełniającej","Wskaźnik referencji"],1)
model(228,"bez warunku","Bogata zawartość oferty","Wskaźnik jakości oferty",">","220",1)
model_r(229,"bez warunku","Zwykła zawartość oferty","<,<=",["160",
"Wskaźnik jakości oferty","220"],1)
model(230,"bez warunku","Skromna zawartość oferty","Wskaźnik jakości oferty",
"<=","160",1)

Kolejne modele testują wiarygodność ﬁnansową i techniczną oferenta:
model(231,"bez warunku","Stosunek wartości zlecenia/majątku",
"Wartość zlecenia (zł)","/","Wartość majątku netto oferenta (zł)",1)
model(232,"bez warunku","Wartość zlecenia do wartości majątku (%)",
"Stosunek wartości zlecenia/majątku","*","100",1)
model(233,"bez warunku","Duża zdolność kredytowania zadania zleceniodawcy",
"Wartość zlecenia do wartości majątku (%)","<","5",1)
model_r(234,"bez warunku","Średnia zdolność kredytowania zadania zleceniodawcy",
"<=,<",["5","Wartość zlecenia do wartości majątku (%)","20"],1)
model(235,"bez warunku","Mała zdolność kredytowania zadania zleceniodawcy",
"Wartość zlecenia do wartości majątku (%)",">","20",1)
model(236,"bez warunku","Stosunek wartości zlecenia/rocznego obrotu",
"Wartość zlecenia (zł)","/","Wartość rocznego obrotu oferenta (zł)",1)
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model(237,"bez warunku","Wartość zlecenia do wartości obrotu (%)",
"Stosunek wartości zlecenia/rocznego obrotu","*","100",1)
model(238,"bez warunku","Duża moc przerobowa",
"Wartość zlecenia do wartości obrotu (%)","<","10",1)
model_r(239,"bez warunku","Średnia moc przerobowa","<=,<",
["10","Wartość zlecenia do wartości obrotu (%)","30"],1)
model(240,"bez warunku","Mała moc przerobowa",
"Wartość zlecenia do wartości obrotu (%)",">","30",1)
model(241,"bez warunku","Długi czas na rynku",
"Czas istnienia firmy oferenta (w latach)",">","20",1)
model_r(242,"bez warunku","Średni czas na rynku","<,<=",
["10","Czas istnienia oferenta (w latach)","20"],1)
model(243,"bez warunku","Krótki czas na rynku",
"Czas istnienia firmy oferenta (w latach)","<=","10",1)
model(244,"bez warunku","Stosunek czasu w branży/czasu na rynku",
"Czas działalności firmy oferenta w branży (w latach)","/",
"Czas istnienia firmy oferenta (w latach)",1)
model(245,"bez warunku","Czas działalności w branży do czasu istnienia oferenta (%)",
"Stosunek czasu w branży/czasu na rynku","*","100",1)
model(246,"bez warunku","Długi czas względny w branży",
"Czas działalności w branży do czasu istnienia oferenta (%)",">","60",1)
model_r(247,"bez warunku","Średni czas względny w branży","<,<=",
["30","Czas działalności w branży do czasu istnienia oferenta (%)","60"],1)
model(248,"bez warunku","Krótki czas względny w branży",
"Czas działalności w branży do czasu istnienia oferenta (%)","<=","30",1)
model(249,"bez warunku","Podejrzany okres gwarancji",
"Okres gwarancji (w miesiącach)",">","60",1)
model_r(250,"bez warunku","Bardzo atrakcyjny okres gwarancji","<,<=",
["36","Okres gwarancji (w miesiącach)","60"],1)
model_r(251,"bez warunku","Atrakcyjny okres gwarancji","<,<=",
["12","Okres gwarancji (w miesiącach)","36"],1)
model(252,"bez warunku","Standardowy okres gwarancji",
"Okres gwarancji (w miesiącach)","==","12",1)
model(253,"bez warunku","Podejrzany okres gwarancji",
"Okres gwarancji (w miesiącach)","<","12",1)
model(254,"bez warunku","Długi termin płatności","Termin płatności faktury (w dniach)",
">","45",1)
model_r(255,"bez warunku","Średni termin płatności","<,<=",
["30","Termin płatności faktury (w dniach)","45"],1)
model(256,"bez warunku","Krótki termin płatności","
Termin płatności faktury (w dniach)","<=","30",1)
model(257,"bez warunku","Stosunek ceny oferenta/ceny inwestora",
"Cena końcowa oferenta (zł)","/","Cena końcowa inwestora (zł)",1)
model(258,"bez warunku","Stosunek cen końcowych o-i(%)",
"Stosunek ceny oferenta/ceny inwestora","*","100",1)
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model_r(259,"bez warunku","Bardzo korzystna wartość końcowa","<=,<",
["75","Stosunek cen końcowych o-i(%)","90"],1)
model_r(260,"bez warunku","Korzystna wartość końcowa","<=,<",
["90","Stosunek cen końcowych o-i(%)","100"],1)
model(261,"bez warunku","Podejrzana wartość końcowa",
"Stosunek cen końcowych o-i(%)","<","75",1)
model_r(262,"bez warunku","Niekorzystna wartość końcowa","<=,<",
["100","Stosunek cen końcowych o-i(%)","110"],1)
model(263,"bez warunku","Zawyżona wartość końcowa",
"Stosunek cen końcowych o-i(%)",">","110",1)

Kolejne modele służą porównaniu cen (kosztów) proponowanych przez oferenta z cenami (kosztami) skalkulowanymi przez inwestora dla najważnieszjszych składników
cenotwórczych. W tym celu wyznacza się stosunki (procentowych lub rzeczywistych
cen (kosztów) oferenta i inwestora.
W tej części bazy modeli stosowane są następujące skróty:
- składnik cenotwórczy cena r-g: cena roboczogodziny [zł]
- składnik cenotwórczy cena m-g: cena maszynogodziny [zł]
- składnik cenotwórczy zysk : stosunek procentowych narzutów zysku oferenta
do zysku inwestora
- składnik cenotwórczy kp: procentowe koszty pośrednie
- składnik cenotwórczy kz : procentowe koszty zakupu
W przypadku cen maszynogodziny (m-g), ponieważ w robotach budowlanych zazwyczaj potrzeba większej liczby różnych maszyn i pojazdów, dokonuje się wyboru czterech
najczęściej używanych maszyn i pojazdów, dla których oferent wyznacza średnią cenę.
Średnia cena oferenta jest również porównywana z średnią ceną skalkulowana przez
inwestora.
Najbardziej korzystnymi sytuacjami są oczywiście sytuacje, w których cena (koszt) oferenta jest niższa (niższy) niż skalkulowana przez inwestora. Jeżeli jednak cena (koszt)
oferenta są zbyt niskie w porównaniu ze skalkulowanymi przez inwestora, sytuacja
zostaje uznana za podejrzaną.
Ponieważ składniki cenotwórcze mają różne wymiary, należy dla nich wyznaczyć
wskaźniki (mogące przyjmować wartości wartości dodatnie (5, 3, 2, 1) lub ujemne
(-5, -3, -2, -1)) za pomocą odpowiednio modeli 271,...,275, modeli 283,...,287,
modeli 297,...,300, modeli 308,...,312 i modeli 320,...,324. Sytuacja podejrzana skutkuje ujemnym wskaźnikiem. Ważona suma tych wskaźników tworzy Wskaźnik czynników
cenotwórczych (model liniowy 325). Wagami poszczególnych wskaźników cenotwórczych w tym wskaźniku są następujące oceny:
- składnik cenotwórczy cena r-g, ocena = 2
- składnik cenotwórczy cena m-g, ocena = 5
- składnik cenotwórczy zysk, ocena = 2
- składnik cenotwórczy kp, ocena = 5
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- składnik cenotwórczy kz, ocena = 1
Odpowiednie modele są następujące:
model(264,"bez warunku","Stosunek ceny r-g oferenta/ceny r-g inwestora",
"Cena r-g oferenta (zł)","/","Cena r-g inwestora (zł)",1)
model(265,"bez warunku","Stosunek cen końcowych r-g(%)",
"Stosunek ceny r-g oferenta/ceny r-g inwestora","*","100",1)
model_r(266,"bez warunku","Bardzo korzystna cena r-g","<=,<",
["60","Stosunek cen końcowych r-g(%)","80"],1)
model_r(267,"bez warunku","Korzystna cena r-g","<=,<",
["80","Stosunek cen końcowych r-g(%)","100"],1)
model(268,"bez warunku","Podejrzana cena r-g","Stosunek cen końcowych r-g(%)",
"<","60",1)
model_r(269,"bez warunku","Niekorzystna cena r-g","<=,<",
["100","Stosunek cen końcowych r-g(%)","110"],1)
model(270,"bez warunku","Zawyżona cena r-g","Stosunek cen końcowych r-g(%)",
">","110",1)
model(271,"Bardzo korzystna cena r-g","Wskaźnik r-g","5","=","0",1)
model(272,"Korzystna cena r-g","Wskaźnik r-g","3","=","0",1)
model(273,"Niekorzystna cena r-g","Wskaźnik r-g","0","-","3",1)
model(274,"Podejrzana cena r-g","Wskaźnik r-g","0","-","5",1)
model(275,"Zawyżona cena r-g","Wskaźnik r-g","0","-","5",1)
model(276,"bez warunku","Stosunek ceny m-g oferenta/ceny m-g inwestora",
"Średnia cena m-g oferenta (zł)","/","Średnia cena m-g inwestora (zł)",1)
model(277,"bez warunku","Stosunek cen końcowych m-g (%)",
"Stosunek ceny m-g oferenta/ceny m-g inwestora","*","100",1)
model_r(278,"bez warunku","Bardzo korzystna cena m-g","<=,<",
["60","Stosunek cen końcowych m-g (%)","80"],1)
model_r(279,"bez warunku","Korzystna cena m-g","<=,<",
["80","Stosunek cen końcowych m-g (%)","100"],1)
model(280,"bez warunku","Podejrzana cena m-g","Stosunek cen końcowych m-g (%)",
"<","60",1)
model_r(281,"bez warunku","Niekorzystna cena m-g","<=,<",
["100","Stosunek cen końcowych m-g (%)","110"],1)
model(282,"bez warunku","Zawyżona cena m-g","Stosunek cen końcowych m-g (%)",
">","110",1)
model(283,"Bardzo korzystna cena m-g","Wskaźnik m-g","5","=","0",1)
model(284,"Korzystna cena m-g","Wskaźnik m-g","3","=","0",1)
model(285,"Niekorzystna cena m-g","Wskaźnik m-g","0","-","3",1)
model(286,"Podejrzana cena m-g","Wskaźnik m-g","0","-","5",1)
model(287,"Zawyżona cena m-g","Wskaźnik m-g","0","-","5",1)
model_r(288,"bez warunku","Suma wybranych cen m-g oferenta (zł)","+",
["Maszyna 1 (cena m-g w zł)","Maszyna 2 (cena m-g w zł)",
"Pojazd 1 (cena m-g w zł)","Pojazd 2 (cena m-g w zł)"],1)
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model(289,"bez warunku","Średnia cena m-g oferenta (zł)",
"Suma wybranych cen m-g oferenta (zł)","/","4",1)
model(290,"bez warunku","Stosunek kp oferenta/kp inwestora",
"Koszty pośrednie oferenta (%)","/","Koszty pośrednie inwestora (%)",1)
model(291,"bez warunku","Stosunek kosztów pośrednich (%)",
"Stosunek kp oferenta/kp inwestora","*","100",1)
model_r(292,"bez warunku","Bardzo korzystne koszty pośrednie","<=,<",
["60","Stosunek kosztów pośrednich (%)","80"],1)
model_r(293,"bez warunku","Korzystne koszty pośrednie","<=,<",
["80","Stosunek kosztów pośrednich (%)","100"],1)
model(294,"bez warunku","Podejrzane koszty pośrednie",
"Stosunek kosztów pośrednich (%)","<","60",1)
model_r(295,"bez warunku","Niekorzystne koszty pośrednie","<=,<",
["100","Stosunek kosztów pośrednich (%)","110"],1)
model(296,"bez warunku","Zawyżone koszty pośrednie",
"Stosunek kosztów pośrednich (%)",">","110",1)
model(297,"Bardzo korzystne koszty pośrednie","Wskaźnik kp","5","=","0",1)
model(298,"Korzystne koszty pośrednie","Wskaźnik kp","3","=","0",1)
model(299,"Niekorzystne koszty pośrednie","Wskaźnik kp","0","-","3",1)
model(300,"Podejrzane koszty pośrednie","Wskaźnik kp","0","-","5",1)
model(301,"bez warunku","Stosunek zysku oferenta/zysku inwestora",
"Narzut zysku oferenta (%)","/","Narzut zysku inwestora (%)",1)
model(302,"bez warunku","Stosunek narzutu zysku (%)",
"Stosunek zysku oferenta/zysku inwestora","*","100",1)
model_r(303,"bez warunku","Bardzo korzystny narzut zysku","<=,<",
["60","Stosunek narzutu zysku (%)","80"],1)
model_r(304,"bez warunku","Korzystny narzut zysku","<=,<",
["80","Stosunek narzutu zysku (%)","100"],1)
model(305,"bez warunku","Podejrzany narzut zysku",
"Stosunek narzutu zysku (%)","<","60",1)
model_r(306,"bez warunku","Niekorzystny narzut zysku","<=,<",
["100","Stosunek narzutu zysku (%)","110"],1)
model(307,"bez warunku","Zawyżony narzut zysku",
"Stosunek narzutu zysku (%)",">","110",1)
model(308,"Bardzo korzystny narzut zysku","Wskaźnik zysku","3","=","0",1)
model(309,"Korzystny narzut zysku","Wskaźnik zysku","1","=","0",1)
model(310,"Niekorzystny narzut zysku","Wskaźnik zysku","0","-","1",1)
model(311,"Podejrzany narzut zysku","Wskaźnik zysku","0","-","3",1)
model(312,"Zawyżony narzut zysku","Wskaźnik zysku","0","-","3",1)
model(313,"bez warunku","Stosunek kz oferenta/kz inwestora",
"Koszty zakupu oferenta (%)","/","Koszty zakupu inwestora (%)",1)
model(314,"bez warunku","Stosunek kosztów zakupu (%)",
"Stosunek kz oferenta/kz inwestora","*","100",1)
model_r(315,"bez warunku","Bardzo korzystne koszty zakupu","<=,<",
["60","Stosunek kosztów zakupu (%)","80"],1)
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model_r(316,"bez warunku","Korzystne koszty zakupu","<=,<",
["80","Stosunek kosztów zakupu (%)","100"],1)
model(317,"bez warunku","Podejrzane koszty zakupu",
"Stosunek kosztów zakupu (%)","<","60",1)
model_r(318,"bez warunku","Niekorzystne koszty zakupu","<=,<",
["100","Stosunek kosztów zakupu (%)","110"],1)
model(319,"bez warunku","Zawyżone koszty zakupu",
"Stosunek kosztów zakupu (%)",">","110",1)
model(320,"Bardzo korzystne koszty zakupu","Wskaźnik kz","2","=","0",1)
model(321,"Korzystne koszty zakupu","Wskaźnik kz","1","=","0",1)
model(322,"Niekorzystne koszty zakupu","Wskaźnik kz","0","-","1",1)
model(323,"Podejrzane koszty zakupu","Wskaźnik kz","0","-","2",1)
model(324,"Zawyżone koszty zakupu","Wskaźnik kz","0","-","2",1)
rem_model("
Poniższy model jest swego rodzaju próbą wprowadzenia ocen

")

rem_model("
(zwanych wagami) dla wszystkich składników cenotwórczych ")
model_liniowy(325,"bez warunku","Wskaźnik składników cenotwórczych",
["2","5","5","2","1"],
["Wskaźnik r-g","Wskaźnik m-g","Wskaźnik kp",
"Wskaźnik zysku","Wskaźnik kz"],1)
model(326,"bez warunku","Bardzo korzystne składniki cenotwórcze",
"Wskaźnik składników cenotwórczych",">","60",1)
model_r(327,"bez warunku","Korzystne składniki cenotwórcze","<,<=",
["30","Wskaźnik składników cenotwórczych","60"],1)
model_r(328,"bez warunku","Niekorzystne składniki cenotwórcze","<,<=",
["10","Wskaźnik składników cenotwórczych","30"],1)
model(329,"bez warunku","Podejrzane składniki cenotwórcze",
"Wskaźnik składników cenotwórczych","<=","10",1)

Baza ograniczeń OGPrzetargOceny.BED
Baza ograniczeń OGPrzetargOceny.BED jest następująca:
ograniczenie(1,["Jasna sytuacja na rachunku bankowym",
"Niejasna sytuacja na rachunku bankowym"])
ograniczenie(2,["Atrakcyjny wygląd oferty","Wyróżniający się wygląd oferty",
"Przeciętny wygląd oferty"])
ograniczenie(3,["Bardzo dobra czytelność oferty","Dobra czytelność oferty",
"Słaba czytelność oferty"])
ograniczenie(4,["Oferent ogólnie znany","Oferent lokalnie znany"])
ograniczenie(5,["Wykonanie robót przed terminem","Wykonanie robót w terminie",
"Wykonanie robót grubo przed terminem"])
ograniczenie(6,["Materiał dostarcza oferent","Materiał dostarcza inwestor"])
ograniczenie(7,["Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta",
"Dobre zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta",
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"Przeciętne zabezpieczenie realizacji zadania ze strony oferenta"])

8.8.3

Wnioskowanie w przód - PrzetargOceny.BED

Przebieg wnioskowania w przód dla bazy wiedzy PrzetargOceny.BED i danych zadeklarowanych w faktach i argumentach znanych jest następujący:
Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REPrzetargOceny.BED
bazy modeli MOPrzetargOceny.BED
bazy ograniczeń OGPrzetargOceny.BED
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Jasna sytuacja na rachunku bankowym
Niejasna sytuacja na rachunku bankowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Jasna sytuacja na rachunku bankowym
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Atrakcyjny wygląd oferty
Wyróżniający się wygląd oferty
Przeciętny wygląd oferty
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Atrakcyjny wygląd oferty
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Bardzo dobra czytelność oferty
Dobra czytelność oferty
Słaba czytelność oferty
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Bardzo dobra czytelność oferty
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Oferent ogólnie znany
Oferent lokalnie znany
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Oferent ogólnie znany
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Wykonanie robót przed terminem
Wykonanie robót w terminie
Wykonanie robót grubo przed terminem
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!

Wykonanie robót przed terminem
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Materiał dostarcza oferent
Materiał dostarcza inwestor
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Materiał dostarcza oferent
Określ wartość argumentu:
Aktualny wypis z rejestru handlowego
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Aktualny wypis z rejestru handlowego
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
201:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument a =
Aktualny wypis z rejestru handlowego
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument a = 5
Określ wartość argumentu:
Wpis do ewidencji działalności
gospodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Wpis do ewidencji działalności
gospodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
202:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument b =
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Wpis do ewidencji działalności
gospodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument b = 5
Określ wartość argumentu:
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
203:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument c =
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument c = 5
Określ wartość argumentu:
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie
zaleganiu z podatkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie
zaleganiu z podatkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
204:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument d =
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o
nie zaleganiu z podatkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument d = 5
Określ wartość argumentu:
Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu
ze składkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)

521

Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu
ze składkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
205:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument e
Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu
ze składkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument e = 5
Określ wartość argumentu:
Bilans finansowy za ostatni rok
gospodarczy-formularz GUS
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Bilans finansowy za ostatni rok
gospodarczy-formularz GUS
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
206:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument f =
Bilans finansowy za ostatni rok
gospodarczy-formularz GUS
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument f = 5
Określ wartość argumentu:
Opinia banku prowadzącego rachunek
oferenta
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Opinia banku prowadzącego rachunek
oferenta
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
207:
dla spełnionego warunku startowego:
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bez warunku
zachodzi:
Dokument g =
Opinia banku prowadzącego rachunek
oferenta
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument g = 5
Określ wartość argumentu:
Referencje branżowe z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Referencje branżowe z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
208:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument h =
Referencje branżowe z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument h = 5

Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Dokument ubezpieczenia w zakresie
prowadzonej działalności gosopodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
210:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument j =
Dokument ubezpieczenia w zakresie
prowadzonej działalności gosopodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument j = 5
Określ wartość argumentu:
Wartość zlecenia (zł)
Wartość zlecenia (zł)=220000000
Określ wartość argumentu:
Wartość majątku netto oferenta (zł)
Wartość majątku netto oferenta (zł)=2.3E+10

Określ wartość argumentu:
Referencje ogólne z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Referencje ogólne z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
=5

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
231:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek wartości zlecenia/majątku =
Wartość zlecenia (zł) /
Wartość majątku netto oferenta (zł)
Stąd wynika wartość:
Stosunek wartości zlecenia/majątku =
_
0.009565217391

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
209:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument i =
Referencje ogólne z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument i = 5

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
232:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość zlecenia do wartości majątku (%) =
Stosunek wartości zlecenia/majątku *
100
Stąd wynika wartość:
Wartość zlecenia do wartości majątku (%) =
0.9565217391

Określ wartość argumentu:
Dokument ubezpieczenia w zakresie
prowadzonej działalności gosopodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,

Określ wartość argumentu:
Wartość rocznego obrotu oferenta (zł)
Wartość rocznego obrotu oferenta (zł)=
1.4E+10
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istnienia oferenta (%) =
Stosunek czasu w branży/czasu
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
na rynku * 100
236:
Stąd wynika wartość:
dla spełnionego warunku startowego:
Czas działalności w branży do czasu
bez warunku
istnienia oferenta (%) = 91.42857143
zachodzi:
Stosunek wartości zlecenia/rocznego obrotu =
Określ wartość argumentu:
Wartość zlecenia (zł) /
Cena końcowa oferenta (zł)
Wartość rocznego obrotu oferenta (zł)
Cena końcowa oferenta (zł)=
Stąd wynika wartość:
210000000
Stosunek wartości zlecenia/rocznego obrotu =
0.01571428571
Określ wartość argumentu:
Cena końcowa inwestora (zł)
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Cena końcowa inwestora (zł)=
237:
220000000
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Wartość zlecenia do wartości obrotu (%) =
257:
Stosunek wartości zlecenia/rocznego obrotu
dla spełnionego warunku startowego:
* 100
bez warunku
Stąd wynika wartość:
zachodzi:
Wartość zlecenia do wartości obrotu (%) =
Stosunek ceny oferenta/ceny inwestora =
1.571428571
Cena końcowa oferenta (zł) /
Cena końcowa inwestora (zł)
Stąd wynika wartość:
Określ wartość argumentu:
Stosunek ceny oferenta/ceny inwestora =
Czas działalności oferenta w branży
0.9545454545
(w latach)
Czas działalności oferenta w branży
(w latach)=32
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
258:
dla spełnionego warunku startowego:
Określ wartość argumentu:
bez warunku
Czas istnienia firmy oferenta
zachodzi:
(w latach)
Stosunek cen końcowych o-i(%) =
Czas istnienia firmy oferenta
Stosunek ceny oferenta/ceny inwestora *
(w latach)=35
100
Stosuję model arytmetyczny podstawowy Stąd wynika wartość:
Stosunek cen końcowych o-i(%) =
244:
95.45454545
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
Określ wartość argumentu:
zachodzi:
Cena r-g oferenta (zł)
Stosunek czasu w branży/czasu na rynku =
Cena r-g oferenta (zł)=60
Czas działalności firmy oferenta w branży
(w latach) /
Czas istnienia firmy oferenta (w latach)
Określ wartość argumentu:
Stąd wynika wartość:
Cena r-g inwestora (zł)
Stosunek czasu w branży/czasu na rynku =
Cena r-g inwestora (zł)=68
0.9142857143
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Stosuję model arytmetyczny podstawowy 264:
dla spełnionego warunku startowego:
245:
bez warunku
dla spełnionego warunku startowego:
zachodzi:
bez warunku
Stosunek ceny r-g oferenta/ceny
zachodzi:
r-g inwestora =
Czas działalności w branży do czasu
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Cena r-g oferenta (zł) /
Cena r-g inwestora (zł)
Stąd wynika wartość:
Stosunek ceny r-g oferenta/ceny
r-g inwestora = 0.8823529412

Określ wartość argumentu:
Średnia cena m-g inwestora (zł)
Średnia cena m-g inwestora (zł)=200

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
265:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek cen końcowych r-g(%) =
Stosunek ceny r-g oferenta/ceny
r-g inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek cen końcowych r-g(%) =
88.23529412

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
276:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek ceny m-g oferenta/
ceny m-g inwestora =
Średnia cena m-g oferenta (zł) /
Średnia cena m-g inwestora (zł)
Stąd wynika wartość:
Stosunek ceny m-g oferenta/
ceny m-g inwestora =
0.9625

Określ wartość argumentu:
Maszyna 1 (cena m-g w zł)
Maszyna 1 (cena m-g w zł)=250

Określ wartość argumentu:
Pojazd 1 (cena m-g w zł)
Pojazd 1 (cena m-g w zł)=150

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
277:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek cen końcowych m-g (%) =
Stosunek ceny m-g oferenta/
ceny m-g inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek cen końcowych m-g (%) = 96.25

Określ wartość argumentu:
Pojazd 2 (cena m-g w zł)
Pojazd 2 (cena m-g w zł)=170

Określ wartość argumentu:
Koszty pośrednie oferenta (%)
Koszty pośrednie oferenta (%)=25

Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
288:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Suma wybranych cen m-g oferenta (zł) =
Maszyna 1 (cena m-g w zł) +
Maszyna 2 (cena m-g w zł) +
Pojazd 1 (cena m-g w zł) +
Pojazd 2 (cena m-g w zł)
Stąd wynika wartość:
Suma wybranych cen m-g oferenta (zł) = 770

Określ wartość argumentu:
Koszty pośrednie inwestora (%)
Koszty pośrednie inwestora (%)=27

Określ wartość argumentu:
Maszyna 2 (cena m-g w zł)
Maszyna 2 (cena m-g w zł)=200

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
289:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Średnia cena m-g oferenta (zł) =
Suma wybranych cen m-g oferenta (zł) / 4
Stąd wynika wartość:
Średnia cena m-g oferenta (zł) = 192.5

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
290:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek kp oferenta/kp inwestora =
Koszty pośrednie oferenta (%) /
Koszty pośrednie inwestora (%)
Stąd wynika wartość:
Stosunek kp oferenta/kp inwestora =
0.9259259259
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
291:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek kosztów pośrednich (%) =
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Stosunek kp oferenta/kp inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek kosztów pośrednich (%) =
92.59259259
Określ wartość argumentu:
Narzut zysku oferenta (%)
Narzut zysku oferenta (%)=25
Określ wartość argumentu:
Narzut zysku inwestora (%)
Narzut zysku inwestora (%)=27
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
301:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek zysku oferenta/zysku inwestora =
Narzut zysku oferenta (%) /
Narzut zysku inwestora (%)
Stąd wynika wartość:
Stosunek zysku oferenta/zysku inwestora =
0.9259259259
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
302:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek narzutu zysku (%) =
Stosunek zysku oferenta/
zysku inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek narzutu zysku (%) =
92.59259259
Określ wartość argumentu:
Koszty zakupu oferenta (%)
Koszty zakupu oferenta (%)=15
Określ wartość argumentu:
Koszty zakupu inwestora (%)
Koszty zakupu inwestora (%)=18
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
313:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek kz oferenta/kz inwestora =
Koszty zakupu oferenta (%) /
Koszty zakupu inwestora (%)
Stąd wynika wartość:
Stosunek kz oferenta/kz inwestora =
0.8333333333
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
314:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek kosztów zakupu (%) =
Stosunek kz oferenta/kz inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek kosztów zakupu (%) = 83.33333333
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
211:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik kompletu dokumentów =
Dokument a *
Dokument b *
Dokument c *
Dokument d *
Dokument e *
Dokument f *
Dokument g *
Dokument h *
Dokument i *
Dokument j
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik kompletu dokumentów = 9765625
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
213:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik jakości dokumentów =
Dokument a +
Dokument b +
Dokument c +
Dokument d +
Dokument e +
Dokument f +
Dokument g +
Dokument h +
Dokument i +
Dokument j
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik jakości dokumentów = 50
Określ wartość argumentu:
Data sporządzenia oferty (Jest-1,Brak-0)
Data sporządzenia oferty (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Pełna nazwa oferenta (Jest-1,Brak-0)
Pełna nazwa oferenta (Jest-1,Brak-0) = 1
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Określ wartość argumentu:
Termin ważności oferty (Jest-1,Brak-0)
Termin ważności oferty (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Zestawienie załączników do
oferty (Jest-1,Brak-0)
Zestawienie załączników do
oferty (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie oferenta o przyjęciu
warunków przetargu (Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie oferenta o przyjęciu
warunków przetargu (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie o objęciu ofertą
całości robót (Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie o objęciu ofertą
całości robót (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Liczba pracowników kadry
kierowniczej (Jest-1,Brak-0)
Liczba pracowników kadry
kierowniczej (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Staż pracowników kadry
kierowniczej (Jest-1,Brak-0)
Staż pracowników kadry
kierowniczej (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Uprawnienia budowlane pracowników
(Jest-1,Brak-0)
Uprawnienia budowlane pracowników
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Liczba pracowników zatrudnionych na stałe
(Jest-1,Brak-0)
Liczba pracowników zatrudnionych na stałe
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Kwalifikacje pracowników
(Jest-1,Brak-0)
Kwalifikacje pracowników
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Liczba specjalistów (Jest-1,Brak-0)
Liczba specjalistów (Jest-1,Brak-0) = 1

Określ wartość argumentu:
Posiadany tabor samochodowy
(Jest-1,Brak-0)
Posiadany tabor samochodowy
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Posiadany sprzęt specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0)
Posiadany sprzęt specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Posiadane narzędzia i osprzęt
specjalistyczny (Jest-1,Brak-0)
Posiadane narzędzia i osprzęt
specjalistyczny (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Wykaz firm specjalistycznych stale
współpracujących z oferentem
(Jest-1,Brak-0)
Wykaz firm specjalistycznych stale
współpracujących z oferentem
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Referencje branżowe z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0)
Referencje branżowe z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Referencje ogólne z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0)
Referencje ogólne z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Wykaz zrealizowanych inwestycji branżowych
wykonanych dla innych inwestorów
(Jest-1,Brak-0)
Wykaz zrealizowanych inwestycji branżowych
wykonanych dla innych inwestorów
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie czy oferent jest
płatnikiem VAT (Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie czy oferent jest
płatnikiem VAT (Jest-1,Brak-0) = 1
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Określ wartość argumentu:
Oświadczenie o korzystaniu z ulg
podatkowych (Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie o korzystaniu z ulg
podatkowych (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie o niewszczęciu postępowania
sądowego przeciw firmie oferenta
(Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie o niewszczęciu postępowania
sądowego przeciw firmie oferenta
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie co do zatrudnienia
pracowników oferenta u inwestora
(Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie co do zatrudnienia
pracowników oferenta u inwestora
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie co do udziałów inwestora
w firmie oferenta (Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie co do udziałów inwestora
w firmie oferenta (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Dane o przedstawicielach oferenta
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w jego imieniu i ich
podpisy (Jest-1,Brak-0)
Dane o przedstawicielach oferenta
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w jego imieniu i ich
podpisy (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Sposób rozliczania robót (Jest-1,Brak-0)
Sposób rozliczania robót
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Stawka roboczogodziny kosztorysowej
(Jest-1,Brak-0)
Stawka roboczogodziny kosztorysowej
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Narzut kosztów pośrednich
(Jest-1,Brak-0)
Narzut kosztów pośrednich
(Jest-1,Brak-0) = 1
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Określ wartość argumentu:
Sposób naliczania zysku
(Jest-1,Brak-0)
Sposób naliczania zysku
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Koszty zakupu materiałów
(Jest-1,Brak-0)
Koszty zakupu materiałów
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Sposób rozliczania pracy sprzętu
(Jest-1,Brak-0)
Sposób rozliczania pracy sprzętu
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Kwota końcowa wynagrodzenia
(Jest-1,Brak-0)
Kwota końcowa wynagrodzenia
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Okres gwarancji (Jest-1,Brak-0)
Okres gwarancji (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Sposób zabezpieczenia należytego
wykonania robót (Jest-1,Brak-0)
Sposób zabezpieczenia należytego
wykonania robót (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Warunki płatności-realizacji faktury
(Jest-1,Brak-0)
Warunki płatności-realizacji faktury
(Jest-1,Brak-0) = 1
Stosuję model arytmetyczny liniowy 218:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik informacji dopełniającej =
2 * Data sporządzenia oferty
(Jest-1,Brak-0) +
2 * Pełna nazwa oferenta
(Jest-1,Brak-0) +
2 * Termin ważności oferty
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Zestawienie załączników do oferty
(Jest-1,Brak-0) +
10 * Oświadczenie oferenta o przyjęciu
warunków przetargu (Jest-1,Brak-0) +
1 * Oświadczenie o objęciu ofertą całości
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robót (Jest-1,Brak-0) +
1 * Liczba pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Staż pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0) +
2 * Uprawnienia budowlane pracowników
(Jest-1,Brak-0) +
2 * Liczba pracowników zatrudnionych
na stałe (Jest-1,Brak-0) +
2 * Kwalifikacje pracowników
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Liczba specjalistów (Jest-1,Brak-0) +
1 * Posiadany tabor samochodowy
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Posiadany sprzęt specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Posiadane narzędzia i osprzęt
specjalistyczny (Jest-1,Brak-0) +
1 * Wykaz firm specjalistycznych stale
współpracujących z oferentem
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Referencje branżowe z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Referencje ogólne z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Wykaz zrealizowanych inwestycji
branżowych wykonanych dla innych
inwestorów (Jest-1,Brak-0) +
1 * Oświadczenie czy oferent jest
płatnikiem VAT (Jest-1,Brak-0) +
1 * Oświadczenie o korzystaniu z ulg
podatkowych (Jest-1,Brak-0) +
3 * Oświadczenie o niewszczęciu
postępowania sądowego przeciw
firmie oferenta (Jest-1,Brak-0) +
2 * Oświadczenie co do zatrudnienia
pracowników oferenta u inwestora
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Oświadczenie co do udziałów inwestora
w firmie oferenta (Jest-1,Brak-0) +
3 * Dane o przedstawicielach oferenta
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w jego imieniu i ich
podpisy (Jest-1,Brak-0)
3 * Sposób rozliczania robót
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Stawka roboczogodziny kosztorysowej
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Narzut kosztów pośrednich
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Sposób naliczania zysku
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Koszty zakupu materiałów
(Jest-1,Brak-0) +

3 * Sposób rozliczania pracy sprzętu
(Jest-1,Brak-0) +
10 * Kwota końcowa wynagrodzenia
(Jest-1,Brak-0) +
5 * Okres gwarancji (Jest-1,Brak-0) +
10 * Sposób zabezpieczenia należytego
wykonania robót (Jest-1,Brak-0) +
10 * Warunki płatności-realizacji
faktury (Jest-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik informacji dopełniającej = 100
Określ wartość argumentu:
Liczba referencji branżowych z ostatniego
roku (Od 1 do 5)
Liczba referencji branżowych z ostatniego
roku (Od 1 do 5)=5
Określ wartość argumentu:
Liczba referencji ogólnych z ostatniego
roku (Od 1 do 5)
Liczba referencji ogólnych z ostatniego
roku (Od 1 do 5)=5
Określ wartość argumentu:
Liczba referencji branżowych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)
Liczba referencji branżowych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)=5
Określ wartość argumentu:
Liczba referencji ogólnych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)
Liczba referencji ogólnych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)=5
Określ wartość argumentu:
Liczba wcześniej zrealizowanych
robót branżowych (Od 0 do 5)
Liczba wcześniej zrealizowanych
robót branżowych (Od 0 do 5)=5
Określ wartość argumentu:
Liczba wcześniej zrealizowanych
robót ogólnych (Od 0 do 5)
Liczba wcześniej zrealizowanych
robót ogólnych (Od 0 do 5)=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 223:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
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Wskaźnik referencji =
5 * Liczba referencji branżowych z
ostatniego roku (Od 1 do 5) +
3 * Liczba referencji ogólnych z
ostatniego roku (Od 1 do 5) +
3 * Liczba referencji branżowych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5) +
2 * Liczba referencji ogólnych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5) +
5 * Liczba wcześniej zrealizowanych
robót branżowych (Od 0 do 5) +
2 * Liczba wcześniej zrealizowanych
robót ogólnych (Od 0 do 5)
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik referencji = 100
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
227:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik jakości oferty =
Wskaźnik jakości dokumentów +
Wskaźnik informacji dopełniającej +
Wskaźnik referencji
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik jakości oferty = 250
Stosuję model relacyjny podstawowy 214:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wysoka jakość dokumentów
jeżeli:
Wskaźnik jakości dokumentów > 40
Dla modelu 214 jest spełniona relacja:
50 > 40
Stąd wynika wniosek:
Wysoka jakość dokumentów
Stosuję model relacyjny podstawowy 219:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wysoka jakość informacji
jeżeli:
Wskaźnik informacji dopełniającej > 90
Dla modelu 219 jest spełniona relacja:
100 > 90
Stąd wynika wniosek:
Wysoka jakość informacji
Stosuję regułę 28:
Jeżeli
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Wysoka jakość dokumentów
Wysoka jakość informacji
to
Bardzo dobra oferta
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobra oferta
Stosuję model relacyjny podstawowy 224:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Doskonałe referencje
jeżeli:
Wskaźnik referencji > 90
Dla modelu 224 jest spełniona relacja:
100 > 90
Stąd wynika wniosek:
Doskonałe referencje
Stosuję model relacyjny podstawowy 228:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bogata zawartość oferty
jeżeli:
Wskaźnik jakości oferty > 220
Dla modelu 228 jest spełniona relacja:
250 > 220
Stąd wynika wniosek:
Bogata zawartość oferty
Stosuję regułę 81:
Jeżeli
Atrakcyjny wygląd oferty
Bardzo dobra czytelność oferty
Bogata zawartość oferty
to
Bardzo dobre wykonanie oferty
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre wykonanie oferty
Stosuję model relacyjny podstawowy 233:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Duża zdolność kredytowania zadania
zleceniodawcy
jeżeli:
Wartość zlecenia do wartości majątku (%)
< 5
Dla modelu 233 jest spełniona relacja:
0.9565217391 < 5
Stąd wynika wniosek:
Duża zdolność kredytowania zadania
zleceniodawcy
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Stosuję regułę 56:
Jeżeli
Jasna sytuacja na rachunku bankowym
Duża zdolność kredytowania zadania
zleceniodawcy
to
Bardzo dobra kondycja finansowa oferenta
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobra kondycja finansowa oferenta
Stosuję model relacyjny podstawowy 238:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Duża moc przerobowa
jeżeli:
Wartość zlecenia do wartości
obrotu (%) < 10
Dla modelu 238 jest spełniona relacja:
1.571428571 < 10
Stąd wynika wniosek:
Duża moc przerobowa
Stosuję model relacyjny podstawowy 241:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Długi czas na rynku
jeżeli:
Czas istnienia firmy oferenta (w latach) >
20
Dla modelu 241 jest spełniona relacja:
35 > 20
Stąd wynika wniosek:
Długi czas na rynku
Stosuję model relacyjny podstawowy 246:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Długi czas względny w branży
jeżeli:
Czas działalności w branży do czasu
istnienia oferenta (%) > 60
Dla modelu 246 jest spełniona relacja:
91.42857143 > 60
Stąd wynika wniosek:
Długi czas względny w branży
Stosuję regułę 100:
Jeżeli
Oferent ogólnie znana
Długi czas na rynku
Długi czas względny w branży
to
Duża tradycja oferenta

Stąd wynika wniosek:
Duża tradycja oferenta
Stosuję regułę 62:
Jeżeli
Bardzo dobre wykonanie oferty
Doskonałe referencje
Duża tradycja oferenta
to
Bardzo dobra reputacja oferenta
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobra reputacja oferenta
Stosuję regułę 45:
Jeżeli
Bardzo dobra reputacja oferenta
Duża moc przerobowa
Bardzo dobra kondycja finansowa oferenta
to
Bardzo dobry wizerunek oferenta
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobry wizerunek oferenta
Określ wartość argumentu:
Okres gwarancji (w miesiącach)
Okres gwarancji (w miesiącach)=40
Określ wartość argumentu:
Termin płatności faktury (w dniach)
Termin płatności faktury (w dniach)=40
Stosuję model relacyjny rozwinięty 250:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo atrakcyjny okres gwarancji
jeżeli:
36 < Okres gwarancji (w miesiącach) <= 60
Dla modelu 250 jest spełniona relacja:
36 < 40 <= 60
Stąd wynika wniosek:
Bardzo atrakcyjny okres gwarancji
Stosuję regułę 124:
Jeżeli
Wykonanie robót przed terminem
Materiał dostarcza oferent
Bardzo atrakcyjny okres gwarancji
to
Bardzo korzystne warunki organizacyjne
Stąd wynika wniosek:
Bardzo korzystne warunki organizacyjne
Stosuję model relacyjny rozwinięty 255:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
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prawdą jest:
Średni termin płatności
jeżeli:
30 < Termin płatności faktury
(w dniach) <= 45
Dla modelu 255 jest spełniona relacja:
30 < 40 <= 45
Stąd wynika wniosek:
Średni termin płatności
Stosuję model relacyjny rozwinięty 260:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystna wartość końcowa
jeżeli:
90 <= Stosunek cen końcowych o-i(%) < 100
Dla modelu 260 jest spełniona relacja:
90 <= 95.45454545 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystna wartość końcowa
Stosuję model relacyjny rozwinięty 267:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystna cena r-g
jeżeli:
80 <= Stosunek cen końcowych r-g(%) < 100
Dla modelu 267 jest spełniona relacja:
80 <= 88.23529412 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystna cena r-g
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
272:
dla spełnionego warunku startowego:
Korzystna cena r-g
zachodzi:
Wskaźnik r-g = 3
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik r-g = 3
Stosuję model relacyjny rozwinięty 279:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystna cena m-g
jeżeli:
80 <= Stosunek cen końcowych m-g (%) < 100
Dla modelu 279 jest spełniona relacja:
80 <= 96.25 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystna cena m-g
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
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284:
dla spełnionego warunku startowego:
Korzystna cena m-g
zachodzi:
Wskaźnik m-g = 3 +
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik m-g = 3
Stosuję model relacyjny rozwinięty 293:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystne koszty pośrednie
jeżeli:
80 <= Stosunek kosztów pośrednich (%) < 100
Dla modelu 293 jest spełniona relacja:
80 <= 92.59259259 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystne koszty pośrednie
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
298:
dla spełnionego warunku startowego:
Korzystne koszty pośrednie
zachodzi:
Wskaźnik kp = 3
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik kp = 3
Stosuję model relacyjny rozwinięty 304:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystny narzut zysku
jeżeli:
80 <= Stosunek narzutu zysku (%) < 100
Dla modelu 304 jest spełniona relacja:
80 <= 92.59259259 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystny narzut zysku
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
309:
dla spełnionego warunku startowego:
Korzystny narzut zysku
zachodzi:
Wskaźnik zysku = 1
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik zysku
Stosuję model relacyjny rozwinięty 316:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystne koszty zakupu
jeżeli:
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80 <= Stosunek kosztów zakupu (%) < 100
Dla modelu 316 jest spełniona relacja:
80 <= 83.33333333 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystne koszty zakupu

zadania ze strony
oferenta może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony wykonawcy

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
321:
dla spełnionego warunku startowego:
Korzystne koszty zakupu
zachodzi:
Wskaźnik kz = 1
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik kz = 1

Stosuję regułę 145:
Jeżeli
Korzystna cena
Średni termin płatności
Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony oferenta
to
Korzystne warunki finansowe
Stąd wynika wniosek:
Korzystne warunki finansowe

Stosuję model arytmetyczny liniowy 325:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik czynników cenotwórczych =
2 * Wskaźnik r-g +
5 * Wskaźnik m-g +
5 * Wskaźnik kp +
2 * Wskaźnik zysku +
1 * Wskaźnik kz
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik czynników cenotwórczych = 39
Stosuję model relacyjny rozwinięty 327:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystne skladniki cenotwórcze
jeżeli:
30 < Wskaźnik czynników cenotwórczych <= 60
Dla modelu 327 jest spełniona relacja:
30 < 39 <= 60
Stąd wynika wniosek:
Korzystne skladniki cenotwórcze
Stosuję regułę 168:
Jeżeli
Korzystna wartość końcowa
Korzystne skladniki cenotwórcze
to
Korzystna cena
Stąd wynika wniosek:
Korzystna cena
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony oferenta
Dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony oferenta
Przeciętne zabezpieczenie realizacji

Stosuję regułę 120:
Jeżeli
Bardzo korzystne warunki organizacyjne
Korzystne warunki finansowe
to
Korzystne warunki wykonania robót
Stąd wynika wniosek:
Korzystne warunki wykonania robót
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Bardzo dobra oferta
Korzystne warunki wykonania robót
Bardzo dobry wizerunek oferenta
to
Zleć roboty
Stąd wynika wniosek:
Zleć roboty
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Jasna sytuacja na rachunku bankowym
Atrakcyjny wygląd oferty
Bardzo dobra czytelność oferty
Oferent ogólnie znany
Wykonanie robót przed terminem
Materiał dostarcza oferent
Wysoka jakość dokumentów
Wysoka jakość informacji
Bardzo dobra oferta
Doskonałe referencje
Bogata zawartość oferty
Bardzo dobre wykonanie oferty
Duża zdolność kredytowania zadania
zleceniodawcy
Bardzo dobra kondycja finansowa
oferenta
Duża moc przerobowa
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Długi czas na rynku
Długi czas względny w branży
Duża tradycja oferenta
Bardzo dobra reputacja oferenta
Bardzo dobry wizerunek oferenta
Bardzo atrakcyjny okres gwarancji
Bardzo korzystne warunki organizacyjne
Średni termin płatności
Korzystna wartość końcowa
Korzystna cena r-g
Korzystna cena m-g
Korzystne koszty pośrednie
Korzystny narzut zysku
Korzystne koszty zakupu
Korzystne skladniki cenotwórcze
Korzystna cena
Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony oferenta
Korzystne warunki finansowe
Korzystne warunki wykonania robót
Zleć roboty
Nieprawdą jest:
Niejasna sytuacja na rachunku bankowym
Nieprawdą jest:
Wyróżniający się wygląd oferty
Nieprawdą jest:
Przeciętny wygląd oferty
Nieprawdą jest:
Dobra czytelność oferty
Nieprawdą jest:
Słaba czytelność oferty
Nieprawdą jest:
Oferent lokalnie znany
Nieprawdą jest:
Wykonanie robót w terminie
Nieprawdą jest:
Wykonanie robót grubo przed terminem
Nieprawdą jest:
Materiał dostarcza inwestor
Nieprawdą jest:
Dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony oferenta
Nieprawdą jest:
Przeciętne zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony oferenta
Dane są wartości następujących argumentów:
Aktualny wypis z rejestru handlowego
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument a=5
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
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Dokument b=5
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument c=5
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie
zaleganiu z podatkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument d=5
Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu
ze składkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument e=5
Bilans finansowy za ostatni rok gospodarczyformularz GUS
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument f=5
Opinia banku prowadzącego rachunek oferenta
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument g=5
Referencje branżowe z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument h=5
Referencje ogólne z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument i=5
Dokument ubezpieczenia w zakresie
prowadzonej działalności gosopodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument j=5
Wartość zlecenia (zł)=220000000
Wartość majątku netto oferenta (zł)=2.3E+10
Stosunek wartości zlecenia/majątku=
0.009565217391
Wartość zlecenia do wartości majątku (%)=
0.9565217391
Wartość rocznego obrotu oferenta (zł)=
1.4E+10
Stosunek wartości zlecenia/rocznego obrotu=
0.01571428571
Wartość zlecenia do wartości obrotu (%)=
1.571428571
Czas działalności oferenta w branży
(w latach)=32
Czas istnienia firmy oferenta (w latach)=35
Stosunek czasu w branży/czasu na rynku=
0.9142857143
Czas działalności w branży do czasu
istnienia oferenta (%)=91.42857143
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Cena końcowa oferenta (zł)=210000000
Cena końcowa inwestora (zł)=220000000
Stosunek ceny oferenta/ceny inwestora=
0.9545454545
Stosunek cen końcowych o-i(%)=95.45454545
Cena r-g oferenta (zł)=60
Cena r-g inwestora (zł)=68
Stosunek ceny r-g oferenta/ceny r-g
inwestora=0.8823529412
Stosunek cen końcowych r-g(%)=88.23529412
Maszyna 1 (cena m-g w zł)=250
Maszyna 2 (cena m-g w zł)=200
Pojazd 1 (cena m-g w zł)=150
Pojazd 2 (cena m-g w zł)=170
Suma wybranych cen m-g oferenta (zł)=770
Średnia cena m-g oferenta (zł)=192.5
Średnia cena m-g inwestora (zł)=200
Stosunek ceny m-g oferenta/ceny m-g
inwestora=0.9625
Stosunek cen końcowych m-g (%)=96.25
Koszty pośrednie oferenta (%)=25
Koszty pośrednie inwestora (%)=27
Stosunek kp oferenta/kp
inwestora=0.9259259259
Stosunek kosztów pośrednich (%)=
92.59259259
Narzut zysku oferenta (%)=25
Narzut zysku inwestora (%)=27
Stosunek zysku oferenta/zysku inwestora=
0.9259259259
Stosunek narzutu zysku (%)=
92.59259259
Koszty zakupu oferenta (%)=15
Koszty zakupu inwestora (%)=18
Stosunek kz oferenta/kz inwestora=
0.8333333333
Stosunek kosztów zakupu (%)=
83.33333333
Wskaźnik kompletu dokumentów=
9765625
Wskaźnik jakości dokumentów=50
Data sporządzenia oferty
(Jest-1,Brak-0) = 1
Pełna nazwa oferenta
(Jest-1,Brak-0) = 1
Termin ważności oferty
(Jest-1,Brak-0) = 1
Zestawienie załączników do oferty
(Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie oferenta o przyjęciu
warunków przetargu
(Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie o objęciu ofertą całości robót
(Jest-1,Brak-0) = 1
Liczba pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0) = 1

Staż pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0) = 1
Uprawnienia budowlane pracowników
(Jest-1,Brak-0) = 1
Liczba pracowników zatrudnionych na stałe
(Jest-1,Brak-0) = 1
Kwalifikacje pracowników
(Jest-1,Brak-0) = 1
Liczba specjalistów (Jest-1,Brak-0) = 1
Posiadany tabor samochodowy
(Jest-1,Brak-0) = 1
Posiadany sprzęt specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0) = 1
Posiadane narzędzia i osprzęt
specjalistyczny (Jest-1,Brak-0) = 1
Wykaz firm specjalistycznych stale
współpracujących z oferentem
(Jest-1,Brak-0) = 1
Referencje branżowe z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) = 1
Referencje ogólne z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) = 1
Wykaz zrealizowanych inwestycji branżowych
wykonanych dla innych inwestorów
(Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie czy oferent jest płatnikiem
VAT (Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie o korzystaniu z ulg
podatkowych (Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie o niewszczęciu
postępowania sądowego przeciw
firmie oferenta (Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie co do zatrudnienia pracowników
oferenta u inwestora (Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie co do udziałów inwestora w
firmie oferenta (Jest-1,Brak-0) = 1
Dane o przedstawicielach oferenta
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w jego imieniu i ich podpisy
(Jest-1,Brak-0) = 1
Sposób rozliczania robót (Jest-1,Brak-0) = 1
Stawka roboczogodziny kosztorysowej
(Jest-1,Brak-0) = 1
Narzut kosztów pośrednich
(Jest-1,Brak-0) = 1
Sposób naliczania zysku (Jest-1,Brak-0) = 1
Koszty zakupu materiałów (Jest-1,Brak-0) = 1
Sposób rozliczania pracy sprzętu
(Jest-1,Brak-0) = 1
Kwota końcowa wynagrodzenia
(Jest-1,Brak-0) = 1
Okres gwarancji (Jest-1,Brak-0) = 1
Sposób zabezpieczenia należytego wykonania
robót (Jest-1,Brak-0) = 1
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Warunki płatności-realizacji faktury (
Jest-1,Brak-0) = 1
Wskaźnik informacji dopełniającej=100
Liczba referencji branżowych z ostatniego
roku (Od 1 do 5)=5
Liczba referencji ogólnych z ostatniego
roku (Od 1 do 5)=5
Liczba referencji branżowych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)=5
Liczba referencji ogólnych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)=5
Liczba wcześniej zrealizowanych robót
branżowych (Od 0 do 5)=5
Liczba wcześniej zrealizowanych robót
ogólnych (Od 0 do 5)=5
Wskaźnik referencji=100

8.8.4
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Wskaźnik jakości oferty=250
Okres gwarancji (w miesiącach)=40
Termin płatności faktury (w dniach)=40
Wskaźnik r-g=3
Wskaźnik m-g=3
Wskaźnik kp=3
Wskaźnik zysku=1
Wskaźnik kz=1
Wskaźnik czynników cenotwórczych=39
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
PrzetargOceny.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - PrzetargOceny.BED

Przebieg wnioskowania wstecz dla bazy wiedzy PrzetargOceny.BED i danych zadeklarowanych w faktach i argumentach znanych jest następujący:
Wnioskowanie wstecz dla
bazy reguł REPrzetargOceny.BED
bazy modeli MOPrzetargOceny.BED
bazy ograniczeń OGPrzetargOceny.BED
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Zleć roboty
Określ wartość argumentu:
Aktualny wypis z rejestru handlowego
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Aktualny wypis z rejestru handlowego
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
201:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument a =
Aktualny wypis z rejestru handlowego
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument a = 5
Określ wartość argumentu:
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
202:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument b =
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument b = 5
Określ wartość argumentu:
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
203:
dla spełnionego warunku startowego:
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bez warunku
zachodzi:
Dokument c =
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument c = 5
Określ wartość argumentu:
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o
nie zaleganiu z podatkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o
nie zaleganiu z podatkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
204:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument d =
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o
nie zaleganiu z podatkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument d = 5
Określ wartość argumentu:
Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze
składkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze
składkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
205:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument e =
Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze
składkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument e = 5

Określ wartość argumentu:
Bilans finansowy za ostatni rok
gospodarczy-formularz GUS
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Bilans finansowy za ostatni rok
gospodarczy-formularz GUS
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
206:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument f =
Bilans finansowy za ostatni rok
gospodarczy-formularz GUS
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument f = 5
Określ wartość argumentu:
Opinia banku prowadzącego rachunek oferenta
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Opinia banku prowadzącego rachunek oferenta
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
207:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument g =
Opinia banku prowadzącego rachunek oferenta
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument g = 5
Określ wartość argumentu:
Referencje branżowe z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Referencje branżowe z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
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208:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument h =
Referencje branżowe z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument h = 5
Określ wartość argumentu:
Referencje ogólne z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Referencje ogólne z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
209:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Dokument i =
Referencje ogólne z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Stąd wynika wartość:
Dokument i = 5
Określ wartość argumentu:
Dokument ubezpieczenia w zakresie
prowadzonej działalności gosopodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
Dokument ubezpieczenia w zakresie
prowadzonej działalności gosopodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =
5
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Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
213:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik jakości dokumentów =
Dokument a +
Dokument b +
Dokument c +
Dokument d +
Dokument e +
Dokument f +
Dokument g +
Dokument h +
Dokument i +
Dokument j
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik jakości dokumentów = 50
Hipoteza pomocnicza:
Wysoka jakość dokumentów
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 214:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wysoka jakość dokumentów
jeżeli:
Wskaźnik jakości dokumentów > 40
Dla modelu 214 jest spełniona relacja:
50 > 40
Stąd wynika wniosek:
Wysoka jakość dokumentów
Określ wartość argumentu:
Data sporządzenia oferty
(Jest-1,Brak-0)
Data sporządzenia oferty
(Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Pełna nazwa oferenta (Jest-1,Brak-0)
Pełna nazwa oferenta (Jest-1,Brak-0)=1

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
210:
Określ wartość argumentu:
dla spełnionego warunku startowego:
Termin ważności oferty (Jest-1,Brak-0)
bez warunku
Termin ważności oferty (Jest-1,Brak-0)=1
zachodzi:
Dokument j =
Określ wartość argumentu:
Dokument ubezpieczenia w zakresie
prowadzonej działalności gosopodarczej Zestawienie załączników do oferty
(Jest-1,Brak-0)
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Zestawienie załączników do oferty
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0)
(Jest-1,Brak-0)=1
Stąd wynika wartość:
Dokument j = 5
Określ wartość argumentu:
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Oświadczenie oferenta o
warunków przetargu
Oświadczenie oferenta o
warunków przetargu
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przyjęciu
(Jest-1,Brak-0)
przyjęciu
(Jest-1,Brak-0)=1

Określ wartość argumentu:
Oświadczenie o objęciu ofertą
całości robót (Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie o objęciu ofertą
całości robót (Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Liczba pracowników kadry
kierowniczej (Jest-1,Brak-0)
Liczba pracowników kadry
kierowniczej (Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Staż pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0)
Staż pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Uprawnienia budowlane pracowników
(Jest-1,Brak-0)
Uprawnienia budowlane pracowników
(Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Liczba pracowników zatrudnionych
na stałe (Jest-1,Brak-0)
Liczba pracowników zatrudnionych
na stałe (Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Kwalifikacje pracowników (Jest-1,Brak-0)
Kwalifikacje pracowników (Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Liczba specjalistów (Jest-1,Brak-0)
Liczba specjalistów (Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Posiadany tabor samochodowy
(Jest-1,Brak-0)
Posiadany tabor samochodowy
(Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Posiadany sprzęt specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0)
Posiadany sprzęt specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:

Posiadane narzędzia i osprzęt
specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0)
Posiadane narzędzia i osprzęt
specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0)=1
Określ wartość argumentu:
Wykaz firm specjalistycznych stale
współpracujących z oferentem
(Jest-1,Brak-0)
Wykaz firm specjalistycznych stale
współpracujących z oferentem
(Jest-1,Brak-0) =1
Określ wartość argumentu:
Referencje branżowe z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0)
Referencje branżowe z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Referencje ogólne z dwóch lat
poprzedzającychostatni rok
(Jest-1,Brak-0)
Referencje ogólne z dwóch lat
poprzedzającychostatni rok
(Jest-1,Brak-0) =1
Określ wartość argumentu:
Wykaz zrealizowanych inwestycji branżowych
wykonanych dla innych inwestorów
(Jest-1,Brak-0)
Wykaz zrealizowanych inwestycji branżowych
wykonanych dla innych inwestorów
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie czy oferent jest płatnikiem
VAT (Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie czy oferent jest płatnikiem
VAT (Jest-1,Brak-0) =1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie o korzystaniu z ulg
podatkowych (Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie o korzystaniu z ulg
podatkowych (Jest-1,Brak-0)

= 1

Określ wartość argumentu:
Oświadczenie o niewszczęciu postępowania
sądowego przeciw firmie oferenta
(Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie o niewszczęciu postępowania
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sądowego przeciw firmie oferenta
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie co do zatrudnienia
pracowników oferenta u inwestora
(Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie co do zatrudnienia
pracowników oferenta u inwestora
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Oświadczenie co do udziałów inwestora
w firmie oferenta (Jest-1,Brak-0)
Oświadczenie co do udziałów inwestora
w firmie oferenta (Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Dane o przedstawicielach oferenta
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w jego imieniu i ich podpisy
(Jest-1,Brak-0)
Dane o przedstawicielach oferenta
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w jego imieniu i ich podpisy
(Jest-1,Brak-0)
= 1
Określ wartość argumentu:
Sposób rozliczania robót
(Jest-1,Brak-0)
Sposób rozliczania robót
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Stawka roboczogodziny kosztorysowej
(Jest-1,Brak-0)
Stawka roboczogodziny kosztorysowej
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Narzut kosztów pośrednich
(Jest-1,Brak-0)
Narzut kosztów pośrednich
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Sposób naliczania zysku
(Jest-1,Brak-0)
Sposób naliczania zysku
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Koszty zakupu materiałów
(Jest-1,Brak-0)
Koszty zakupu materiałów
(Jest-1,Brak-0) = 1
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Określ wartość argumentu:
Sposób rozliczania pracy sprzętu
(Jest-1,Brak-0)
Sposób rozliczania pracy sprzętu
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Kwota końcowa wynagrodzenia
(Jest-1,Brak-0)
Kwota końcowa wynagrodzenia
(Jest-1,Brak-0) = 1
Określ wartość argumentu:
Okres gwarancji (Jest-1,Brak-0)
Okres gwarancji (Jest-1,Brak-0)

= 1

Określ wartość argumentu:
Sposób zabezpieczenia należytego
wykonania robót (Jest-1,Brak-0)
Sposób zabezpieczenia należytego
wykonania robót (Jest-1,Brak-0)

= 1

Określ wartość argumentu:
Warunki płatności-realizacji faktury
(Jest-1,Brak-0)
Warunki płatności-realizacji faktury
(Jest-1,Brak-0) = 1
Stosuję model arytmetyczny liniowy 218:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik informacji dopełniającej =
2 * Data sporządzenia oferty
(Jest-1,Brak-0) +
2 * Pełna nazwa oferenta
(Jest-1,Brak-0) +
2 * Termin ważności oferty
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Zestawienie załączników do oferty
(Jest-1,Brak-0) +
10 * Oświadczenie oferenta o przyjęciu
warunków przetargu (Jest-1,Brak-0) +
1 * Oświadczenie o objęciu ofertą całości
robót (Jest-1,Brak-0) +
1 * Liczba pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Staż pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0) +
2 * Uprawnienia budowlane pracowników
(Jest-1,Brak-0) +
2 * Liczba pracowników zatrudnionych na
stałe (Jest-1,Brak-0)
+
2 * Kwalifikacje pracowników
(Jest-1,Brak-0) +
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1 * Liczba specjalistów (Jest-1,Brak-0) +
1 * Posiadany tabor samochodowy
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Posiadany sprzęt specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Posiadane narzędzia i osprzęt
specjalistyczny (Jest-1,Brak-0) +
1 * Wykaz firm specjalistycznych stale
współpracujących z oferentem
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Referencje branżowe z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Referencje ogólne z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Wykaz zrealizowanych inwestycji
branżowych wykonanych dla innych
inwestorów (Jest-1,Brak-0) +
1 * Oświadczenie czy oferent jest
płatnikiem VAT (Jest-1,Brak-0) +
1 * Oświadczenie o korzystaniu z ulg
podatkowych (Jest-1,Brak-0) +
3 * Oświadczenie o niewszczęciu
postępowania sądowego przeciw
firmie oferenta (Jest-1,Brak-0) +
2 * Oświadczenie co do zatrudnienia
pracowników oferenta u inwestora
(Jest-1,Brak-0) +
1 * Oświadczenie co do udziałów inwestora
w firmie oferenta
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Dane o przedstawicielach oferenta
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w jego imieniu i ich podpisy
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Sposób rozliczania robót
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Stawka roboczogodziny kosztorysowej
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Narzut kosztów pośrednich
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Sposób naliczania zysku
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Koszty zakupu materiałów
(Jest-1,Brak-0) +
3 * Sposób rozliczania pracy sprzętu
(Jest-1,Brak-0) +
10 * Kwota końcowa wynagrodzenia
(Jest-1,Brak-0) +
5 * Okres gwarancji (Jest-1,Brak-0) +
10 * Sposób zabezpieczenia należytego
wykonania robót
(Jest-1,Brak-0) +
10 * Warunki płatności-realizacji
faktury (Jest-1,Brak-0)

Stąd wynika wartość:
Wskaźnik informacji dopełniającej = 100
Hipoteza pomocnicza:
Wysoka jakość informacji
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 219:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wysoka jakość informacji
jeżeli:
Wskaźnik informacji dopełniającej > 90
Dla modelu 219 jest spełniona relacja:
100 > 90
Stąd wynika wniosek:
Wysoka jakość informacji
Hipoteza pomocnicza:
Bardzo dobra oferta
jest testowana.
Stosuję regułę 28:
Jeżeli
Wysoka jakość dokumentów
Wysoka jakość informacji
to
Bardzo dobra oferta
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobra oferta
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Wykonanie robót przed terminem
Wykonanie robót w terminie
Wykonanie robót grubo przed terminem
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Wykonanie robót przed terminem
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Materiał dostarcza wykonawca
Materiał dostarcza inwestor
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Materiał dostarcza wykonawca
Określ wartość argumentu:
Okres gwarancji (w miesiącach)
Okres gwarancji (w miesiącach) = 40
Hipoteza pomocnicza:
Bardzo atrakcyjny okres gwarancji
jest testowana.
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Stosuję model relacyjny rozwinięty 250:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo atrakcyjny okres gwarancji
jeżeli:
36 < Okres gwarancji (w miesiącach) <= 60
Dla modelu 250 jest spełniona relacja:
36 < 40 <= 60
Stąd wynika wniosek:
Bardzo atrakcyjny okres gwarancji
Hipoteza pomocnicza:
Bardzo korzystne warunki organizacyjne
jest testowana.
Stosuję regułę 124:
Jeżeli
Wykonanie robót przed terminem
Materiał dostarcza wykonawca
Bardzo atrakcyjny okres gwarancji
to
Bardzo korzystne warunki organizacyjne
Stąd wynika wniosek:
Bardzo korzystne warunki organizacyjne
Określ wartość argumentu:
Cena końcowa oferenta (zł)
Cena końcowa oferenta (zł)=210000000
Określ wartość argumentu:
Cena końcowa inwestora (zł)
Cena końcowa inwestora (zł)=220000000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
257:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek ceny oferenta/ceny inwestora =
Cena końcowa oferenta (zł) /
Cena końcowa inwestora (zł)
Stąd wynika wartość:
Stosunek ceny oferenta/
ceny inwestora = 0.9545454545
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
258:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek cen końcowych o-i(%) =
Stosunek ceny oferenta/ceny inwestora *
100
Stąd wynika wartość:
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Stosunek cen końcowych o-i(%) =
95.45454545
Hipoteza pomocnicza:
Korzystna wartość końcowa
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 260:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystna wartość końcowa
jeżeli:
90 <= Stosunek cen końcowych o-i(%) < 100
Dla modelu 260 jest spełniona relacja:
90 <= 95.45454545 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystna wartość końcowa
Określ wartość argumentu:
Cena r-g oferenta (zł)
Cena r-g oferenta (zł)=60
Określ wartość argumentu:
Cena r-g inwestora (zł)
Cena r-g inwestora (zł)=68
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
264:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek ceny r-g oferenta/
ceny r-g inwestora =
Cena r-g oferenta (zł) /
Cena r-g inwestora (zł)
Stąd wynika wartość:
Stosunek ceny r-g oferenta/
ceny r-g inwestora = 0.8823529412
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
265:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek cen końcowych r-g(%) =
Stosunek ceny r-g oferenta/ceny r-g
inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek cen końcowych r-g(%) =
88.23529412
Hipoteza pomocnicza:
Korzystna cena r-g
jest testowana.
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Stosuję model relacyjny rozwinięty 267:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystna cena r-g
jeżeli:
80 <= Stosunek cen końcowych r-g(%) < 100
Dla modelu 267 jest spełniona relacja:
80 <= 88.23529412 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystna cena r-g
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
272:
dla spełnionego warunku startowego:
Korzystna cena r-g
zachodzi:
Wskaźnik r-g =
3
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik r-g = 3
Określ wartość argumentu:
Maszyna 1 (cena m-g w zł)
Maszyna 1 (cena m-g w zł)=250

Suma wybranych cen m-g oferenta (zł) / 4
Stąd wynika wartość:
Średnia cena m-g oferenta (zł) = 192.5
Określ wartość argumentu:
Średnia cena m-g inwestora (zł)
Średnia cena m-g inwestora (zł)=200
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
276:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek ceny m-g oferenta/
ceny m-g inwestora =
Średnia cena m-g oferenta (zł) /
Średnia cena m-g inwestora (zł)
Stąd wynika wartość:
Stosunek ceny m-g oferenta/
ceny m-g inwestora = 0.9625

Określ wartość argumentu:
Pojazd 1 (cena m-g w zł)
Pojazd 1 (cena m-g w zł)=150

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
277:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek cen końcowych m-g (%) =
Stosunek ceny m-g oferenta/
ceny m-g inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek cen końcowych m-g (%) =
96.25

Określ wartość argumentu:
Pojazd 2 (cena m-g w zł)
Pojazd 2 (cena m-g w zł)=170

Hipoteza pomocnicza:
Korzystna cena m-g
jest testowana.

Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
288:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Suma wybranych cen m-g oferenta (zł) =
Maszyna 1 (cena m-g w zł) +
Maszyna 2 (cena m-g w zł) +
Pojazd 1 (cena m-g w zł) +
Pojazd 2 (cena m-g w zł)
Stąd wynika wartość:
Suma wybranych cen m-g oferenta (zł) = 770

Stosuję model relacyjny rozwinięty 279:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystna cena m-g
jeżeli:
80 <= Stosunek cen końcowych m-g (%) < 100
Dla modelu 279 jest spełniona relacja:
80 <= 96.25 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystna cena m-g

Określ wartość argumentu:
Maszyna 2 (cena m-g w zł)
Maszyna 2 (cena m-g w zł)=200

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
289:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Średnia cena m-g oferenta (zł) =

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
284:
dla spełnionego warunku startowego:
Korzystna cena m-g
zachodzi:
Wskaźnik m-g = 3
Stąd wynika wartość:
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Wskaźnik

m-g = 3
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Wskaźnik kp

Określ wartość argumentu:
Koszty pośrednie oferenta (%)
Koszty pośrednie oferenta (%)=25

Określ wartość argumentu:
Narzut zysku oferenta (%)
Narzut zysku oferenta (%)=25

Określ wartość argumentu:
Koszty pośrednie inwestora (%)
Koszty pośrednie inwestora (%)=27

Określ wartość argumentu:
Narzut zysku inwestora (%)
Narzut zysku inwestora (%)=27

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
290:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek kp oferenta/kp inwestora =
Koszty pośrednie oferenta (%) /
Koszty pośrednie inwestora (%)
Stąd wynika wartość:
Stosunek kp oferenta/kp inwestora =
0.9259259259

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
301:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek zysku oferenta/
zysku inwestora =
Narzut zysku oferenta (%) /
Narzut zysku inwestora (%)
Stąd wynika wartość:
Stosunek zysku oferenta/
zysku inwestora =
0.9259259259

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
291:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek kosztów pośrednich (%) =
Stosunek kp oferenta/kp inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek kosztów pośrednich (%) =
92.59259259
Hipoteza pomocnicza:
Korzystne koszty pośrednie
jest testowana.

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
302:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek narzutu zysku (%) =
Stosunek zysku oferenta/
zysku inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek narzutu zysku (%) =
92.59259259

Hipoteza pomocnicza:
Korzystny narzut zysku
Stosuję model relacyjny rozwinięty 293:
jest testowana.
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
Stosuję model relacyjny rozwinięty 304:
prawdą jest:
dla spełnionego warunku startowego:
Korzystne koszty pośrednie
bez warunku
jeżeli:
80 <= Stosunek kosztów pośrednich (%) < 100 prawdą jest:
Korzystny narzut zysku
Dla modelu 293 jest spełniona relacja:
jeżeli:
80 <= 92.59259259 < 100
80 <= Stosunek narzutu zysku (%) < 100
Stąd wynika wniosek:
Dla modelu 304 jest spełniona relacja:
Korzystne koszty pośrednie
80 <= 92.59259259 < 100
Stosuję model arytmetyczny podstawowy Stąd wynika wniosek:
Korzystny narzut zysku
298:
dla spełnionego warunku startowego:
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Korzystne koszty pośrednie
309:
zachodzi:
dla spełnionego warunku startowego:
Wskaźnik kp = 3
Korzystny narzut zysku
Stąd wynika wartość:
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zachodzi:
Wskaźnik zysku = 1
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik zysku = 1

zachodzi:
Wskaźnik kz = 1
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik kz = 1

Określ wartość argumentu:
Koszty zakupu oferenta (%)
Koszty zakupu oferenta (%)=15

Stosuję model arytmetyczny liniowy 325:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik czynników cenotwórczych =
2 * Wskaźnik r-g +
5 * Wskaźnik m-g +
5 * Wskaźnik kp +
2 * Wskaźnik zysku +
1 * Wskaźnik kz
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik czynników cenotwórczych = 39

Określ wartość argumentu:
Koszty zakupu inwestora (%)
Koszty zakupu inwestora (%)=18
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
313:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek kz oferenta/kz inwestora =
Koszty zakupu oferenta (%) /
Koszty zakupu inwestora (%)
Stąd wynika wartość:
Stosunek kz oferenta/
kz inwestora = 0.8333333333
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
314:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek kosztów zakupu (%) =
Stosunek kz oferenta/kz inwestora * 100
Stąd wynika wartość:
Stosunek kosztów zakupu (%) =
83.33333333
Hipoteza pomocnicza:
Korzystne koszty zakupu
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 316:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystne koszty zakupu
jeżeli:
80 <= Stosunek kosztów zakupu (%) < 100
Dla modelu 316 jest spełniona relacja:
80 <= 83.33333333 < 100
Stąd wynika wniosek:
Korzystne koszty zakupu
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
321:
dla spełnionego warunku startowego:
Korzystne koszty zakupu

Hipoteza pomocnicza:
Korzystne skladniki cenotwórcze
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 327:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Korzystne skladniki cenotwórcze
jeżeli:
30 < Wskaźnik czynników cenotwórczych <= 60
Dla modelu 327 jest spełniona relacja:
30 < 39 <= 60
Stąd wynika wniosek:
Korzystne skladniki cenotwórcze
Hipoteza pomocnicza:
Korzystna cena
jest testowana.
Stosuję regułę 168:
Jeżeli
Korzystna wartość końcowa
Korzystne skladniki cenotwórcze
to
Korzystna cena
Stąd wynika wniosek:
Korzystna cena
Określ wartość argumentu:
Termin płatności faktury (w dniach)
Termin płatności faktury (w dniach)=40
Hipoteza pomocnicza:
Średni termin płatności
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 255:

8.8 Baza wiedzy o przetargach na prace budowlane
PrzetargOceny.BED

dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Średni termin płatności
jeżeli:
30 < Termin płatności faktury
(w dniach) <= 45
Dla modelu 255 jest spełniona relacja:
30 < 40 <= 45
Stąd wynika wniosek:
Średni termin płatności
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony wykonawcy
Dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony wykonawcy
Przeciętne zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony wykonawcy
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony wykonawcy
Hipoteza pomocnicza:
Korzystne warunki finansowe
jest testowana.
Stosuję regułę 145:
Jeżeli
Korzystna cena
Średni termin płatności
Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony wykonawcy
to
Korzystne warunki finansowe
Stąd wynika wniosek:
Korzystne warunki finansowe
Hipoteza pomocnicza:
Korzystne warunki wykonania robót
jest testowana.
Stosuję regułę 120:
Jeżeli
Bardzo korzystne warunki organizacyjne
Korzystne warunki finansowe
to
Korzystne warunki wykonania robót
Stąd wynika wniosek:
Korzystne warunki wykonania robót
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Atrakcyjny wygląd oferty
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Wyróżniający się wygląd oferty
Przeciętny wygląd oferty
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Atrakcyjny wygląd oferty
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Bardzo dobra czytelność oferty
Dobra czytelność oferty
Słaba czytelność oferty
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Bardzo dobra czytelność oferty
Określ wartość argumentu:
Liczba referencji branżowych z
ostatniego roku (Od 1 do 5)
Liczba referencji branżowych z
ostatniego roku (Od 1 do 5)=5
Określ wartość argumentu:
Liczba referencji ogólnych z
ostatniego roku (Od 1 do 5)
Liczba referencji ogólnych z
ostatniego roku (Od 1 do 5)=5
Określ wartość argumentu:
Liczba referencji branżowych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)
Liczba referencji branżowych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5) =5
Określ wartość argumentu:
Liczba referencji ogólnych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)
Liczba referencji ogólnych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)=5
Określ wartość argumentu:
Liczba wcześniej zrealizowanych robót
branżowych (Od 0 do 5)
Liczba wcześniej zrealizowanych robót
branżowych (Od 0 do 5)=5
Określ wartość argumentu:
Liczba wcześniej zrealizowanych robót
ogólnych (Od 0 do 5)
Liczba wcześniej zrealizowanych robót
ogólnych (Od 0 do 5)=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 223:
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dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik referencji =
5 * Liczba referencji branżowych
z ostatniego roku (Od 1 do 5) +
3 * Liczba referencji ogólnych
z ostatniego roku (Od 1 do 5) +
3 * Liczba referencji branżowych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5) +
2 * Liczba referencji ogólnych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5) +
5 * Liczba wcześniej zrealizowanych robót
branżowych (Od 0 do 5) +
2 * Liczba wcześniej zrealizowanych robót
ogólnych (Od 0 do 5)
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik referencji = 100
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
227:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik jakości oferty =
Wskaźnik jakości dokumentów +
Wskaźnik informacji dopełniającej +
Wskaźnik referencji
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik jakości oferty = 250
Hipoteza pomocnicza:
Bogata zawartość oferty
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 228:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bogata zawartość oferty
jeżeli:
Wskaźnik jakości oferty > 220
Dla modelu 228 jest spełniona relacja:
250 > 220
Stąd wynika wniosek:
Bogata zawartość oferty
Hipoteza pomocnicza:
Bardzo dobre wykonanie oferty
jest testowana.
Stosuję regułę 81:
Jeżeli
Atrakcyjny wygląd oferty

Bardzo dobra czytelność oferty
Bogata zawartość oferty
to
Bardzo dobre wykonanie oferty
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre wykonanie oferty
Hipoteza pomocnicza:
Doskonałe referencje
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 224:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Doskonałe referencje
jeżeli:
Wskaźnik referencji > 90
Dla modelu 224 jest spełniona relacja:
100 > 90
Stąd wynika wniosek:
Doskonałe referencje
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
Firma ogólnie znana
Firma lokalnie znana
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Firma ogólnie znana
Określ wartość argumentu:
Czas istnienia firmy oferenta (w latach)
Czas istnienia firmy oferenta (w latach)=35
Hipoteza pomocnicza:
Długi czas na rynku
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 241:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Długi czas na rynku
jeżeli:
Czas istnienia firmy oferenta (w latach) >
20
Dla modelu 241 jest spełniona relacja:
35 > 20
Stąd wynika wniosek:
Długi czas na rynku
Określ wartość argumentu:
Czas działalności firmy oferenta
w branży (w latach)
Czas działalności firmy oferenta
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w branży (w latach)=32
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to
Duża tradycja firmy
Stąd wynika wniosek:
Duża tradycja firmy

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
244:
dla spełnionego warunku startowego:
Hipoteza pomocnicza:
bez warunku
Bardzo dobra reputacja firmy
zachodzi:
jest testowana.
Stosunek czasu w branży/czasu na rynku =
Czas działalności firmy oferenta
w branży (w latach) /
Stosuję regułę 62:
Czas istnienia firmy oferenta (w latach) Jeżeli Bardzo dobre wykonanie oferty
Stąd wynika wartość:
Doskonałe referencje
Stosunek czasu w branży/
Duża tradycja firmy
czasu na rynku = 0.9142857143
to
Bardzo dobra reputacja firmy
Stosuję model arytmetyczny podstawowy Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobra reputacja firmy
245:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
Określ wartość argumentu:
zachodzi:
Wartość zlecenia (zł)
Czas działalności w branży do czasu
Wartość zlecenia (zł)=220000000
istnienia firmy oferenta
(w latach)(%) =
Określ wartość argumentu:
Stosunek czasu w branży/
Wartość rocznego obrotu oferenta (zł)
czasu na rynku * 100
Wartość rocznego obrotu oferenta (zł)=
Stąd wynika wartość:
1.4E+10
Czas działalności w branży do
czasu istnienia firmy oferenta (%) =
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
91.42857143
236:
Hipoteza pomocnicza:
Długi czas względny w branży
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 246:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Długi czas względny w branży
jeżeli:
Czas działalności w branży do
czasu istnienia firmy oferenta (%) > 60
Dla modelu 246 jest spełniona relacja:
91.42857143 > 60
Stąd wynika wniosek:
Długi czas względny w branży
Hipoteza pomocnicza:
Duża tradycja firmy
jest testowana.
Stosuję regułę 100:
Jeżeli
Firma ogólnie znana
Długi czas na rynku
Długi czas względny w branży

dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek wartości zlecenia/
rocznego obrotu =
Wartość zlecenia (zł) /
Wartość rocznego obrotu oferenta (zł)
Stąd wynika wartość:
Stosunek wartości zlecenia/rocznego obrotu =
0.01571428571
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
237:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość zlecenia do wartości obrotu (%) =
Stosunek wartości zlecenia/rocznego
obrotu * 100
Stąd wynika wartość:
Wartość zlecenia do wartości obrotu (%) =
1.571428571
Hipoteza pomocnicza:
Duża moc przerobowa
jest testowana.
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Stosuję model relacyjny podstawowy 238:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Duża moc przerobowa
jeżeli:
Wartość zlecenia do wartości
obrotu (%) < 10
Dla modelu 238 jest spełniona relacja:
1.571428571 < 10
Stąd wynika wniosek:
Duża moc przerobowa
Tylko jeden warunek z ograniczenia dla
listy:
+
Jasna sytuacja na rachunku bankowym
Niejasna sytuacja na rachunku bankowym
może być prawdą!
Wskaż warunek będący prawdą!
Jasna sytuacja na rachunku bankowym
Określ wartość
Wartość majątku
oferenta
Wartość majątku
oferenta

argumentu:
netto
(zł)
netto
(zł)=2.3E+10

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
231:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Stosunek wartości zlecenia/majątku =
Wartość zlecenia (zł) /
Wartość majątku netto oferenta (zł)
Stąd wynika wartość:
Stosunek wartości zlecenia/majątku =
0.009565217391
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
232:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość zlecenia do wartości majątku (%) =
Stosunek wartości zlecenia/majątku * 100
Stąd wynika wartość:
Wartość zlecenia do wartości majątku (%) =
0.9565217391
Hipoteza pomocnicza:
Duża zdolność kredytowania
zadania zleceniodawcy
jest testowana.

Stosuję model relacyjny podstawowy 233:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Duża zdolność kredytowania
zadania zleceniodawcy
jeżeli:
Wartość zlecenia do wartości
majątku (%) < 5
Dla modelu 233 jest spełniona relacja:
0.9565217391 < 5
Stąd wynika wniosek:
Duża zdolność kredytowania
zadania zleceniodawcy
Hipoteza pomocnicza:
Bardzo dobra kondycja finansowa firmy
jest testowana.
Stosuję regułę 56:
Jeżeli
Jasna sytuacja na rachunku bankowym
Duża zdolność kredytowania
zadania zleceniodawcy
to
Bardzo dobra kondycja finansowa firmy
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobra kondycja finansowa firmy
Hipoteza pomocnicza:
Bardzo dobry wizerunek oferenta
jest testowana.
Stosuję regułę 45:
Jeżeli
Bardzo dobra reputacja firmy
Duża moc przerobowa
Bardzo dobra kondycja finansowa firmy
to
Bardzo dobry wizerunek oferenta
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobry wizerunek oferenta
Hipoteza główna:
Zleć roboty
jest testowana.
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Bardzo dobra oferta
Korzystne warunki wykonania robót
Bardzo dobry wizerunek oferenta
to
Zleć roboty
Stąd wynika wniosek:
Zleć roboty

8.8 Baza wiedzy o przetargach na prace budowlane
PrzetargOceny.BED

Hipoteza w sensie szerokim:
Zleć roboty
jest prawdą dla bazy wiedzy
PrzetargOceny.BED,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Wysoka jakość dokumentów
Wysoka jakość informacji
Bardzo dobra oferta
Wykonanie robót przed terminem
Materiał dostarcza wykonawca
Bardzo atrakcyjny okres gwarancji
Bardzo korzystne warunki organizacyjne
Korzystna wartość końcowa
Korzystna cena r-g
Korzystna cena m-g
Korzystne koszty pośrednie
Korzystny narzut zysku
Korzystne koszty zakupu
Korzystne skladniki cenotwórcze
Korzystna cena
Średni termin płatności
Bardzo dobre zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony wykonawcy
Korzystne warunki finansowe
Korzystne warunki wykonania robót
Atrakcyjny wygląd oferty
Bardzo dobra czytelność oferty
Bogata zawartość oferty
Bardzo dobre wykonanie oferty
Doskonałe referencje
Firma ogólnie znana
Długi czas na rynku
Długi czas względny w branży
Duża tradycja firmy
Bardzo dobra reputacja firmy
Duża moc przerobowa
Jasna sytuacja na rachunku bankowym
Duża zdolność kredytowania
zadania zleceniodawcy
Bardzo dobra kondycja
finansowa firmy
Bardzo dobry wizerunek oferenta
Zleć roboty
Nieprawdą jest:
Wykonanie robót w terminie
Nieprawdą jest:
Wykonanie robót grubo przed terminem
Nieprawdą jest:
Materiał dostarcza inwestor
Nieprawdą jest:
Dobre zabezpieczenie realizacji zadania
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ze strony wykonawcy
Nieprawdą jest:
Przeciętne zabezpieczenie realizacji
zadania ze strony wykonawcy
Nieprawdą jest:
Wyróżniający się wygląd oferty
Nieprawdą jest:
Przeciętny wygląd oferty
Nieprawdą jest:
Dobra czytelność oferty
Nieprawdą jest:
Słaba czytelność oferty
Nieprawdą jest:
Firma lokalnie znana
Nieprawdą jest:
Niejasna sytuacja na rachunku bankowym
Dane są wartości następujących argumentów:
Aktualny wypis z rejestru handlowego
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument a=5
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument b=5
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument c=5
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie
zaleganiu z podatkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument d=5
Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze
składkami
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument e=5
Bilans finansowy za ostatni rok gospodarczyformularz GUS
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument f=5
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Opinia banku prowadzącego rachunek oferenta
Dokument g=5
Referencje branżowe z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument h=5
Referencje ogólne z ostatniego roku
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
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Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument i=5
Dokument ubezpieczenia w zakresie
prowadzonej działalności gosopodarczej
(Oryginał-5,Poświadczona kopia-3,
Nie poświadczona kserokopia-1,Brak-0) =5
Dokument j=5
Wskaźnik jakości dokumentów=50
Data sporządzenia oferty
(Jest-1,Brak-0) = 1
Pełna nazwa oferenta (Jest-1,Brak-0) = 1
Termin ważności oferty (Jest-1,Brak-0) = 1
Zestawienie załączników do oferty
(Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie oferenta o przyjęciu
warunków przetargu
(Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie o objęciu ofertą całości robót
(Jest-1,Brak-0) = 1
Liczba pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0) = 1
Staż pracowników kadry kierowniczej
(Jest-1,Brak-0) = 1
Uprawnienia budowlane pracowników
(Jest-1,Brak-0) = 1
Liczba pracowników zatrudnionych na stałe
(Jest-1,Brak-0) = 1
Kwalifikacje pracowników
(Jest-1,Brak-0) = 1
Liczba specjalistów
(Jest-1,Brak-0) = 1
Posiadany tabor samochodowy
(Jest-1,Brak-0) = 1
Posiadany sprzęt specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0) = 1
Posiadane narzędzia i osprzęt
specjalistyczny
(Jest-1,Brak-0) = 1
Wykaz firm specjalistycznych stale
współpracujących z oferentem
(Jest-1,Brak-0) = 1
Referencje branżowe z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) = 1
Referencje ogólne z dwóch lat
poprzedzających ostatni rok
(Jest-1,Brak-0) = 1
Wykaz zrealizowanych inwestycji branżowych
wykonanych dla innych inwestorów
(Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie czy oferent jest płatnikiem
VAT ( Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie o korzystaniu z ulg podatkowych
(Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie o niewszczęciu postępowania
sądowego przeciw firmie oferenta

(Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie co do zatrudnienia pracowników
oferenta u inwestora
(Jest-1,Brak-0) = 1
Oświadczenie co do udziałów inwestora w
firmie oferenta
(Jest-1,Brak-0) = 1
Dane o przedstawicielach oferenta
upoważnionych do składania oświadczeń
woli w jego imieniu i ich podpisy
(Jest-1,Brak-0) = 1
Sposób rozliczania robót
(Jest-1,Brak-0) = 1
Stawka roboczogodziny kosztorysowej
(Jest-1,Brak-0) = 1
Narzut kosztów pośrednich
(Jest-1,Brak-0) = 1
Sposób naliczania zysku
(Jest-1,Brak-0) = 1
Koszty zakupu materiałów
(Jest-1,Brak-0) = 1
Sposób rozliczania pracy sprzętu
(Jest-1,Brak-0) = 1
Kwota końcowa wynagrodzenia
(Jest-1,Brak-0) = 1
Okres gwarancji
(Jest-1,Brak-0) = 1
Sposób zabezpieczenia należytego
wykonania robót
_
(Jest-1,Brak-0) = 1
Warunki płatności-realizacji faktury
(Jest-1,Brak-0) = 1
Wskaźnik informacji dopełniającej=100
Okres gwarancji (w miesiącach)=40
Cena końcowa oferenta (zł)=210000000
Cena końcowa inwestora (zł)=220000000
Stosunek ceny oferenta/ceny inwestora=
0.9545454545
Stosunek cen końcowych o-i(%)=
95.45454545
Cena r-g oferenta (zł)=60
Cena r-g inwestora (zł)=68
Stosunek ceny r-g oferenta/ceny r-g
inwestora=0.8823529412
Stosunek cen końcowych r-g(%)=
88.23529412
Wskaźnik r-g=3
Maszyna 1 (cena m-g w zł)=250
Maszyna 2 (cena m-g w zł)=200
Pojazd 1 (cena m-g w zł)=150
Pojazd 2 (cena m-g w zł)=170
Suma wybranych cen m-g oferenta (zł)=770
Średnia cena m-g oferenta (zł)=192.5
Średnia cena m-g inwestora (zł)=200
Stosunek ceny m-g oferenta/
ceny m-g inwestora=0.9625
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Stosunek cen końcowych m-g (%)=96.25
Wskaźnik m-g=3
Koszty pośrednie oferenta (%)=25
Koszty pośrednie inwestora (%)=27
Stosunek kp oferenta/kp inwestora=
0.9259259259
Stosunek kosztów pośrednich (%)=
92.59259259
Wskaźnik pp=3
Narzut zysku oferenta (%)=25
Narzut zysku inwestora (%)=27
Stosunek zysku oferenta/zysku inwestora=
0.9259259259
Stosunek narzutu zysku (%)=92.59259259
Wskaźnik zysku=1
Koszty zakupu oferenta (%)=15
Koszty zakupu inwestora (%)=18
Stosunek kz oferenta/kz inwestora=
0.8333333333
Stosunek kosztów zakupu (%)=
83.33333333
Wskaźnik kz=1
Wskaźnik czynników cenotwórczych=39
Termin płatności faktury (w dniach)=40
Liczba referencji branżowych z
ostatniego roku (Od 1 do 5)=5
Liczba referencji ogólnych z
ostatniego roku (Od 1 do 5)=5
Liczba referencji branżowych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)=5
Liczba referencji ogólnych z lat
poprzedzających ostatni rok
(Od 0 do 5)=5

Liczba wcześniej zrealizowanych robót
branżowych (Od 0 do 5)=5
Liczba wcześniej zrealizowanych robót
ogólnych (Od 0 do 5)=5
Wskaźnik referencji=100
Wskaźnik jakości oferty=250
Czas istnienia firmy oferenta (w latach)=35
Czas działalności firmy oferenta w branży
(w latach)=32
Stosunek czasu w branży/czasu na
rynku=0.9142857143
Czas działalności w branży do czasu
istnienia firmy (%)=91.42857143
Wartość zlecenia (zł)=220000000
Wartość rocznego obrotu oferenta (zł)=
1.4E+10
Stosunek wartości zlecenia/rocznego obrotu=
0.01571428571
Wartość zlecenia do wartości obrotu (%)=
1.571428571
Wartość majątku netto oferenta (zł)=2.3E+10
Stosunek wartości zlecenia/majątku=
0.009565217391
Wartość zlecenia do wartości majątku (%)=
0.9565217391
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
PrzetargOceny.BED,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Zleć roboty

8.9

Podsumowanie

Rysunek 8.2 przedstawia wejścia i wyjścia bloków wnioskowania elementarnego dokładnego z ocenami w przód i wstecz:
1. Wnioskowanie w przód z ocenami generuje (podobnie jak takowe bez ocen)
wszystkie wnioski prawdziwe i wszystkie wyniki dające się wyznaczyć z zadeklarowanych argumentów, oraz dodatkowo oceny wybranych wniosków. Wnioskowanie w przód może dla dużych baz wiedzy trwać długo i generować sporo
wniosków już nieistotnych lub nieinteresujących użytkownika W trakcie wnioskowania w przód nie jesteśmy informowani o wnioskach nieprawdziwych i wynikach
nie dających się wyznaczyć.
2. Wnioskowanie wstecz umożliwia wyłącznie weryﬁkację pojedynczej hipotezy prawdziwej oraz określenie jej oceny. Umożliwia również wyznaczenie wszystkich tych
wniosków prawdziwych, które okazały się hipotezami pomocniczymi dla weryﬁkowanej hipotezy, jak również tych wyników, które były potrzebne modelom
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relacyjnym generującym warunki lub hipotezy pomocnicze dla weryﬁkowanej
hipotezy. Jeżeli to jest potrzebne, dla hipotez pomocniczych można również wyznaczyć wartości. Wnioskowanie wstecz jest na ogół krótsze od wnioskowania w
przód.

Rysunek 8.2: Wejścia i wyjścia bloków wnioskowania elementarnego dokładnego z ocenami.

8.10 Zadania
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Zadania

8.10.1

Modyﬁkacja I bazy kredytowej elementarnej z ocenami

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy elementarną dokładną KredytOceny.BED w sposób uwzględniający dodatkowe warunki:
1)Przydzielenie kredytu z przedziału 20000 <= Kredyt <= 60000 wymaga dodatkowo zatwierdzenia
przez Dyrektora Banku, chyba że klient jest VIP-em;
2)Przydzielenie kredytu z przedziału 60000 < Kredyt <= 150000 wymaga dodatkowo zatwierdzenia
przez Dyrektora Oddziału, chyba że klient jest VIP-em;
3)Przydzielenie kredytu większego od 150000 wymaga dodatkowo zatwierdzenia przez Dyrektora Finansowego Centrali, nawet jeżeli klient jest VIP-em.
Zapisz zmodyﬁkowaną bazę jako KredytZmIOceny.BED i przetestuj ją.

8.10.2

Modyﬁkacja II bazy kredytowej elementarnej z ocenami

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy rozwiniętą dokładną KredytZmIOceny.BED z zadania 8.10.1 wprowadzając
warunki niedopytywalne:
”Zabezpieczenie co najmniej dobre”,
”Ocena ﬁnansów co najmniej dobra”,
”Reputacja co najmniej dobra”
wraz z wszystkimi potrzebnymi regułami. Zapisz bazę jako KredytZmIIOceny.BED i przetestuj ją.

8.10.3

Modyﬁkacja bazy dyrektorskiej elementarnej z ocenami

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy DyrektorOceny.BED z rozdziału 8.5 tak, aby uwzględnić ukryty niedeterminizm wniosków Duża premia i Bardzo duża premia.

8.10.4

Nieznane niewiadome i analiza SWOT

Przyjrzyj się uważnie analizie SWOT dla bazy SwotOceny.BED z rozdziału 8.7.2. Czy dostrzeżesz
pominięcie w niej pewnych nieznanych niewiadomych (patrz zadanie 2.8.3), których uwazględnienie
może wpłynąć na wynik analizy SWOT?

8.10.5

Wrażliwość analizy SWOT

”Zwycięzcą” analizy SWOT dla bazy SwotOceny.BED z rozdziału 8.7.2 okazała się strategia agresywna z ”liczbą ocen” MSF + MOF = 31.83. Ale strategia konserwatywna, która dla wnioskowania w
przód (rozdział 8.7.6) uzyskała ”liczbę ocen” MSF + ZOF = 29.83, jest nie wiele gorsza. Zmień nieco
ocenę warunków składających się na ocenę MSF, MOF i ZOF (w szczególności oceniając nieco wyżej ZOF
a nieco niżej MSF i MOF), by przekonać się, czy przewaga strategii agresywnej utrzyma się.

8.10.6

Baza rad dla bazy wiedzy SwotOceny.BED

Uzupełnij bazę wiedzy SwotOceny.BED z rozdziału 8.7.2 wprowadzając rady dla reguł o wnioskach
Strategia agresywna, Strategia konkurencyjna, Strategia konserwatywna i Strategia defensywna.
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SWOT Yourself

Wykonaj bazę wiedzy dla analizy SWOT Swojej Osoby: zdeﬁniuj Swoje silne i słabe strony, zdeﬁniuj
możliwości i zagrożenia w Swoim potoczeniu, postaraj się wszystkim elementom analizy przyporządkować punkty. Przyporządkuj znaczenie terminom strategia agresywna, konserwatywna, konkurencyjna
i defensywna.

8.10.8

SWOT Your Partner

Wykonaj bazę wiedzy dla analizy SWOT dla osoby potencjalnego Małżonka (Małżonki): zdeﬁniuj
silne i słabe strony Parnera, zdeﬁniuj możliwości i zagrożenia we wspólnym potoczeniu, postaraj się
wszystkim elementom analizy przyporządkować punkty. Przyporządkuj znaczenie terminom strategia
agresywna, konserwatywna, konkurencyjna i defensywna, tworząc odpowiednią bazę rad z radami
dla reguł o wnioskach Strategia agresywna, Strategia konkurencyjna, Strategia konserwatywna i
Strategia defensywna.

8.10.9

SWOT Najjaśniejszą Rzeczpospolitę

Wyobraź Sobie, że zdarzeniem losu zostałeś Premierem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i czeka Cię
wygłoszenie exposé. Wykonaj bazę wiedzy dla analizy SWOT Najjaśniejszej Rzeczpospolitej jako
podstawę Twojego exposé. Przyporządkuj znaczenie terminom strategia agresywna, konserwatywna, konkurencyjna i defensywna, tworząc odpowiednią bazę rad z radami dla reguł o wnioskach
Strategia agresywna, Strategia konkurencyjna, Strategia konserwatywna i Strategia defensywna.

Rozdział 9

Wnioskowanie rozwinięte
dokładne z ocenami
”Reasoning is nothing but reckoning.”
Thomas Hobbes (1588-1679)

W rozdziale tym przedstawimy niektóre przykłady z rozdziału 6 jako bazy wiedzy rozwinięte dokładne z ocenami. Umożliwi to lepsze zrozumienie zarówno korzyści
wynikających ze stosowania baz rozwiniętych dokładnych, jak i korzyści związanych
ze stosowaniem ocen. Bezsprzeczną korzyścią jest większa zwięzłość, lepsza czytelność
baz i dodatkowa informacja o ocenach wniosków. Wadą jest (charakterystyczny dla
baz rozwiniętych) wydłużony przebieg wnioskowania, związany z koniecznością wyznaczania i pamiętania również wniosków nieprawdziwych.
W rozdziale tym przedstawiono także bazę rozwiniętą dokładną InwestujOceny.BRD,
wykonaną na podstawie przykładu wnioskowania rozmytego z książki [Niederliński-13].
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Bazy wiedzy dla statusu studenta
Student1Oceny.BRD
Wiedza dziedzinowa Student1Oceny.BRD

Wiedza dziedzinowa dla bazy Student1Oceny.BRD jest identyczna z wiedzą dziedzinową dla bazy Student1Oceny.BED, patrz rozdział 8.2. Dla kompletności i ułatwienia
śledzenia rozważań zostanie ona powtórzona poniżej:
Należy wspomagać podejmowanie decyzji o wpisie studenta na następny semestr i o
przyznaniu mu stypendium zgodnie ze znanymi już zasadami, które powtórzymy dla
przypomnienia:
1. Student może uzyskać z przedmiotów A, B i C jedną z ocen: 5, 4.5, 4, 3.5, 3 lub
2.
2. Student otrzymuje wpis, gdy z wszystkich przedmiotów A,B,C ma ocenę >= 3 i
zapłacił czesne lub ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim.
3. Student otrzymuje stypendium, gdy zapłacił czesne, ma średnią ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2 i wykazuje aktywność w kole naukowym. Warunek dla
średniej implikuje, że student z wszystkich przedmiotów A,B,C ma ocenę >= 3.
4. Student może również otrzymać stypendium gdy z wszystkich przedmiotów A,B,C
ma ocenę >= 3 i ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim.
Jak to już stwierdzono, zasady te, aczkolwiek deterministyczne logicznie i arytmetycznie i dające zawsze jednoznaczne decyzje, zawierają jednak pewien niedeterminizm
ukryty:
• student może dostać stypendium jeżeli ma średnią równą 4.2 jak również wtedy
gdy średnia ta jest równa 4.9. W tym drugim przypadku student jest lepszy i
być może należy mu się wyższe stypendium;
• student może dostać stypendium jeżeli jest aktywny w kole naukowym, jak również wtedy, gdy jest nadzwyczaj aktywny w kole naukowym (publikacje, oryginalne doświadczenia itp.) W tym drugim przypadku student jest lepszy i być
może należy mu się wyższe stypendium;
• student może dostać stypendium jeżeli zakwaliﬁkował się do ekipy olimpijskiej,
ale nie zdobyl medalu, jak również wtedy, gdy zdobył medal srebrny. W tym drugim przypadku student jest lepszy i być może należy mu się wyższe stypendium.
Podobnie jak w rozdziale 8.2, wzmiankowany niedeterminizm można zmniejszyć wprowadzając oceny dla średniej ocen, aktywności w kole naukowym i wyników na poziomie
olimpijskim. Oceny te będą propagowane na wniosek ”Student otrzymuje stypendium”; ocena tego wniosku umożliwi podjęcie bardziej racjonalnej decyzji o wielkości
stypendium.

9.1 Bazy wiedzy dla statusu studenta
Student1Oceny.BRD

9.1.2
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Baza wiedzy Student1Oceny.BRD

Baza wiedzy Student1.Oceny.BRD jest zmodyﬁkowaną (dla potrzeb wnioskowania rozwiniętego) wersją bazy wiedzy Student1Oceny.BED z rozdziału 8.2. Istotą modyﬁkacji
jest usunięcie z bazy Student1Oceny.BED reguł i modeli relacyjnych z zanegowanymi
wnioskami.
Baza reguł REStudent1Oceny.BRD
Baza ta zawiera reguły:
reguła(0,"Dane studenta (nazwisko,imię,kierunek,rok,grupa itd.)",["bez warunku"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("-------Początek reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"Student otrzymuje wpis",["Ocena z A,B,C >=3","zapłacił czesne"],1)
reguła(2,"Student otrzymuje wpis",["Ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(3,"Student otrzymuje stypendium_1",["zapłacił czesne",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"aktywny w kole naukowym"],1)
reguła(4,"Student otrzymuje stypendium_2",["Ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(5,"Student otrzymuje stypendium",["Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0"],1)
reguła(6,"Student otrzymuje stypendium",["Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2 > 0"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla ocen ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(7,"Ocena z A,B,C >=3",["Ocena z A >= 3","Ocena z B >= 3",
"Ocena z C >= 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla ocen ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(8,"Student może wykonywać pracę zarobkową",["nStudent otrzymuje stypendium"],1)
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Pamiętamy, że dla reguł rozwiniętych dokładnych obowiązuje założenie zamkniętego świata. Oznacza to, że nie oczekuje się pojawienia jakiś innych sposobów uzyskania
wpisu lub uzyskania stypendium, aniżeli już zadeklarowane w bazie wiedzy.
Podobnie jak dla bazy Student1Oceny.BED, potrzebujemy dwóch reguł dla uzyskania stypendium:
• Reguły 3 i 4 są podstawowymi regułami dla uzyskania stypendium. Ponieważ
warunki uzyskania stypendium będą oceniane, konieczne są dwie reguły z różnymi warunkami, odpowiednio:
Student otrzymuje stypendium_1
lub
Student otrzymuje stypendium_2.
• Rozpoczynając wnioskowanie wstecz dla hipotezy stypendialnej nie wiemy jednak, która z reguł 1 i 2 będzie spełniona. Wówczas testujemy hipotezę:
Student otrzymuje stypendium
będącą wnioskiem reguł 5 i 6. Reguły te mają ponadto odpowiednio warunki:
Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0
lub
Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2 > 0.
Potrzeba tych warunków wynika stąd, że przy wnioskowaniu wstecz dla hipotezy Student otrzymuje stypendium chcielibyśmy również znać ocenę, z jaką
student otrzymuje stypendium. Przedstawione rozwiązanie sprawia, że - aby hipoteza Student otrzymuje stypendium była prawdą, musi również być prawdą
odpowiednio warunek:
Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0
lub
Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2 > 0.
Aby te warunki były prawdą, muszą być spełnione odpowiednio modele relacyjne
116 i 117, co wymaga uprzedniego wyznaczenia ocen określonych odpowiednio
modelami 109 i 115.
Reguly z wnioskami Student otrzymuje wpis są regułami nie zawierającymi ukrytego
determinizmu: mogą one być spełnione tylko na jeden sposób. Dlatego też nie będziemy
wyznaczać ocen dla tych wniosków.
Baza modeli MOStudent1Oceny.BRD
Baza modeli MOStudent1Oceny.BRD ma postać:
rem_model("------- Początek modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","Ocena z A >= 3", "Ocena z A", ">=","3",1)
model(101,"bez warunku","Ocena z B >= 3", "Ocena z B", ">=","3",1)
model(102,"bez warunku","Ocena z C >= 3", "Ocena z C", ">=","3",1)
rem_model("---------------------------------------------")
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rem_model("----- Koniec modeli dla ocen przedmiotów
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------------")

rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla ocen warunków dopytywalnych ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(103,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość zapłacił czesne","10","=","0.0",1)
model(104,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"Ocena_średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2","=","0.0",1)
model(105,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość aktywny w kole naukowym",
"Ocena_aktywny w kole naukowym","=","0.0",1)
model_r(106,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość Student otrzymuje stypendium_1",
"+",["Wartość zapłacił czesne",
"Wartość średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"Wartość aktywny w kole naukowym"],1)
model(107,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_1",
"3","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(108,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość Student otrzymuje stypendium_1","/",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_1",1)
model(109,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_1",
"zaokrąglenie_do_N","2",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(110,"Student otrzymuje stypendium_2","Wartość Ocena z A,B,C >=3",
"Ocena_Ocena z A,B,C >=3","=","0.0",1)
model(111,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"Ocena_wyniki sportowe na poziomie olimpijskim","=","0.0",1)
model_r(112,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość Student otrzymuje stypendium_2",
"+",["Wartość Ocena z A,B,C >=3",
"Wartość wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
model(113,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_2",
"4","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(114,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość Student otrzymuje stypendium_2","/",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_2",1)
model(115,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_2",
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"zaokrąglenie_do_N","2",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(116,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1",">","0",1)
model(117,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2 > 0",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2",">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen warunków dopytywalnych ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla średnich ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(118,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
["0.333","0.333","0.333"],["Ocena z A","Ocena z B","Ocena z C"],1)
model(119,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.1",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","4.1",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla średnich ------------")

Baza ograniczeńł OGStudent1Oceny.BRD
Baza wiedzy Student1Oceny.BRD nie potrzebuje bazy ograniczeń, gdyż wszystkie jej
warunki dopytywalne występują w domyślnych parach dychotomicznych, zapisanych
za pomocą przedrostka negacji, np.:
zapłacił czesne,
nzapłacił czesne.

9.1.3

Wnioskowanie w przód - Student1Oceny.BRD

Przebieg wnioskowania w przód jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1Oceny.BRD
bazy modeli MOStudent1Oceny.BRD
zapłacił czesne?

TAK

Określ wartość argumentu:
Ocena z A
Ocena z A=3
Określ wartość argumentu:
Ocena z B
Ocena z B=5

Określ wartość argumentu:
Ocena z C
Ocena z C=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 118:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * Ocena z A +
0.333 * Ocena z B +
0.333 * Ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
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4.329
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Ocena z A >= 3
jeżeli:
Ocena z A >= 3
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
3 >= 3
Stąd wynika wniosek:
Ocena z A >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Ocena z B >= 3
jeżeli:
Ocena z B >= 3
Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
Ocena z B >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Ocena z C >= 3
jeżeli:
Ocena z C >= 3
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
5 >= 3
Stąd wynika wniosek:
Ocena z C >= 3
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Ocena z A >= 3
Ocena z B >= 3
Ocena z C >= 3
to
Ocena z A,B,C >=3
Stąd wynika wniosek:
Ocena z A,B,C >=3
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Ocena z A,B,C >=3
zapłacił czesne to
Student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje wpis
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wyniki sportowe na poziomie olimpijskim?
NIE
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Ocena z A,B,C >=3
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
to
Student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
nStudent otrzymuje wpis
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Ocena z A,B,C >=3
wyniki sportowe na poziomie olimpijskim
to
Student otrzymuje stypendium_2
Stąd wynika wniosek:
nStudent otrzymuje stypendium_2
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
Student otrzymuje stypendium_2
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_2 > 0
to
Student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
nStudent otrzymuje stypendium
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
nStudent otrzymuje stypendium
to
student może wykonywać pracę zarobkową
Stąd wynika wniosek:
student może wykonywać pracę zarobkową
Stosuję model relacyjny podstawowy 122:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Dla modelu 104 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
Określ ocenę wniosku na skali 0 -10:
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
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A, B i C >= 4.2
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=6
aktywny w kole naukowym?

TAK

Stosuję regułę 3:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
aktywny w kole naukowym
to
Student otrzymuje stypendium_1
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium_1
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stąd wynika wartość:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 = Ocena_średnia ocena
z przedmiotów A, B i C >= 4.2
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 = 6
Określ wartość argumentu:
Ocena_aktywny w kole naukowym
Ocena_aktywny w kole naukowym=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość aktywny w kole naukowym =
Ocena_aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość aktywny w kole naukowym = 7
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1

zachodzi:
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 =
Wartość zapłacił czesne +
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 +
Wartość aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 =
23
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1 =
liczba_warunków_reguły 5
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1 = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 /
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 = 7.666666667
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 = 7.67
Stosuję model relacyjny podstawowy 116:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
prawdą jest:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
jeżeli
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Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Dla modelu 116 jest spełniona relacja:
7.67 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
Student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
to
Student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
nStudent otrzymuje stypendium
to
student może wykonywać pracę
zarobkową
Stąd wynika wniosek:
nstudent może wykonywać pracę
zarobkową
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
Ocena z A >= 3
Ocena z B >= 3
Ocena z C >= 3
Ocena z A,B,C >=3
Student otrzymuje wpis

9.1.4
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nwyniki sportowe na poziomie olimpijskim
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2
aktywny w kole naukowym
Student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Student otrzymuje stypendium
nStudent może wykonywać pracę zarobkową
Dane są wartości następujących
argumentów:
Ocena z A=3
Ocena z B=5
Ocena z C=5
średnia ocena z przedmiotów A, B i C
= 4.329
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=6
Wartość zapłacił czesne=10
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=6
Ocena_aktywny w kole naukowym=7
Wartość aktywny w kole naukowym=7
Wartość Student otrzymuje stypendium_1=23
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1=3
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1=7.666666667
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1=7.67
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Student1Oceny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Wnioskowanie wstecz - Student1Oceny.BRD

Celem wnioskowania wstecz będzie weryﬁkacja hipotezy Student otrzymuje stypendium. Przebieg wnioskowania wstecz (przy tych samych faktach i wartościach argumentów jak poprzednio) jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent1Oceny.BRD
bazy modeli MOStudent1Oceny.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Student otrzymuje stypendium
zapłacił czesne?

TAK

Określ wartość argumentu:
Ocena z A
Ocena z A=3
Określ wartość argumentu:
Ocena z B
Ocena z B=5
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Określ wartość argumentu:
Ocena z C
Ocena z C=5
Stosuję model arytmetyczny liniowy 121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * Ocena A +
0.333 * Ocena B +
0.3333 * Ocena C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
4.329
Hipoteza pomocnicza
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 122:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jeżeli:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Dla modelu 104 jest spełniona relacja:
4.329 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Określ ocenę wniosku na skali 0 -10:
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=6
aktywny w kole naukowym? TAK
Hipoteza pomocnicza
Student otrzymuje stypendium_1
jest testowana.
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
aktywny w kole naukowym
to

Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium_1
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stąd wynika wartość:
Wartość zapłacił czesne = 10
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 =
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 = 6
Określ wartość argumentu:
Ocena_aktywny w kole naukowym
Ocena_aktywny w kole naukowym=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość aktywny w kole naukowym =
Ocena_aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość aktywny w kole naukowym = 7
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 =
Wartość zapłacił czesne +
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2 +
Wartość aktywny w kole naukowym
Stąd wynika wartość:
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 =
23
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
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Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1 =
liczba_warunków_reguły 3
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1 = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość Student otrzymuje stypendium_1 /
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 =
7.666666667
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
zachodzi:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 =
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1 zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 = 7.67
Hipoteza pomocnicza
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 116:
dla spełnionego warunku startowego:
Student otrzymuje stypendium_1
prawdą jest:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
jeżeli
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Dla modelu 116 jest spełniona relacja:
7.67 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
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Hipoteza główna
Student otrzymuje stypendium
jest testowana.
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
Student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
to
Student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
Student otrzymuje stypendium
Hipoteza w sensie szerokim:
Student otrzymuje stypendium
jest prawdą dla bazy wiedzy
Student1Oceny.BRD,
dla zadeklarowanych faktów i wartości
argumentów.
Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię,
kierunek, rok, grupa itd.)
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.1
aktywny w kole naukowym
Student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1 > 0
Student otrzymuje stypendium
Dane są wartości następujących
argumentów:
Ocena z A=3
Ocena z B=5
Ocena z C=5
średnia ocena z przedmiotów A, B i C=
4.329
Ocena_średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=6
Wartość zapłacił czesne=10
Wartość średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2=6
Ocena_aktywny w kole naukowym=7
Wartość aktywny w kole naukowym=7
Wartość Student otrzymuje
stypendium_1=23
Liczba warunków Student otrzymuje
stypendium_1=3
Wartość średnia Student otrzymuje
stypendium_1=7.666666667
Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_1=7.67
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mentów, w trakcie pomyślnego testowania
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Student1Oceny.BRD,

hipotezy:
Student otrzymuje stypendium

z zadeklarowanych faktów i wartości argu-

9.2
9.2.1

Bazy wiedzy dla statusu studenta
Student2Oceny.BRD
Wiedza dziedzinowa Student2Oceny.BRD

Wiedza dziedzinowa dla bazy Student2Oceny.BRD jest identyczna z wiedzą dziedzinową dla bazy Student2Oceny.BED, patrz rozdział 8.3. Dla kompletności i ułatwienia
śledzenia rozważań powtórzmy ją poniżej:
1. Warunkiem koniecznym wpisania studenta na semestr następny jest ocena >=3
dla wszystkich przedmiotów A,B,C. Od studentów nie mających wyników sportowych na poziomie olimpijskim wymaga się ponadto zapłacenia czesnego.
2. Student otrzymuje wpis warunkowy, gdy z przedmiotów A i B ma ocenę >=3, a z
przedmiotu C ma ocenę < 3. Od studentów nie mających wyników sportowych
na poziomie olimpijskim wymaga się ponadto zapłacenia czesnego.
3. Student otrzymuje również wpis warunkowy, gdy z wszystkich przedmiotów A,B,C
ma ocenę >=3, ale nie zapłacił czesnego i nie ma wyników sportowych na poziomie
olimpijskim.
4. Student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów jeżeli ma wyniki sportowe
na poziomie olimpijskim i co najwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę
< 3.
5. Student otrzymuje stypendium, gdy średnia ocena z przedmiotów A, B i C
>= 4.2 i student wykazuje aktywność w kole naukowym.
6. Student otrzymuje stypendium, gdy ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim.
7. Student zostaje skreślony z listy studentów jeżeli nie otrzymał wpisu i nie otrzymał wpisu warunkowego i nie otrzymał wpisu na indywidualny tryb studiów.
8. Student może uzyskać zgodę Dziekana na pracę zarobkową w Ośrodku Obliczeniowym Uczelni (OOU) jeżeli otrzymał wpis, nie otrzymuje stypendium i ma
średnią ocenę z przedmiotów A, B i C >= 3.5.
Ze względu na ukryty niedeterminizm warunków wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim oraz średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2, wniosek odnośnie przyznania stypendium powinny mieć ocenę.
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9.2.2
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Baza wiedzy Student2Oceny.BRD

Baza wiedzyStudent2.Oceny.BRD jest zmodyﬁkowaną (dla potrzeb wnioskowania rozwiniętego) wersją bazy wiedzy Student2Oceny.BED z rozdziału 8.3. Istotą modyﬁkacji
jest usunięcie z bazy Student2Oceny.BED reguł i modeli relacyjnych z zanegowanymi
wnioskami i wprowadzenie (tam, gdzie tego potrzeba) warunków będących wnioskami
z przedrostkiem negacji n.
Baza reguł REStudent2Oceny.BRD
Baza reguł REStudent2Oceny.BRD zawiera reguły:
reguła(0, "Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,rok, grupa itd.)",["bez warunku"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("-------Początek reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(1,"Student otrzymuje wpis",["Ocena z A,B,C >=3","zapłacił czesne"],1)
reguła(2,"Student otrzymuje wpis",["Ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla wpisu ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("
Początek grupy reguł dla")
rem_reguła("

student otrzymuje wpis warunkowy")

rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(3,"student otrzymuje wpis warunkowy",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"nocena z C >= 3","zapłacił czesne"],1)
reguła(4,"student otrzymuje wpis warunkowy",["ocena z A >= 3","ocena z B >= 3",
"ocena z C >= 3","nzapłacił czesne"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("
Koniec grupy reguł dla ")
rem_reguła(

student otrzymuje wpis warunkowy")

rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("

Początek grupy reguł dla ")

rem_reguła("
student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(5,"student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów"
["ma wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"co najwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3"],1)
reguła(6,"co najwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3",
["ocena z A >= 3","nocena z B >= 3"],1)
reguła(7,"co najwyżej z jednego z przedmiotów A i B ma ocenę < 3",
["nocena z A >= 3","ocena z B >= 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
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rem_reguła("

Koniec grupy reguł dla ")

rem_reguła("
student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(8,"Student otrzymuje stypendium_1",["zapłacił czesne",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"aktywny w kole naukowym"],1)
reguła(9,"Student otrzymuje stypendium_2",["Ocena z A,B,C >=3",
"wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
reguła(10,"Student otrzymuje stypendium",["Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0"],1)
reguła(11,"Student otrzymuje stypendium",["Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2 > 0"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla stypendium ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Początek reguł dla ocen przedmiotów ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(12,"Ocena z A,B,C >=3",["Ocena z A >= 3","Ocena z B >= 3",
"Ocena z C >= 3"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("------- Koniec reguł dla ocen przedmiotów ------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla decyzji finalnych")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(13,"student zostaje skreślony z listy studentów", ["nstudent otrzymuje wpis",
"nstudent otrzymuje wpis warunkowy",
"nstudent otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów"],1)
reguła(14,"student może uzyskać zgodę Dziekana na pracę zarobkową w OOU",
["student otrzymuje wpis","nstudent otrzymuje stypendium",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 3.5" ],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla decyzji finalnych")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(15,"Student może wykonywać pracę zarobkową",["nStudent otrzymuje stypendium"],1)

Baza reguł została napisana przy założeniu zamkniętego świata. Jest to uzasadnione tym, że nie oczekuje się pojawienia jakiś innych sposobów uzyskania wpisu lub
uzyskania stypendium.
Ukryty niedeterminizm bazy jest - jak poprzednio - związany z decyzja o przyzna-
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niu stypendium. Aby móc ocenić wniosek o otrzymaniu stypendium potrzebne są dwie
reguły (8 i 9) z wnioskami Student otrzymuje stypendium_1 i Student otrzymuje
stypendium_2.
Aby móc weryﬁkować hipotezę o przyznaniu stypendium z równoczesną jej oceną
potrzebne są dwie reguły (10 i 11) z dodatkowymi warunkami Wartość finalna
Student otrzymuje stypendium_1 > 0 i Wartość finalna Student otrzymuje
stypendium_2 > 0.
Baza modeli MOStudent2Oceny.BRD
Baza modeli MOStudent2Oceny.BRD ma postać:
rem_model("------- Początek modeli dla ocen ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(100,"bez warunku","ocena z A >= 3", "ocena z A", ">=","3",1)
model(101,"bez warunku","ocena z B >= 3", "ocena z B", ">=","3",1)
model(102,"bez warunku","ocena z C >= 3", "ocena z C", ">=","3",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("----- Koniec modeli dla ocen przedmiotów ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla ocen warunków dopytywalnych ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model(103,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość zapłacił czesne","10","=","0.0",1)
model(104,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"Ocena_średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2","=","0.0",1)
model(105,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość aktywny w kole naukowym",
"Ocena_aktywny w kole naukowym","=","0.0",1)
model_r(106,"Student otrzymuje stypendium_1","Wartość Student otrzymuje stypendium_1",
"+",["Wartość zapłacił czesne",
"Wartość średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.2",
"Wartość aktywny w kole naukowym"],1)
model(107,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_1",
"8","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(108,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość Student otrzymuje stypendium_1","/"
,"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_1",1)
model(109,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_1","zaokrąglenie_do_N","2",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(110,"Student otrzymuje stypendium_2","Wartość ocena z A,B,C >=3",
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"Ocena_ocena z A,B,C >=3","=","0.0",1)
model(111,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość wyniki sportowe na poziomie olimpijskim",
"Ocena_wyniki sportowe na poziomie olimpijskim","=","0.0",1)
model_r(112,"Student otrzymuje stypendium_2","Wartość Student otrzymuje stypendium_2",
"+",["Wartość ocena z A,B,C >=3",
"Wartość wyniki sportowe na poziomie olimpijskim"],1)
model(113,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_2",
"9","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(114,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość Student otrzymuje stypendium_2","/",
"Liczba warunków Student otrzymuje stypendium_2",1)
model(115,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość średnia Student otrzymuje stypendium_2","zaokrąglenie_do_N","2",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(116,"Student otrzymuje stypendium_1",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1 > 0",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_1",">","0",1)
model(117,"Student otrzymuje stypendium_2",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2 > 0",
"Wartość finalna Student otrzymuje stypendium_2",">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla ocen warunków dopytywalnych ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Początek modeli dla średnich ------------")
rem_model("---------------------------------------------")
model_liniowy(118,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C",
["0.333","0.333","0.333"],["ocena z A","ocena z B","ocena z C"],1)
model(119,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 4.1",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","4.1",1)
model(120,"bez warunku","średnia ocena z przedmiotów A, B i C >= 3.5",
"średnia ocena z przedmiotów A, B i C", ">=","3.5",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("------- Koniec modeli dla średnich ------------")
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Baza ograniczeńł OGStudent2Oceny.BRD
Baza wiedzy Student2Oceny.BRD nie potrzebuje bazy ograniczeń, gdyż wszystkie jej
warunki dopytywalne występują (domyślnie) w parach dychotomicznych, np. zapłacił
czesne, nzapłacił czesne.

9.2.3

Wnioskowanie w przód - Student2Oceny.BRD

Przebieg wnioskowania w przód jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent2Oceny.BRD
bazy modeli MOStudent2Oceny.BRD
ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim? TAK
zapłacił czesne? NIE
Stosuję regułę 8:
Jeżeli
zapłacił czesne
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
aktywny w kole naukowym
to
student otrzymuje stypendium_1
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje stypendium_1
Stosuję regułę 10:
Jeżeli
student otrzymuje stypendium_1
Wartość finalna student otrzymuje
stypendium_1 > 0
to
student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje stypendium
Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=2
Określ wartość argumentu:
ocena z B
ocena z B=4
Określ wartość argumentu:
ocena z C
ocena z C=3
Stosuję model arytmetyczny liniowy 118:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku

zachodzi:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
0.333 * ocena z A +
0.333 * ocena z B +
0.333 * ocena z C
Stąd wynika wartość:
średnia ocena z przedmiotów A, B i C =
2.997
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli:
ocena z A >= 3
Dla modelu 100 nie jest spełniona relacja:
2 >= 3
Stąd wynika wniosek:
nocena z A >= 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z B >= 3
jeżeli:
ocena z B >= 3
Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
4 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z B >= 3
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
nocena z C >= 3
zapłacił czesne
to
student otrzymuje wpis warunkowy
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis warunkowy

572

Rozdział 9. Wnioskowanie rozwinięte dokładne z ocenami

Stosuję regułę 4:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
nzapłacił czesne
to
student otrzymuje wpis warunkowy
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
ocena z A >= 3
nocena z B >= 3
to
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
Stąd wynika wniosek:
nco najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
to
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
nocena z A >= 3
ocena z B >= 3
to
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
Stąd wynika wniosek:
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
to
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
Stąd wynika wniosek:

student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
to
ocena z A,B,C >= 3
Stąd wynika wniosek:
nocena z A,B,C >= 3
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
ocena z A,B,C >= 3
zapłacił czesne
to
student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
ocena z A,B,C >= 3
ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
to
student otrzymuje wpis
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
ocena z A,B,C >= 3
ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
to
student otrzymuje stypendium_2
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje stypendium_2
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
student otrzymuje stypendium_2
Wartość finalna student otrzymuje
stypendium_2 > 0
to
student otrzymuje stypendium
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje stypendium
Stosuję regułę 13:
Jeżeli
nstudent otrzymuje wpis
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
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nstudent otrzymuje wpis na
indywidualny tryb studiów
to
student zostaje skreślony z listy
studentów
Stąd wynika wniosek:
nstudent zostaje skreślony z listy
studentów
Stosuję regułę 14:
Jeżeli
student otrzymuje wpis
nstudent otrzymuje stypendium
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
to
student może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
Stąd wynika wniosek:
nstudent może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
Stosuję regułę 15:
Jeżeli
nstudent otrzymuje stypendium
to
student podejmuje pracę zarobkową
Stąd wynika wniosek:
student podejmuje pracę zarobkową
Stosuję model relacyjny podstawowy 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z C >= 3
jeżeli
ocena z C >= 3
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
3 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z C >= 3
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
ocena z A >= 3
ocena z B >= 3
ocena z C >= 3
nzapłacił czesne
to
student otrzymuje wpis warunkowy
Stąd wynika wniosek:
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
Stosuję model relacyjny podstawowy 119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
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prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
jeżeli
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Dla modelu 119 nie jest spełniona relacja:
2.997 >= 4.2
Stąd wynika wniosek:
nśrednia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
Stosuję model relacyjny podstawowy 120:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
jeżeli
średnia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
Dla modelu 120 nie jest spełniona relacja:
2.997 >= 3.5
Stąd wynika wniosek:
nśrednia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię,
kierunek,rok,grupa itd.)
ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
nzapłacił czesne
nstudent otrzymuje stypendium_1
nstudent otrzymuje stypendium
nocena z A >= 3
ocena z B >= 3
nstudent otrzymuje wpis warunkowy
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
nocena z A,B,C >= 3
nstudent otrzymuje wpis
nstudent otrzymuje stypendium_2
nstudent otrzymuje stypendium
nstudent zostaje skreślony z listy
studentów
nstudent może uzyskać zgodę Dziekana
na pracę zarobkową w OOU
student podejmuje pracę zarobkową
ocena z C >= 3
nśrednia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 4.2
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nśrednia ocena z przedmiotów
A, B i C >= 3.5
Dane są
tów:
ocena z
ocena z
ocena z
średnia

wartości następujących argumenA=2
B=4
C=3
ocena z przedmiotów

A, B i C=2.997
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
Student2Oceny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Ponieważ w bazie reguł nie zostały zadeklarowane żadne fakty, a w bazie modeli
nie zostały zadeklarowane żadne argumenty znane, system wnioskujący - dochodząc
do reguły z warunkiem dopytywalnym lub do modelu z argumentem dopytywalnym zadaje odpowiednie pytania.

9.2.4

Wnioskowanie wstecz - Student2Oceny.BRD

Niech celem wnioskowania wstecz będzie weryﬁkacja hipotezy student otrzymuje
wpis na indywidualny tryb studiów. Przebieg wnioskowania wstecz (przy tych samych faktach i wartościach argumentów jak poprzednio) jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REStudent2Oceny.BRD
bazy modeli MOStudent2Oceny.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
student otrzymuje wpis na
indywidualny tryb studiów
ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim?
TAK
Określ wartość argumentu:
ocena z A
ocena z A=2
Hipoteza pomocnicza
ocena z A >= 3
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z A >= 3
jeżeli
ocena z A >= 3
Dla modelu 100 nie jest spełniona relacja:
2 >= 3
Stąd wynika wniosek:
nocena z A >= 3
Określ wartość argumentu:

ocena z B
ocena z B=4
Hipoteza pomocnicza
ocena z B >= 3
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
ocena z B >= 3
jeżeli
ocena z B >= 3
Dla modelu 101 jest spełniona relacja:
4 >= 3
Stąd wynika wniosek:
ocena z B >= 3
Hipoteza pomocnicza
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
jest testowana.
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
nocena z A >= 3 ocena z B >= 3 to
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
Stąd wynika wniosek:
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
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Hipoteza główna
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
jest testowana.
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
to
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
Stąd wynika wniosek:
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
Hipoteza w sensie szerokim:
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
jest prawdą dla bazy wiedzy
Student2Oceny.BRD,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.

Dane są następujące fakty:
Dane studenta (nazwisko, imię, kierunek,
rok, grupa itd.)
ma wyniki sportowe na poziomie
olimpijskim
nocena z A >= 3
ocena z B >= 3
co najwyżej z jednego z przedmiotów
A i B ma ocenę < 3
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów
Dane są wartości następujących
argumentów:
ocena z A=2
ocena z B=4
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Student2Oceny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów, w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
student otrzymuje wpis na indywidualny
tryb studiów

Tym razem natura weryﬁkowanej hipotezy (student otrzymuje wpis na indywidualny tryb studiów) nie wymagała wyznaczania ocen.

9.3
9.3.1

Baza wiedzy kredytowa KredytOceny.BRD
Wiedza dziedzinowa KredytOceny.BRD

Wiedza dziedzinowa dla tej bazy jest rozszerzeniem wiedzy przedstawionej w rozdziale 6.6 o wszystko to, co jest potrzebne dla wprowadzenia ocen dla wniosków
Udziel kredyt, podobnie jak to zostało zrobione dla bazy wiedzy KredytOceny.BED
w rozdziale 8.4. Baza wiedzy KredytOceny.BRD dziedziczy oczywiście wszystkie te
korzystne właściwości, które zostały już omówione dla bazy Kredyt.BRD w rozdziale
6.6.

9.3.2

Baza wiedzy KredytOceny.BRD

Baza reguł REKredytOceny.BRD
Baza reguł REKredytOceny.BRD jest następująca:
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Udziel kredyt")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(0, "Dane klienta (nazwisko, imię, adres, PESEL itd)", ["bez warunku"],1)
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reguła(1,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(2,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(3,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(4,"Udziel kredyt",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(5,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(6,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(7,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(8,"Udziel kredyt",["Dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(9,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 1","Wartość finalna Udziel kredyt 1 > 0"],1)
reguła(10,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 2","Wartość finalna Udziel kredyt 2 > 0"],1)
reguła(11,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 3","Wartość finalna Udziel kredyt 3 > 0"],1)
reguła(12,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 4","Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0"],1)
reguła(13,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 5","Wartość finalna Udziel kredyt 5 > 0"],1)
reguła(14,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 6","Wartość finalna Udziel kredyt 6 > 0"],1)
reguła(15,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 7","Wartość finalna Udziel kredyt 7 > 0"],1)
reguła(16,"Udziel kredyt",["Udziel kredyt 8","Wartość finalna Udziel kredyt 8 > 0"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Udziel kredyt")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Konsultuj z przełożonym")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(17,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(18,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(19,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(20,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Bardzo dobra ocena finansów","Zła reputacja"],1)
reguła(21,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(22,"Konsultuj z przełożonym",["Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
reguła(23,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
"Dostateczna ocena finansów","Bardzo dobra reputacja"],1)
reguła(24,"Konsultuj z przełożonym",["Dobre zabezpieczenie",
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"Dostateczna ocena finansów","Dobra reputacja"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Konsultuj z przełożonym")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla jakości zabezpieczeń")
rem_reguła("---------------------------------------------")
reguła(25,"Bardzo dobre zabezpieczenie",["Bardzo dobre zabezpieczenie a)"],1)
reguła(26,"Bardzo dobre zabezpieczenie",["Bardzo dobre zabezpieczenie b)"],1)
reguła(27,"Bardzo dobre zabezpieczenie b)",
["Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)"],1)
reguła(28,"Dobre zabezpieczenie", ["Dobre zabezpieczenie częściowe 1)",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 2)","Dobre zabezpieczenie częściowe 3)",
"nBardzo dobre zabezpieczenie"],1)
reguła(29,"Złe zabezpieczenie",["nBardzo dobre zabezpieczenie",
"nDobre zabezpieczenie"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla jakości zabezpieczeń")

Jak widać, reguły dla wniosków Udziel kredyt oraz Konsultuj z przełożonym są
identyczne jak w bazie REKredytOceny.BED. Reguł z wnioskiem Odmów kredytu tym
razem nie ma: są one w bazie rozwiniętej niepotrzebne. Zwraca uwagę prostota reguły
dla wniosku Złe zabezpieczenie.

Baza modeli MOKredytOceny.BRD
Baza modeli MOKredytOceny.BRD ma postać1 :
rem_model("Początek modeli dla częściowych zabezpieczeń")
rem_model("-------------------------------")
model(101,"bez warunku","Bardzo dobre zabezpieczenie a)",
"Zabezpieczenie I klasy (%)",">=","100",1)
model(102,"Bardzo dobre zabezpieczenie a)",
"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie a)","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(103,"bez warunku","Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)", "<=,<",
["70","Zabezpieczenie I klasy (%)","100"],1)
model(104,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)","=","0.0",1)
1 Aczkolwiek liczba reguł/modeli tej bazy przekracza limit ustalony dla wersji edukacyjnej rmse,
baza ta jest w drodze wyjątku przez tę wersję akceptowana do końca października 2017 r., co umożliwia
Czytelnikowi przetestowanie wnioskowania.
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model(105,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Zabezpieczenie II klasy (%)",">=","30",1)
model(106,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)","=","0.0",1)
model_r(107,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b)","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)"],1)
model(108,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Liczba warunków bardzo dobre zabezpieczenie_b)","27",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(109,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Wartość średnia Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b)","/",
"Liczba warunków bardzo dobre zabezpieczenie_b)",1)
model(110,"Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)",
"Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość średnia Bardzo dobre zabezpieczenie",
"zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(111,"nBardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 1)",
"Zabezpieczenie I klasy (%)",">=","60",1)
model(112,"Dobre zabezpieczenie częściowe 1)",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 2)",
"Zabezpieczenie II klasy (%)",">=","10",1)
model(113,"Dobre zabezpieczenie częściowe 2)",
"Dobre zabezpieczenie częściowe 3)",
"Zabezpieczenie III klasy (%)",">=","30",1)
model_liniowy(114,"Dobre zabezpieczenie","Wartość Dobre zabezpieczenie",
["1","1","1"],["Ocena_Dobre zabezpieczenie częściowe 1",
"Ocena_Dobre zabezpieczenie częściowe 2",
"Ocena_Dobre zabezpieczenie częściowe 3"],1)
model(115,"Dobre zabezpieczenie","Liczba warunków dobre zabezpieczenie","28",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(116,"Dobre zabezpieczenie","Wartość średnia Dobre zabezpieczenie",
"Wartość Dobre zabezpieczenie","/",
"Liczba warunków dobre zabezpieczenie",1)
model(117,"Dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość średnia Dobre zabezpieczenie",
"zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("-------------------------------")
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rem_model("Koniec modeli dla częściowych zabezpieczeń")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla klas zabezpieczeń")
rem_model("-------------------------------")
model_r(118,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy","+",
["Depozyty złotówkowe", "Depozyty dewizowe","Gwarancje bankowe"],1)
model(119,"bez warunku","Zabezpieczenie I klasy (%)",
"Zabezpieczenie I klasy","%","Kredyt",1)
model(120,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy","Akcje","+","Obligacje",1)
model(121,"bez warunku","Zabezpieczenie II klasy (%)",
"Zabezpieczenie II klasy","%","Kredyt",1)
model(122,"bez warunku","Zabezpieczenie III klasy","Hipoteka","+",
"Prawa własności",1)
model(123,"bez warunku","Zabezpieczenie III klasy (%)",
"Zabezpieczenie III klasy","%","Kredyt",1)
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla klas zabezpieczeń")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla wskaźnika finansowego")
rem_model("-------------------------------")
model_liniowy(124,"bez warunku","Wskaźnik finansowy", ["-2", "1", "5", "5"],
["Krótkoterminowe zadłużenie/Sprzedaż netto (%)",
"Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)",
"Zysk netto/Całkowity majątek (%)",
"Zysk netto/Sprzedaż netto (%)"],1)
model(125,"bez warunku","Zły wskaźnik finansowy","Wskaźnik finansowy","<=","-50",1)
model(126,"Zły wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Zły wskaźnik finansowy",
"Ocena_Zły wskaźnik finansowy","=","0",1)
model_r(127,"bez warunku","Dostateczny wskaźnik finansowy","<,<=",
["-50","Wskaźnik finansowy","100"],1)
model(128,"Dostateczny wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dostateczny wskaźnik finansowy",
"Ocena_Dostateczny wskaźnik finansowy","=","0",1)
model_r(129,"bez warunku","Dobry wskaźnik finansowy","<,<=",
["100","Wskaźnik finansowy","500"],1)
model(130,"Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Ocena_Dobry wskaźnik finansowy","=","0",1)
model(131,"bez warunku","Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Wskaźnik finansowy", ">=","500",1)
model(132,"Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
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"Ocena_Bardzo dobry wskaźnik finansowy","=","0",1)
rem_model("-------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla wskaźnika finansowego")
rem_model("-------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla oceny ryzyka kredytowego")
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(133,"Udziel kredyt 1","Wartość Udziel kredyt 1","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobra reputacja"],1)
model(134,"Udziel kredyt 1","Liczba warunków Udziel kredyt 1","1",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(135,"Udziel kredyt 1","Wartość średnia Udziel kredyt 1",
"Wartość Udziel kredyt 1","/","Liczba warunków Udziel kredyt 1",1)
model(136,"Udziel kredyt 1","Wartość finalna Udziel kredyt 1",
"Wartość średnia Udziel kredyt 1","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(137,"Udziel kredyt 1","Wartość finalna Udziel kredyt 1 > 0",
"Wartość Udziel kredyt 1", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(138,"Udziel kredyt 2","Wartość Udziel kredyt 2","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dobra reputacja"],1)
model(139,"Udziel kredyt 2","Liczba warunków Udziel kredyt 2","2",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(140,"Udziel kredyt 2","Wartość średnia Udziel kredyt 2",
"Wartość Udziel kredyt 2","/","Liczba warunków Udziel kredyt 2",1)
model(141,"Udziel kredyt 2","Wartość finalna Udziel kredyt 2",
"Wartość średnia Udziel kredyt 2","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(142,"Udziel kredyt 2","Wartość finalna Udziel kredyt 2 > 0",
"Wartość finalna Udziel kredyt 2", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(143,"Udziel kredyt 3","Wartość Udziel kredyt 3","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobra reputacja"],1)
model(144,"Udziel kredyt 3","Liczba warunków Udziel kredyt 3","3",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(145,"Udziel kredyt 3","Wartość średnia Udziel kredyt 3",
"Wartość Udziel kredyt 3","/","Liczba warunków Udziel kredyt 3",1)
model(146,"Udziel kredyt 3","Wartość finalna Udziel kredyt 3",
"Wartość średnia Udziel kredyt 3","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(147,"Udziel kredyt 3","Wartość finalna Udziel kredyt 3 > 0",
"Wartość finalna Udziel kredyt 3", ">","0",1)

9.3 Baza wiedzy kredytowa KredytOceny.BRD

rem_model("---------------------------------------------")
model_r(148,"Udziel kredyt 4","Wartość Udziel kredyt 4","+",
["Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dobra reputacja"],1)
model(149,"Udziel kredyt 4","Liczba warunków Udziel kredyt 4","4",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(150,"Udziel kredyt 4","Wartość średnia Udziel kredyt 4",
"Wartość Udziel kredyt 4","/","Liczba warunków Udziel kredyt 4",1)
model(151,"Udziel kredyt 4","Wartość finalna Udziel kredyt 4",
"Wartość średnia Udziel kredyt 4","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(152,"Udziel kredyt 4","Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0",
"Wartość finalna Udziel kredyt 4", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(153,"Udziel kredyt 5","Wartość Udziel kredyt 5","+",
["Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Bardzo dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobra reputacja"],1)
model(154,"Udziel kredyt 5","Liczba warunków Udziel kredyt 5","5",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(155,"Udziel kredyt 5","Wartość średnia Udziel kredyt 5",
"Wartość Udziel kredyt 5","/","Liczba warunków Udziel kredyt 5",1)
model(156,"Udziel kredyt 5","Wartość finalna Udziel kredyt 5",
"Wartość średnia Udziel kredyt 5","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(157,"Udziel kredyt 5","Wartość finalna Udziel kredyt 5 > 0",
"Wartość Udziel kredyt 5", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(158,"Udziel kredyt 6","Wartość Udziel kredyt 6","+",
["Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Bardzo dobry wskaźnik finansowy"
"Wartość finalna Dobra reputacja"],1)
model(159,"Udziel kredyt 6","Liczba warunków Udziel kredyt 6","6",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(160,"Udziel kredyt 6","Wartość średnia Udziel kredyt 6",
"Wartość Udziel kredyt 6","/","Liczba warunków Udziel kredyt 6",1)
model(161,"Udziel kredyt 6","Wartość finalna Udziel kredyt 6",
"Wartość średnia Udziel kredyt 6","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(162,"Udziel kredyt 6","Wartość finalna Udziel kredyt 6 > 0",
"Wartość finalna Udziel kredyt 6", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(163,"Udziel kredyt 7","Wartość Udziel kredyt 7","+",
["Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Bardzo dobra reputacja"],1)
model(164,"Udziel kredyt 7","Liczba warunków Udziel kredyt 7","7",
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"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(165,"Udziel kredyt 7","Wartość średnia Udziel kredyt 7",
"Wartość Udziel kredyt 7","/","Liczba warunków Udziel kredyt 7",1)
model(166,"Udziel kredyt 7","Wartość finalna Udziel kredyt 7",
"Wartość średnia Udziel kredyt 7","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(167,"Udziel kredyt 7","Wartość finalna Udziel kredyt 7 > 0",
"Wartość finalna Udziel kredyt 7", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(168,"Udziel kredyt 8","Wartość Udziel kredyt 8","+",
["Wartość finalna Dobre zabezpieczenie",
"Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy",
"Wartość finalna Dobra reputacja"],1)
model(169,"Udziel kredyt 8","Liczba warunków Udziel kredyt 8","8",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(170,"Udziel kredyt 8","Wartość średnia Udziel kredyt 8",
"Wartość Udziel kredyt 8","/","Liczba warunków Udziel kredyt 8",1)
model(171,"Udziel kredyt 8","Wartość finalna Udziel kredyt 8",
"Wartość średnia Udziel kredyt 8","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(172,"Udziel kredyt 8","Wartość finalna Udziel kredyt 8 > 0",
"Wartość finalna Udziel kredyt 8", ">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla oceny ryzyka kredytowego")

Jak widać, baza modeli MOKredytOceny.BRD - w odróżnieniu od bazy modeli MOKredytOceny.BED - zawiera wyłącznie modele bezpośrednio wynikające z regulaminu przyznawania kredytów.
Na uwagę zasługuje:
• wybór warunków startowych dla modeli 102, 104, 106, 108, 110. Jest on taki,
że żaden z tych modeli nie będzie testowany niepotrzebnie;
• zastosowanie zanegowanego wniosku nBardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1) jako warunku startowego dla modelu 111; jest to uzasadnione tym, że
testowanie wniosku tego modelu (Dobre zabezpieczenie częściowe 1)) należy wykonać tylko wtedy, gdy zabezpieczenie nie jest bardzo dobre;
• wybór warunków startowych dla modeli 133,..., 172. Zapobiega on również niepotrzebnemu testowaniu któregoś z tych modeli;
• wartości wniosków Udziel kredyt i (i = 1,..,8) wyznaczono stosując ocenę
zrównoważoną (patrz rozdział 7.5.3, co wynika m. in. stąd, że reguły z tymi
wnioskami mają taką samą liczbę warunków o takich samych atrybutach i porównywalnym znaczeniu.
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Baza ograniczeń OGKredytOceny.BRD
Baza ograniczeń OGKredytOceny.BRD jest identyczna z bazą OGKredytOceny.BED i zawiera tylko jedno ograniczenie:
ograniczenie(1,["Bardzo dobra reputacja","Dobra reputacja","Zła reputacja"])

9.3.3

Wnioskowanie w przód - KredytOceny.BRD

Wnioskowanie w przód dla rozwiniętej bazy wiedzy kredytowej KredytOceny.BRD odbędzie się dla identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak dla elementarnej
bazy KredytOceny.BED z rozdziału 8.4. Przebieg wnioskowania rozwiniętego dokładnego w przód dla bazy KredytOceny.BRD jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REKredytOceny.BRD
bazy modeli MOKredytOceny.BRD
bazy ograniczeń OGKredytOceny.BRD
W bazie reguł są fakty:
Bardzo dobra reputacja
W bazie modeli są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Zysk netto/Sprzedaż netto (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Stosuję regułę 0:
Jeżeli
bez warunku
to
Dane klienta (nazwisko, imię, adres,
PESEL itd)
Stąd wynika wniosek:
Dane klienta (nazwisko, imię, adres,
PESEL itd)
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi

Zabezpieczenie I klasy =
Depozyty złotówkowe +
Depozyty dewizowe +
Gwarancje bankowe
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy = 40000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Zabezpieczenie I klasy % Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 80
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie II klasy = Akcje +
Obligacje
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy = 30000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie II klasy (%) =
Zabezpieczenie II klasy % Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy (%) = 60
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
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122:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie III klasy = Hipoteka +
Prawa własności
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie III klasy = 200000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
123:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie III klasy (%) =
Zabezpieczenie III klasy % Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie III klasy (%) = 400
Stosuję model matematyczny liniowy 124:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Wskaźnik finansowy =
-2 * Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)+
1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (%) +
5 * Zysk netto/Całkowity majątek (%) +
5 * Zysk netto/Sprzedaż netto (%)
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik finansowy = 300
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo dobre zabezpieczenie a)
Jeżeli
Zabezpieczenie I klasy (%) >= 100
Dla modelu 101 nie jest spełniona relacja:
64 >= 100
Stąd wynika wniosek:
nBardzo dobre zabezpieczenie a)
Stosuję model relacyjny podstawowy 125:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Zły wskaźnik finansowy
Jeżeli
Wskaźnik finansowy <= -50
Dla modelu 121 nie jest spełniona relacja:
300 <= -50
Stąd wynika wniosek:
nZły wskaźnik finansowy

Stosuję model relacyjny podstawowy 131:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
Jeżeli
Wskaźnik finansowy >= 500
Dla modelu 124 nie jest spełniona relacja:
300 > 500
Stąd wynika:
nBardzo dobry wskaźnik finansowy
Stosuję model relacyjny rozwinięty 103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Jeżeli
70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Dla modelu 102 nie jest spełniona relacja:
70 <= 80 < 100
Stąd wynika:
nBardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Określ ocenę wniosku na skali 0 -10:
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)=3
Stosuję regułę 25:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie a)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
nBardzo dobre zabezpieczenie
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
Bardzo dobra reputacja
to
Udziel kredyt 1
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 1
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
Dobra reputacja
to
Udziel kredyt 2
Stąd wynika wniosek:
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nUdziel kredyt 2
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Bardzo dobra reputacja
to
Udziel kredyt 3
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 3
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Dobra reputacja
to
Udziel kredyt 4
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 4
Stosuję regułę 9:
Jeżeli
Udziel kredyt 1
Wartość finalna Udziel
kredyt 1 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Stosuję regułę 10:
Jeżeli
Udziel kredyt 2
Wartość finalna Udziel
kredyt 2 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
Udziel kredyt 3
Wartość finalna Udziel
kredyt 3 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Udziel kredyt 4
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0

to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Stosuję regułę 17:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dobry wskaźnik finansowy,
Zła reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję regułę 19:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Bardzo dobry wskaźnik finansowy,
Zła reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję regułę 21:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dostateczny wskaźnik finansowy,
Bardzo dobra reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję regułę 22:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dostateczny wskaźnik finansowy,
Dobra reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1) =
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre
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zabezpieczenie częściowe b1) = 3
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
prawdą jest:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
jeżeli
Zabezpieczenie II klasy (%) >= 30
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
60 >= 30
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Określ ocenę wniosku na skali 0 -10:
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Stosuję regułę 27:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Stosuję regułę 26:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stosuję regułę 19:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Bardzo dobry wskaźnik finansowy,
Zła reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję regułę 29:
Jeżeli
nBardzo dobre zabezpieczenie
nDobre zabezpieczenie
to
Złe zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:

nZłe zabezpieczenie
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2) =
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2) = 8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b) =
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1) +
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2)
Stąd wynika wartość:
Wartość Bardzo dobre
zabezpieczenie_b) = 11
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
zachodzi:
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b) =
liczba_warunków_reguły 27
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b) = 2
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
zachodzi:
Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie = Wartość Bardzo dobre
zabezpieczenie_b) /
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b)
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie = 5.5
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
110:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie = Wartość średnia
Bardzo dobre zabezpieczenie
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie = 5.5
Stosuję model relacyjny rozwinięty 111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Dobre zabezpieczenie częściowe 1
jeżeli
60 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 70
Dla modelu
111 nie jest spełniona relacja:
60 <= 80 < 70
Stąd wynika wniosek:
nDobre zabezpieczenie częściowe 1
Stosuję model relacyjny rozwinięty 127:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Dostateczny wskaźnik finansowy
jeżeli
-50 < Wskaźnik finansowy <= 100
Dla modelu
127 nie jest spełniona relacja:
-50 < 300 <= 100
Stąd wynika wniosek:
nDostateczny wskaźnik finansowy
Stosuję model relacyjny rozwinięty 129:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Dobry wskaźnik finansowy
jeżeli
100 < Wskaźnik finansowy <= 500
Dla modelu 129 jest spełniona relacja:
100 < 300 <= 500
Stąd wynika wniosek: +
Dobry wskaźnik finansowy
Określ ocenę wniosku na skali
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy =5

0-10:

Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie,
Dobry wskaźnik finansowy,
Dobra reputacja
to
Udziel kredyt 4
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt 4
Stosuję regułę 21:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dostateczny wskaźnik finansowy
Bardzo dobra reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję regułę 22:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dostateczny wskaźnik finansowy
Dobra reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuje regułę 28:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie częściowe 1
Dobre zabezpieczenie częściowe 2
Dobre zabezpieczenie częściowe 3
to
Dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
nDobre zabezpieczenie
Stosuje regułę 5:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
Bardzo dobra reputacja
to
Udziel kredyt 5
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 5
Stosuje regułę 6:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
Dobra reputacja
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to
Udziel kredyt 6
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 6

to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt

Stosuje regułę 7:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Bardzo dobra reputacja
to
Udziel kredyt 7
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 7

Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Zła reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym

Stosuję regułę 8:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Dobra reputacja
to
Udziel kredyt 8
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 8

Stosuję regułę 20:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
Zła reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym

Stosuję regułę 13:
Jeżeli
Udziel kredyt 5
Wartość finalna Udziel kredyt 5 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt

Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Zła reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym

Stosuję regułę 14:
Jeżeli
Udziel kredyt 6
Wartość finalna Udziel kredyt 6 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Stosuję regułę 15:
Jeżeli
Udziel kredyt 7
Wartość finalna Udziel kredyt 7 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt
Stosuję regułę 16:
Jeżeli
Udziel kredyt 8
Wartość finalna Udziel kredyt 8 > 0

Stosuję regułę 23:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie
Dostateczny wskaźnik finansowy
Bardzo dobra reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję regułę 24:
Jeżeli
Dobre zabezpieczenie
Dostateczny wskaźnik finansowy
Dobra reputacja
to
Konsultuj z przełożonym
Stąd wynika wniosek:
nKonsultuj z przełożonym
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
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130:
dla spełnionego warunku startowego:
Dobry wskaźnik finansowy
zachodzi:
Wartość finalna Dobry wskaźnik
finansowy = Ocena_Dobry wskaźnik
finansowy
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Dobry wskaźnik
finansowy = 5
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Dobra reputacja
Wartość finalna Dobra reputacja=7
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
148:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Wartość Udziel kredyt 4 =
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie +
Wartość finalna Dobry wskaźnik
finansowy +
Wartość finalna Dobra reputacja
Stąd wynika wartość:
Wartość Udziel kredyt 4 = 17.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
149:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Liczba warunków Udziel kredyt 4 = l
iczba_warunków_reguły 4
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Udziel kredyt 4 = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
150:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Wartość średnia Udziel kredyt 4 =
Wartość Udziel kredyt 4 /
Liczba warunków Udziel kredyt 4
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Udziel kredyt 4 =
5.833333333
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
151:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:

Wartość finalna Udziel kredyt 4 =
Wartość średnia Udziel kredyt 4
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 = 5.83
Stosuję model relacyjny podstawowy 152:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
prawdą jest:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
jeżeli
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Dla modelu 152 jest spełniona relacja:
5.83 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Udziel kredyt 4
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Dane klienta (nazwisko, imię,
adres, PESEL itd)
Dobra reputacja
nBardzo dobra reputacja
nZła reputacja
nBardzo dobre zabezpieczenie a)
nZły wskaźnik finansowy
nBardzo dobry wskaźnik finansowy
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
nUdziel kredyt 1
nUdziel kredyt 2
nUdziel kredyt 3
nKonsultuj z przełożonym
Bardzo obre zabezpieczenie częściowe b2)
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Bardzo dobre zabezpieczenie
nZłe zabezpieczenie
nDobre zabezpieczenie częściowe 1
nDostateczny wskaźnik finansowy
Dobry wskaźnik finansowy
Udziel kredyt 4
nDobre zabezpieczenie
nUdziel kredyt 5
nUdziel kredyt 6
nUdziel kredyt 7
Udziel kredyt 8

590

Rozdział 9. Wnioskowanie rozwinięte dokładne z ocenami

Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Udziel kredyt
Dane są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Zysk netto/Sprzedaż netto (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Zabezpieczenie I klasy=40000
Zabezpieczenie I klasy (%)=80
Zabezpieczenie II klasy=30000
Zabezpieczenie II klasy (%)=60
Zabezpieczenie III klasy=200000
Zabezpieczenie III klasy (%)=400
Wskaźnik finansowy=300
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)=3
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1)=3

Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie b)=11
Liczba warunków Bardzo dobre
zabezpieczenie=2
Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie=5.5
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie=5.5
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy=5
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy=5
Wartość finalna Dobra reputacja=7
Wartość Udziel kredyt 4=17.5
Liczba warunków Udziel kredyt 4=3
Wartość średnia Udziel kredyt 4=
5.833333333
Wartość finalna Udziel kredyt 4=5.8
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
KredytOceny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania ekspertowego.

Przebieg tego wnioskowania jest bardziej rozwlekły aniżeli przebieg wnioskowania
elementarnego dokładnego z ocenami w przód z rozdziału 8.4. Jest to związane przede
wszystkim z generacją wniosków nieprawdziwych, np. wniosków nUdziel kredyt. Nie
można temu zapobiec przyjmując dla reguł 1 - 8 zerowy semafor wyświetlania: reguły te są bowiem tymi regułami bazy reguł, które przedstawiają zasadniczy wniosek
wnioskowania. Rozwlekłość ta jest poniekąd ceną płaconą za zdecydowanie większą
zwięzłość i czytelność bazy rozwiniętej w porównaniu z bazą elementarną. Można jej
częściowo zapobiec stosując wnioskowanie wstecz.

9.3.4

Wnioskowanie wstecz - KredytOceny.BRD

Przebieg wnioskowania wstecz dla testowania hipotezy Udziel kredyt jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REKredytOceny.BRD
bazy modeli MOKredytOceny.BRD
bazy ograniczeń OGKredytOceny.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Udziel kredyt
W bazie reguł są fakty:

Dobra reputacja
W bazie modeli są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
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Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)=5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Zysk netto/Sprzedaż netto (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
118:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie I klasy =
Depozyty złotówkowe +
Depozyty dewizowe +
Gwarancje bankowe
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy = 40000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie I klasy (%) =
Zabezpieczenie I klasy % Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie I klasy (%) = 80
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie a)
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo dobre zabezpieczenie a)
Jeżeli
Zabezpieczenie I klasy (%) >= 100
Dla modelu 101 nie jest spełniona relacja:
64 >= 100
Stąd wynika wniosek:
nBardzo dobre zabezpieczenie a)
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Jeżeli

70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
70 <= 80 < 100
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
Określ ocenę wniosku na skali 0 -10:
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)=3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Zabezpieczenie II klasy = Akcje +
Obligacje
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy = 30000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Zabezpieczenie II klasy (%) =
Zabezpieczenie II klasy % Kredyt
Stąd wynika wartość:
Zabezpieczenie II klasy (%) = 60
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b)2
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
jeżeli
Zabezpieczenie I Iklasy (%) >= 30
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
60 >= 30
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Określ ocenę wniosku na skali 0 -10:
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
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jest testowana.
Stosuję regułę 27:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Bardzo dobre zabezpieczenie
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie

częściowe b1)
częściowe b2)
b)
b)

Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobre zabezpieczenie
jest testowana.
Stosuję regułę 26:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
to
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wniosek:
Bardzo dobre zabezpieczenie
Stosuję model matematyczny liniowy 124:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wskaźnik finansowy =
-2 * Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)+
1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (%) +
5 * Zysk netto/Całkowity majątek (%) +
5 * Zysk netto/Sprzedaż netto (%)
Stąd wynika wartość:
Wskaźnik finansowy = 300
Hipoteza pomocnicza
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 131:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
Jeżeli
Wskaźnik finansowy >= 500
Dla modelu 124 nie jest spełniona relacja:
300 > 500
Stąd wynika:
nBardzo dobry wskaźnik finansowy
Hipoteza pomocnicza
Udziel kredyt 1
jest testowana.

Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
Bardzo dobra reputacja
to Udziel kredyt 1
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 1
Hipoteza pomocnicza
Udziel kredyt 2
jest testowana.
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Bardzo dobry wskaźnik finansowy
Dobra reputacja
to Udziel kredyt 2
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 2
Hipoteza pomocnicza
Dobry wskaźnik finansowy
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 129:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Dobry wskaźnik finansowy
jeżeli
100 < Wskaźnik finansowy <= 500
Dla modelu 123 jest spełniona relacja:
100 < 300 <= 500
Stąd wynika:
Dobry wskaźnik finansowy
Określ ocenę wniosku na skali 0 -10:
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy=5
Hipoteza pomocnicza
Udziel kredyt 3
jest testowana.
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Bardzo dobra reputacja
to Udziel kredyt 3
Stąd wynika wniosek:
nUdziel kredyt 3
Hipoteza pomocnicza
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Udziel kredyt 4
jest testowana.
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Bardzo dobre zabezpieczenie
Dobry wskaźnik finansowy
Dobra reputacja
to Udziel kredyt 4
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt 4

zabezpieczenie_b) =
liczba_warunków_reguły
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b) = 2

27

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
zachodzi:
Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie =
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b) /
104: dla spełnionego warunku startowego:
Liczba warunków bardzo dobre
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b1)
zabezpieczenie_b)
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie Stąd wynika wartość:
Wartość średnia
częściowe b1) =
Bardzo dobre zabezpieczenie =5.5
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie 110:
dla spełnionego warunku startowego:
częściowe b1) = 3
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
zachodzi:
106:
Wartość finalna Bardzo dobre
dla spełnionego warunku startowego:
zabezpieczenie = Wartość średnia
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Bardzo dobre zabezpieczenie
zachodzi:
zaokrąglenie_do_N 2
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie
Stąd wynika wartość:
częściowe b2) =
Wartość finalna Bardzo dobre
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
zabezpieczenie = 5.5
częściowe b2)
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie Stosuję model arytmetyczny podstawowy
130:
częściowe b2) = 8
dla spełnionego warunku startowego:
Dobry wskaźnik finansowy
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
zachodzi:
107:
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy =
dla spełnionego warunku startowego:
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Stąd wynika wartość:
zachodzi:
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy =
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b) =
5
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1) +
Wartość finalna Bardzo dobre zabezpieczenie Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Dobra reputacja
częściowe b2)
Wartość finalna Dobra reputacja=7
Stąd wynika wartość:
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b) = 11
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
Stosuję model arytmetyczny podstawowy 148:
dla spełnionego warunku startowego:
108:
Udziel kredyt 4
dla spełnionego warunku startowego:
zachodzi:
Bardzo dobre zabezpieczenie częściowe b2)
Wartość Udziel kredyt 4 =
zachodzi:
Wartość finalna Bardzo dobre
Liczba warunków bardzo dobre
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zabezpieczenie +
Wartość finalna Dobry wskaźnik
finansowy +
Wartość finalna Dobra reputacja
Stąd wynika wartość:
Wartość Udziel kredyt 4 = 17.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
149:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Liczba warunków Udziel kredyt 4 =
liczba_warunków_reguły 4
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Udziel kredyt 4 = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
150:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Wartość średnia Udziel kredyt 4 =
Wartość Udziel kredyt 4 /
Liczba warunków Udziel kredyt 4
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Udziel kredyt 4 =
5.833333333
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
151:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
zachodzi:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 =
Wartość średnia Udziel kredyt 4
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 = 5.83
Hipoteza pomocnicza
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 152:
dla spełnionego warunku startowego:
Udziel kredyt 4
prawdą jest:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
jeżeli
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Dla modelu 152 jest spełniona relacja:
5.83 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0

Hipoteza główna
Udziel kredyt
jest testowana.
Stosuję regułę 12:
Jeżeli
Udziel kredyt 4
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
to
Udziel kredyt
Stąd wynika wniosek:
Udziel kredyt
Hipoteza w sensie szerokim:
Udziel kredyt
jest prawdą dla bazy wiedzy
KredytOceny.BRD,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są fakty:
Dane klienta
(nazwisko, imię, adres, PESEL itd)
Dobra reputacja
nBardzo dobra reputacja
nZła reputacja
nBardzo dobre zabezpieczenie a)
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)
Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)
Bardzo dobre zabezpieczenie b)
Bardzo dobre zabezpieczenie
nBardzo dobry wskaźnik finansowy
nUdziel kredyt 1
nUdziel kredyt 2
Dobry wskaźnik finansowy
nUdziel kredyt 3
Udziel kredyt 4
Wartość finalna Udziel kredyt 4 > 0
Udziel kredyt
Dane są wartości argumentów:
Depozyty złotówkowe=20000
Depozyty dewizowe=10000
Gwarancje bankowe=10000
Kredyt=50000
Akcje=10000
Obligacje=20000
Krótkoterminowe zadłużenie/
Sprzedaż netto (%)= 5
Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)=10
Zysk netto/Całkowity majątek (%)=40
Zysk netto/Sprzedaż netto (%)=20
Hipoteka=180000
Prawa własności=20000

9.4 Baza wiedzy dyrektorska DyrektorOceny.BRD

Zabezpieczenie I klasy=40000
Zabezpieczenie I klasy (%)=80
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b1)=3
Zabezpieczenie II klasy=30000
Zabezpieczenie II klasy (%)=60
Ocena_Bardzo dobre zabezpieczenie
częściowe b2)=8
Wskaźnik finansowy=300
Ocena_Dobry wskaźnik finansowy=5
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b1)=3
Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie częściowe b2)=8
Wartość Bardzo dobre zabezpieczenie_b)=11
Liczba warunków bardzo dobre
zabezpieczenie_b)=2
Wartość średnia Bardzo dobre
zabezpieczenie=5.5
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Wartość finalna Bardzo dobre
zabezpieczenie=5.5
Wartość finalna Dobry wskaźnik finansowy=5
Wartość finalna Dobra reputacja=7
Wartość Udziel kredyt 4=17.5
Liczba warunków Udziel kredyt 4=3
Wartość średnia Udziel kredyt 4=
5.833333333
Wartość finalna Udziel kredyt 4=5.83
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
KredytOceny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Udziel kredyt
Koniec wnioskowania ekspertowego.

Baza wiedzy dyrektorska DyrektorOceny.BRD
Zalety bazy rozwiniętej dokładnej

Wiedza dziedzinowa dla bazy dyrektorskiej została przedstawiona w rozdziale 4.9. Baza ta wymagała m. in. zdeﬁniowania reguł dla wniosków pozytywnych i negatywnych
np. Pozostanie dyrektorem i Przestanie być dyrektorem, Propozycja awansu
do centrali i Brak propozycji awansu do centrali lub Podpadł i Nie podpadł.
Skoro w bazie rozwiniętej za pomocą odpowiednich reguł zostanie zadeklarowane, w
jakich sytuacjach dyrektor pozostanie na stanowisku, dostanie podwyżkę lub premię,
nie ma potrzeby wyszczególnienia sytuacji, w których dyrektor nie pozostanie na stanowisku, nie dostanie podwyżki lub nie dostanie premii. Dzięki temu baza rozwinięta
jest krótsza i bardziej przejrzysta.
Dodatkowo na przykładzie rozwiniętej bazy reguł REDyrektorOceny.BRD pokazano możliwość iteracyjnego jej rozszerzenia: dla warunków Narażał reputację firmy
i Narażał swoją reputację, które w bazie REDyrektor.BED były warunkami dopytywalnymi, wprowadzono w bazie REDyrektorOceny.BRD kilka reguł uszczegóławiających sposoby owego narażania reputacji.
Istotną zmianą jest jednak uwzględnienie ukrytego niedeterminizmu dla wniosków
Pozostanie dyrektorem i Propozycja awansu do centrali.

9.4.2

Baza wiedzy DyrektorOceny.BRD

Baza reguł REDyrektorOceny.BRD
W bazie REDyrektorOceny.BRD ponownie zadeklarowano szereg zanegowanych warunków dopytywalnych jako fakty. Baza ta jest następująca:
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reguła(0,"Imię i nazwisko dyrektora, dane persolnalne",["bez warunku"],1)
rem_reguła("------------------------------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Pozostanie dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(1,"Pozostanie dyrektorem 1",["Straty","Wiek poniżej 40 lat","Nie podpadł"],1)
reguła(2,"Pozostanie dyrektorem 2",["Mały zysk","Nie podpadł"],1)
reguła(3,"Pozostanie dyrektorem 3",["Duży zysk"],1)
reguła(4,"Pozostanie dyrektorem 4",["Bardzo duży zysk"],1)
reguła(5,"Pozostanie dyrektorem",["Pozostanie dyrektorem 1"],1)
reguła(6,"Pozostanie dyrektorem",["Pozostanie dyrektorem 2"],1)
reguła(7,"Pozostanie dyrektorem",["Pozostanie dyrektorem 3"],1)
reguła(8,"Pozostanie dyrektorem",["Pozostanie dyrektorem 4"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Pozostanie dyrektorem")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla podwyżek i premii")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(9,"Mała podwyżka",["Mały zysk","Nie podpadł"],1)
reguła(10,"Duża podwyżka",["Duży zysk"],1)
reguła(11,"Bardzo duża podwyżka",["Bardzo duży zysk"],1)
reguła(12,"Nie dostanie podwyżki",["nMała podwyżka","nDuża podwyżka",
"nBardzo duża podwyżka"],1)
reguła(13,"Duża premia",["Duży zysk","Nie podpadł"],1)
reguła(14,"Bardzo duża premia",["Bardzo duży zysk","Nie podpadł"],1)
reguła(15,"Nie dostanie premii",["nDuża premia","nBardzo duża premia"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec reguł dla podwyżek i premii")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Propozycja awansu do centrali_1")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(16,"Propozycja awansu do centrali_1",["Co najmniej duży zysk",
"Nie podpadł", "Wiek poniżej 40 lat","Wzrost 180 cm lub więcej",
"Współczynnik inteligencji 90 lub więcej",
"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego"],1)
reguła(17,"Propozycja awansu do centrali",
["Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość finalna Propozycja awansu do centrali_1 > 0"],1)
reguła(18,"Co najmniej duży zysk",["Bardzo duży zysk"],1)
reguła(19,"Co najmniej duży zysk",["Duży zysk"],1)
reguła(20,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
["Bardzo dobra znajomość angielskiego"],1)
reguła(21,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
["Dobra znajomość angielskiego"],1)
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reguła(22,"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
["Bardzo dobra znajomość niemieckiego"],1)
reguła(23,"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
["Dobra znajomość niemieckiego"],1)
reguła(24,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego",
["Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
"Co najmniej dobra znajomość niemieckiego"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Propozycja awansu do centrali_1")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Nie podpadł")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(25,"Nie podpadł",
["Był układny","Dawał z siebie wszystko",
"Działał pojednawczo","Nie narażał reputacji firmy",
"Nie narażał swojej reputacji"],1)
rem_reguła("---------------------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Nie podpadł")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Nie narażał reputacji firmy")
rem_reguła("-------------------------------")
reguła(26,"Nie narażał reputacji firmy",
["Dbał o informowanie klientów","Dbał o porządek",
"Odpowiadał szybko na maile i telefony klientów",
"Uzupełniał materiały informacyjne",
"nSłaba znajomość angielskiego",
"nSłaba znajomość niemieckiego"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Nie narażał reputacji firmy")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek grupy reguł dla Nie narażał swojej
rem_reguła("-------------------------------")

reputacji")

reguła(27,"Nie narażał swojej reputacji",
["Nie pił alkoholu w pracy","Ubierał się starannie",
"Przestrzegał zasady higieny osobistej",
"Nie prowokował dyskusji na tematy polityczne lub religijne",
"Zachowywał się kulturalnie"],1)
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec grupy reguł dla Nie narażał swojej
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Początek faktów")

reputacji")
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rem_reguła("-------------------------------")
fakt("Ubierał się starannie")
fakt("Dawał z siebie wszystko")
fakt("Działał pojednawczo")
fakt("Dbał o informowanie klientów")
fakt("Dbał o porządek")
fakt("Odpowiadał szybko na maile i telefony klientów")
fakt("Uzupełniał materiały informacyjne")
fakt("Nie pił alkoholu w pracy")
fakt("Ubierał się starannie")
fakt("Przestrzegał zasady higieny osobistej")
fakt("Nie prowokował dyskusji na tematy polityczne lub religijne")
fakt("Był niegrzeczny wobec personelu")
fakt("Zachowywał się kulturalnie")
fakt("Wiek poniżej 40 lat")
fakt("Wzrost 180 cm lub więcej")
fakt("Współczynnik inteligencji 90 lub więcej")
fakt("Dobra znajomość angielskiego")
fakt("Dobra znajomość niemieckiego")
rem_reguła("-------------------------------")
rem_reguła("Koniec faktów")
rem_reguła("-------------------------------")

Baza modeli MODyrektorOceny.BRD
Baza modeli MODyrektorOceny.BRD jest następująca:
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla parametrów ekonomicznych")
rem_model("----------------------------------------")
model(101,"bez warunku","Wielkość zysku","Przychody","-","Koszty całkowite",1)
model(102,"bez warunku","Przychody","Cena jednostkowa towaru",
"*", "Ilość sprzedanego towaru",1)
model(103,"bez warunku","Cena jednostkowa towaru",
"Jednostkowy koszt zakupu towaru","*","Wielkość zysku",1)
model_r(104,"bez warunku","Koszty całkowite","+",
["Koszty stałe","Koszty marketingu","Całkowite koszty zmienne"],1)
model(105,"bez warunku","Całkowite koszty zmienne",
"Jednostkowy koszt zmienny","*","Ilość sprzedanego towaru",1)"
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla parametrów ekonomicznych")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla klas zysku")
rem_model("----------------------------------------")
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model(106,"bez warunku","Bardzo duży zysk","Wielkość zysku",">",
"Dolna granica b. dużego zysku",1)
model(107,"Bardzo duży zysk","Wartość finalna Bardzo duży zysk",
"Ocena_Bardzo duży zysk","=","0.0",1)
model_r(108,"bez warunku","Duży zysk","<=,<",
["Dolna granica dużego zysku","Wielkość zysku",
"Górna granica dużego zysku"],1)
model(109,"Duży zysk","Wartość finalna Duży zysk",
"Ocena_Duży zysk","=","0.0",1)
model(110,"Bardzo duży zysk","Wartość finalna Co najmniej
duży zysk","Wartość finalna Bardzo duży zysk","=","0.0",1)
model(111,"Duży zysk","Wartość finalna Co najmniej
duży zysk","Wartość finalna Duży zysk","=","0.0",1)
model_r(112,"bez warunku","Mały zysk","<=,<",
["Dolna granica małego zysku","Wielkość zysku",
"Górna granica małego zysku"],1)
model(113,"Mały zysk","Wartość finalna Mały zysk",
"Ocena_Mały zysk","=","0.0",1)
model(114,"bez warunku","Straty","Wielkość zysku","<=","Górna granica strat",1)
model(115,"Straty","Wartość finalna Straty",
"Ocena_Straty","=","0.0",1)
model(116,"bez warunku","Dolna granica b. dużego zysku","Koszty całkowite",
"*","1",1
model(117,"bez warunku","Górna granica dużego zysku",
"Dolna granica b. dużego zysku","=","0",1)
model(118,"bez warunku","Dolna granica dużego zysku","Koszty całkowite",
"*","0.5",1)
model(119,"bez warunku","Górna granica małego zysku",
"Dolna granica dużego zysku","=","0",1)
model(120,"bez warunku","Dolna granica małego zysku",
"Koszty całkowite", "*","0.1",1)
model(121,"bez warunku","Górna granica strat",
"Dolna granica małego zysku","=","0",1)
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla klas zysku")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("----------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla wartości dyrektorów")
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(122,"Pozostanie dyrektorem 1","Wartość Pozostanie dyrektorem 1","+",
["Wartość finalna Straty",
"Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat",
"Wartość finalna Nie podpadł"],1)
model(123,"Pozostanie dyrektorem 1","Liczba warunków Pozostanie dyrektorem 1","1",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
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model(124,"Pozostanie dyrektorem 1","Wartość średnia Pozostanie dyrektorem 1",
"Wartość Pozostanie dyrektorem 1","/",
"Liczba warunków Pozostanie dyrektorem 1",1)
model(125,"Pozostanie dyrektorem 1","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 1",
"Wartość średnia Pozostanie dyrektorem 1","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(126,"Pozostanie dyrektorem 1","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 1 > 0",
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 1",">","0", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(127,"Pozostanie dyrektorem 2","Wartość Pozostanie dyrektorem 2","+",
["Wartość finalna Mały zysk",
"Wartość finalna Nie podpadł"],1)
model(128,"Pozostanie dyrektorem 2","Liczba warunków Pozostanie dyrektorem 2","2",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(129,"Pozostanie dyrektorem 2","Wartość średnia Pozostanie dyrektorem 2",
"Wartość Pozostanie dyrektorem 2","/",
"Liczba warunków Pozostanie dyrektorem 2",1)
model(130,"Pozostanie dyrektorem 2","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 2",
"Wartość średnia Pozostanie dyrektorem 2","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(131,"Pozostanie dyrektorem 2","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 2 > 0",
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 2",">","0", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(132,"Pozostanie dyrektorem 3","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3",
"Wartość finalna Duży zysk","=","0.0",1)
model(133,"Pozostanie dyrektorem 3","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 > 0",
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3",">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model(134,"Pozostanie dyrektorem 4","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 4",
"Wartość finalna Bardzo duży zysk","=","0.0",1)
model(135,"Pozostanie dyrektorem 4","Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 4 > 0",
"Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 4",">","0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla wartości dyrektorów")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla wartości Podpadł")
rem_model("---------------------------------------------")
model(136,"Był układny","Wartość finalna Był układny",
"Ocena_Był układny","=","0.0",1)
model(137,"Dawał z siebie wszystko","Wartość finalna Dawał z siebie wszystko",
"Ocena_Dawał z siebie wszystko","=","0.0",1)
model(138,"Działał pojednawczo","Wartość finalna Działał pojednawczo",
"Ocena_Działał pojednawczo","=","0.0",1)
model_r(139, "Nie narażał reputacji firmy", "Wartość Nie narażał reputacji firmy","+",
["Wartość finalna Dbał o informowanie klientów","Wartość finalna Dbał o porządek",
"Wartość finalna Odpowiadał szybko na maile i telefony klientów",
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"Wartość finalna Uzupełniał materiały informacyjne",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego"],1)
model(140,"Nie narażał reputacji firmy","Liczba warunków Nie narażał reputacji firmy",
"26","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(141,"Nie narażał reputacji firmy","Wartość średnia Nie narażał reputacji firmy",
"Wartość Nie narażał reputacji firmy","/",
"Liczba warunków Nie narażał reputacji firmy",1)
model(142,"Nie narażał reputacji firmy","Wartość finalna Nie narażał reputacji firmy",
"Wartość średnia Nie narażał reputacji firmy","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(143, "Nie narażał swojej reputacji", "Wartość Nie narażał swojej reputacji","+",
["Wartość finalna Nie pił alkoholu w pracy","Wartość finalna Ubierał się starannie",
"Wartość finalna Przestrzegał zasady higieny osobistej",
"Wartość finalna Nie prowokował dyskusji na tematy polityczne lub religijne",
"Wartość finalna Zachowywał się kulturalnie"],1)
model(144,"Nie narażał swojej reputacji","Liczba warunków Nie narażał swojej reputacji",
"27","liczba_warunków_reguły","0",1)
model(145,"Nie narażał swojej reputacji","Wartość średnia Nie narażał swojej reputacji",
"Wartość Nie narażał swojej reputacji","/",
"Liczba warunków Nie narażał swojej reputacji",1)
model(146,"Nie narażał swojej reputacji","Wartość finalna Nie narażał swojej reputacji",
"Wartość średnia Nie narażał swojej reputacji","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model_r(147,"Nie podpadł","Wartość Nie podpadł","+",["Wartość finalna Był układny",
"Wartość finalna Dawał z siebie wszystko","Wartość finalna Działał pojednawczo",
"Wartość finalna Nie narażał reputacji firmy",
"Wartość finalna Nie narażał swojej reputacji"],1)
model(148,"Nie podpadł","Liczba warunków Nie podpadł","25",
"liczba_warunków_reguły", "0",1)
model(149,"Nie podpadł","Wartość średnia Nie podpadł","Wartość Nie podpadł","/",
"Liczba warunków Nie podpadł",1)
model(150,"Nie podpadł","Wartość finalna Nie podpadł","Wartość średnia Nie podpadł",
"zaokrąglenie_do_N","2", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla wartości Podpadł")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek modeli dla wartości Propozycja awansu do centrali_1")
rem_model("---------------------------------------------")
model(151,"Bardzo dobra znajomość angielskiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość angielskiego"
"Ocena_Bardzo dobra znajomość angielskiego","=","0.0",1)
model(152,"Dobra znajomość angielskiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość angielskiego",
"Ocena_Dobra znajomość angielskiego","=","0.0",1)
model(153,"Bardzo dobra znajomość niemieckiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość niemieckiego",
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"Ocena_Bardzo dobra znajomość niemieckiego","=","0.0",1)
model(154,"Dobra znajomość niemieckiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość niemieckiego"
,"Ocena_Dobra znajomość niemieckiego","=","0.0",1)
model_r(155,"Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego",
"min_list",["Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość angielskiego","
Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość niemieckiego"],1)
model_r(156,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość Propozycja awansu do centrali_1" ,"+",
["Wartość finalna Co najmniej duży zysk","Wartość finalna Nie podpadł",
"Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat",
"Wartość finalna Wzrost 180 cm lub więcej",
"Wartość finalna Współczynnik inteligencji 90 lub więcej",
"Wartość finalna Co najmniej dobra znajomość angielskiego i niemieckiego"],1)
model(157,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Liczba warunków Propozycja awansu do centrali_1","16",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(158,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość średnia
"Wartość

Propozycja awansu do centrali_1",
Propozycja awansu do centrali_1" ,"/",
"Liczba warunków Propozycja awansu do centrali_1",1)

model(159,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość finalna Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość średnia

Propozycja awansu do centrali_1",

"zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(160,"Propozycja awansu do centrali_1",
"Wartość finalna

Propozycja awansu do centrali_1 > 0",

"Wartość finalna Propozycja awansu do centrali_1",">","0", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Koniec modeli dla wartości Propozycja awansu do centrali_1")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek argumentów znanych")
rem_model("---------------------------------------------")
modele_ekskluzywne(["Bardzo duży zysk","Duży zysk"])
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("Początek argumentów znanych")
rem_model("----------------------------------------")
argument_znany("Jednostkowy koszt zakupu towaru",10)
argument_znany("Marża zysku",1.3)
argument_znany("Liczba sprzedanych towarów",100000)
argument_znany("Koszty stałe",300000)
argument_znany("Koszty marketingu",400000)
argument_znany("Jednostkowy koszt zmienny",1.4)
rem_model("----------------------------------------")
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rem_model("Koniec argumentów znanych")
rem_model("----------------------------------------")

Na uwagę zasługuje model:
modele_ekskluzywne(["Bardzo duży zysk","Duży zysk"])
dzięki któremu wiadomo, że tylko jeden z modeli 110 i 111 może być stosowany do
wyznaczenia wartości zmiennej "Wartość finalna Co najmniej duży zysk".
Baza ograniczeń OGDyrektorOceny.BRD
Baza ograniczeń OGDyrektorOceny.BRD uległa wydatnemu skróceniu w porównaniu z
bazą OGDyrektorOceny.BED. Ma ona obecnie postać:
ograniczenie(1,["Bardzo dobra znajomość angielskiego",
"Dobra znajomość angielskiego", "Słaba znajomość angielskiego"]
ograniczenie(2,["Bardzo dobra znajomość niemieckiego",
"Dobra znajomość niemieckiego", "Słaba znajomość niemieckiego"])

w której pominięto wszystkie ograniczenia dla warunków dychotomicznych.

9.4.3

Wnioskowanie w przód - DyrektorOceny.BRD

Wnioskowanie w przód dla rozwiniętej dyrektorskiej bazy wiedzy DyrektorOceny.BRD.
odbędzie się dla identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak w przypadku
rozwiniętej bazy bez ocen z rozdziału 6.7. Przebieg wnioskowania jest następujący:

Porady ekspertowe dla
bazy reguł REDyrektorOceny.BRD
bazy modeli MODyrektorOceny.BRD
bazy ograniczeń OGDyrektorOceny.BRD
W bazie reguł są fakty:
Ubierał się starannie
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Dbał o informowanie klientów
Dbał o porządek
Odpowiadał szybko na maile i telefony
klientów
Uzupełniał materiały informacyjne
Nie pił alkoholu w pracy
Ubierał się starannie
Przestrzegał zasady higieny osobistej
Nie prowokował dyskusji na tematy
polityczne lub religijne
Zachowywał się kulturalnie

Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
Dobra znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
W bazie modeli są wartości
argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Ilość sprzedanego towaru=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Stosuję regułę 0:
Jeżeli
bez warunku
to
Imię i nazwisko dyrektora,
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dane persolnalne
Stąd wynika wniosek:
Imię i nazwisko dyrektora,
dane persolnalne
Stosuję regułę 20:
Jeżeli
Bardzo dobra znajomość angielskiego
to
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Stąd wynika wniosek:
nCo najmniej dobra znajomość angielskiego
Stosuję regułę 21:
Jeżeli
Dobra znajomość angielskiego
to
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość angielskiego
Stosuję regułę 22:
Jeżeli
Bardzo dobra znajomość niemieckiego
to
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
nCo najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stosuję regułę 23:
Jeżeli
Dobra znajomość niemieckiego
to
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
Stosuję regułę 24:
Jeżeli
Co najmniej dobra znajomość angielskiego,
Co najmniej dobra znajomość niemieckiego
to
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
Był układny?

TAK

Stosuję regułę 26:
Jeżeli
Dbał o informowanie klientów
Dbał o porządek
Odpowiadał szybko na maile i
telefony klientów

Uzupełniał materiały informacyjne
nSłaba znajomość angielskiego
nSłaba znajomość niemieckiego
to
Nie narażał reputacji firmy
Stąd wynika wniosek:
Nie narażał reputacji firmy
Stosuję regułę 27:
Jeżeli
Nie pił alkoholu w pracy
Ubierał się starannie
Przestrzegał zasady higieny osobistej
Nie prowokował dyskusji na tematy
polityczne lub religijne
Zachowywał się kulturalnie
to
Nie narażał swojej reputacji
Stąd wynika wniosek:
Nie narażał swojej reputacji
Stosuję regułę 25:
Jeżeli
Był układny
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Nie narażał reputacji firmy
Nie narażał swojej reputacji
to
Nie podpadł
Stąd wynika wniosek:
Nie podpadł
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Cena jednostkowa towaru =
Jednostkowy koszt zakupu towaru *
Marża zysku
Stąd wynika wartość:
Cena jednostkowa towaru = 13
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Przychody =
Cena jednostkowa towaru *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Przychody = 1300000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
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105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Całkowite koszty zmienne =
Jednostkowy koszt zmienny *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Całkowite koszty zmienne = 140000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Koszty całkowite =
Koszty stałe +
Koszty marketingu +
Całkowite koszty zmienne
Stąd wynika wartość:
Koszty całkowite = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Wielkość zysku = Przychody Koszty całkowite
Stąd wynika wartość:
Wielkość zysku = 460000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica b. dużego zysku =
Koszty całkowite * 1
Stąd wynika wartość:
Dolna granica b. dużego zysku = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica dużego zysku =
Dolna granica b. dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica dużego zysku = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
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zachodzi
Dolna granica dużego zysku =
Koszty całkowite * 0.5
Stąd wynika wartość:
Dolna granica dużego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica małego zysku =
Dolna granica dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica małego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica małego zysku =
Koszty całkowite * 0.15
Stąd wynika wartość wartość:
Dolna granica małego zysku = 126000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica strat =
Dolna granica małego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica strat = 126000
Określ wartość argumentu:
Ocena_Był układny
Ocena_Był układny=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
136:
dla spełnionego warunku startowego:
Był układny
zachodzi:
Wartość finalna Był układny =
Ocena_Był układny
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Był układny = 7
Określ wartość argumentu:
Ocena_Dawał z siebie wszystko
Ocena_Dawał z siebie wszystko=6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
138:

606

Rozdział 9. Wnioskowanie rozwinięte dokładne z ocenami

dla spełnionego warunku startowego:
Działał pojednawczo
zachodzi:
Wartość finalna Działał pojednawczo =
Ocena_Działał pojednawczo
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Działał pojednawczo = 7
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Dbał o porządek
Wartość finalna Dbał o porządek=6
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Odpowiadał szybko na
maile i telefony klientów
Wartość finalna Odpowiadał szybko na
maile i telefony klientów=7
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Uzupełniał materiały
informacyjne
Wartość finalna Uzupełniał materiały
informacyjne=7
Określ wartość argumentu:
Ocena_Dobra znajomość angielskiego
Ocena_Dobra znajomość angielskiego=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
152:
dla spełnionego warunku startowego:
Dobra znajomość angielskiego
zachodzi:
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego =
Ocena_Dobra znajomość angielskiego
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego = 7
Określ wartość argumentu:
Ocena_Dobra znajomość niemieckiego
Ocena_Dobra znajomość niemieckiego=9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
154:
dla spełnionego warunku startowego:
Dobra znajomość niemieckiego
zachodzi:
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość niemieckiego =
Ocena_Dobra znajomość niemieckiego
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość niemieckiego = 9

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
155:
dla spełnionego warunku startowego:
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
zachodzi:
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego i niemieckiego =
min_list Wartość finalna Co najmniej
dobra znajomość angielskiego
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość niemieckiego
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego i niemieckiego =
7
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
139:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie narażał reputacji firmy
zachodzi:
Wartość Nie narażał reputacji firmy =
Wartość finalna Dbał o informowanie
klientów +
Wartość finalna Dbał o porządek +
Wartość finalna Odpowiadał szybko
na maile i telefony klientów +
Wartość finalna Uzupełniał materiały
informacyjne +
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego i niemieckiego
Stąd wynika wartość:
Wartość Nie narażał reputacji firmy = 34
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
140:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie narażał reputacji firmy
zachodzi:
Liczba warunków
Nie narażał reputacji firmy =
liczba_warunków_reguły 26
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków
Nie narażał reputacji firmy = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
141:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie narażał reputacji firmy
zachodzi: Wartość średnia
Nie narażał reputacji firmy =
Wartość Nie narażał reputacji firmy /
Liczba warunków Nie narażał
reputacji firmy
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Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Nie narażał
reputacji firmy = 5.666666667

Wartość finalna Zachowywał się kulturalnie
Stąd wynika wartość:
Wartość Nie narażał swojej reputacji = 40

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
142:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie narażał reputacji firmy
zachodzi:
Wartość finalna Nie narażał
reputacji firmy =
Wartość średnia Nie narażał reputacji firmy
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Nie narażał reputacji
firmy = 5.67

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
144:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie narażał swojej reputacji
zachodzi:
Liczba warunków Nie narażał swojej
reputacji = liczba_warunków_reguły
27
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Nie narażał swojej
reputacji = 5

Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Nie pił alkoholu w pracy
Wartość finalna Nie pił alkoholu
w pracy=10
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Ubierał się starannie
Wartość finalna Ubierał się starannie=7
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Przestrzegał zasady
higieny osobistej
Wartość finalna Przestrzegał zasady
higieny osobistej=8
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Nie prowokował dyskusji
na tematy polityczne lub religijne
Wartość finalna Nie prowokował dyskusji
na tematy polityczne lub religijne=9
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Zachowywał się
kulturalnie
Wartość finalna Zachowywał się
kulturalnie =6
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
143:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie narażał swojej reputacji
zachodzi:
Wartość Nie narażał swojej reputacji =
Wartość finalna Nie pił alkoholu w pracy +
Wartość finalna Ubierał się starannie +
Wartość finalna Przestrzegał zasady
higieny osobistej +
Wartość finalna Nie prowokował dyskusji
na tematy polityczne lub religijne +

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
145:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie narażał swojej reputacji
zachodzi:
Wartość średnia Nie narażał
swojej reputacji =
Wartość Nie narażał swojej reputacji /
Liczba warunków Nie narażał
swojej reputacji
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Nie narażał swojej
reputacji = 8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
146:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie narażał swojej reputacji
zachodzi:
Wartość finalna Nie narażał swojej
reputacji = Wartość średnia Nie narażał
swojej reputacji zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Nie narażał swojej
reputacji = 8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
147:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie podpadł
zachodzi:
Wartość Nie podpadł =
Wartość finalna Był układny +
Wartość finalna Dawał z siebie wszystko +
Wartość finalna Działał pojednawczo +
Wartość finalna Nie narażał reputacji
firmy
+
Wartość finalna Nie narażał swojej
reputacji
Stąd wynika wartość:
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Wartość Nie podpadł = 32.67
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
148:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie podpadł
zachodzi:
Liczba warunków Nie podpadł =
liczba_warunków_reguły 25
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Nie podpadł = 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
149:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie podpadł
zachodzi:
Wartość średnia Nie podpadł =
Wartość Nie podpadł /
Liczba warunków Nie podpadł
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Nie podpadł = 6.534
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
150:
dla spełnionego warunku startowego:
Nie podpadł
zachodzi:
Wartość finalna Nie podpadł =
Wartość średnia Nie podpadł
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Nie podpadł = 6.53
Stosuję model relacyjny podstawowy 106:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Bardzo duży zysk
jeżeli
Dolna granica b. dużego zysku <
Wielkość zysku
Dla modelu 106 nie jest spełniona relacja:
840000 < 460000
Stąd wynika wniosek:
nBardzo duży zysk
Stosuję model relacyjny podstawowy 114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Straty
jeżeli
Wielkość zysku <= Górna granica strat
Dla modelu 114 nie jest spełniona relacja:
460000 <= 126000

Stąd wynika wniosek:
nStraty
Stosuję model relacyjny rozwinięty 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Duży zysk
jeżeli Dolna granica dużego zysku <
Wielkość zysku <=
Górna granica dużego zysku
Dla modelu 108 jest spełniona relacja:
420000 < 460000 <= 840000
Stąd wynika wniosek:
Duży zysk
Określ ocenę wniosku na skali 0 -10:
Ocena_Duży zysk
Ocena_Duży zysk=3
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Straty
Wiek poniżej 40 lat
Nie podpadł
to
Pozostanie dyrektorem 1
Stąd wynika wniosek:
nPozostanie dyrektorem 1
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem 3
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem 3
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Bardzo duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem 4
Stąd wynika wniosek:
nPozostanie dyrektorem 4
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
Pozostanie dyrektorem 1
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 1 > 0
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
nPozostanie dyrektorem
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Stosuję regułę 8:
Jeżeli
Pozostanie dyrektorem 4
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 4 > 0
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
nPozostanie dyrektorem
Stosuję regułę 10:
Jeżeli
Duży zysk
to
Duża podwyżka
Stąd wynika wniosek:
Duża podwyżka
Stosuję regułę 11:
Jeżeli
Bardzo duży zysk
to
Bardzo duża podwyżka
Stąd wynika wniosek:
nBardzo duża podwyżka
Stosuję regułę 13:
Jeżeli
Duży zysk
Nie podpadł
to
Duża premia
Stąd wynika wniosek:
Duża premia
Stosuję regułę 14:
Jeżeli
Bardzo duży zysk
Nie podpadł
to
Bardzo duża premia
Stąd wynika wniosek:
nBardzo duża premia
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Co najmniej duży zysk
Stąd wynika wniosek:
nCo najmniej duży zysk
Stosuję regułę 16:
Jeżeli
Co najmniej duży zysk
Nie podpadł
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90
lub więcej
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
to
Propozycja awansu do centrali_1
Stąd wynika wniosek:
nPropozycja awansu do centrali_1
Stosuję regułę 17:
Jeżeli
Propozycja awansu do centrali_1
Wartość finalna Propozycja
awansu do centrali_1 > 0
to
Propozycja awansu do centrali
Stąd wynika wniosek:
nPropozycja awansu do centrali
Stosuję regułę 19:
Jeżeli
Duży zysk
to
Co najmniej duży zysk
Stąd wynika wniosek:
Co najmniej duży zysk

Stosuję regułę 15:
Jeżeli
nDuża premia
nBardzo duża premia
to Nie dostanie premii
Stąd wynika wniosek:
nNie dostanie premii

Stosuję regułę 16:
Jeżeli
Co najmniej duży zysk
Nie podpadł
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90
lub więcej
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
to
Propozycja awansu do centrali_1
Stąd wynika wniosek:
Propozycja awansu do centrali_1

Stosuję regułę 18:
Jeżeli
Bardzo duży zysk
to

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Duży zysk
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zachodzi:
Wartość finalna Duży zysk =
Ocena_Duży zysk
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Duży zysk =
3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
Duży zysk
zachodzi:
Wartość finalna Co najmniej duży zyska =
Wartość finalna Duży zysk
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Co najmniej duży zysk =
3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
132:
dla spełnionego warunku startowego:
Pozostanie dyrektorem 3
zachodzi:
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 =
Wartość finalna Duży zysk
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 =
3
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat=8
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Wzrost 180 cm
lub więcej
Wartość finalna Wzrost 180 cm
lub więcej =8
Określ wartość argumentu:
Wartość finalna Współczynnik inteligencji
90 lub więcej
Wartość finalna Współczynnik inteligencji
90 lub więcej =8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
156:
dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
zachodzi:
Wartość Propozycja awansu do centrali_1 =
Wartość finalna Co najmniej duży zysk +
Wartość finalna Nie podpadł +
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat +
Wartość finalna Wzrost 180 cm lub
więcej +

Wartość finalna Współczynnik
inteligencji 90 lub więcej
+
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego i niemieckiego
Stąd wynika wartość:
Wartość Propozycja awansu do centrali_1 =
40.53
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
157:
dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
zachodzi:
Liczba warunków Propozycja awansu
do centrali_1 =
liczba_warunków_reguły 16
Stąd wynika wartość:
Liczba warunków Propozycja awansu do
centrali_1 = 6
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
158:
dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
zachodzi:
Wartość średnia Propozycja awansu
do centrali_1 =
Wartość Propozycja awansu do centrali_1 /
Liczba warunków Propozycja awansu
do centrali_1
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia Propozycja awansu
do centrali_1 = 6.755
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
159:
dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
zachodzi:
Wartość finalna Propozycja awansu
do centrali_1 = Wartość średnia
Propozycja awansu do centrali_1
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Propozycja awansu
do centrali_1 = 6.76
Stosuję model relacyjny podstawowy 133:
dla spełnionego warunku startowego:
Pozostanie dyrektorem 3
prawdą jest:
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
jeżeli
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
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Dla modelu 133 jest spełniona relacja:
3 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Pozostanie dyrektorem 3
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem
Stosuję model relacyjny podstawowy 160:
dla spełnionego warunku startowego:
Propozycja awansu do centrali_1
prawdą jest:
Wartość finalna Propozycja awansu
do centrali_1 > 0
jeżeli
Wartość finalna Propozycja awansu
do centrali_1 > 0
Dla modelu 160 jest spełniona relacja:
6.76 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Propozycja awansu
do centrali_1 > 0
Stosuję regułę 17:
Jeżeli
Propozycja awansu do centrali_1
Wartość finalna Propozycja awansu
do centrali_1 > 0
to
Propozycja awansu do centrali
Stąd wynika wniosek:
Propozycja awansu do centrali
Stosuję model relacyjny rozwinięty 112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Mały zysk
jeżeli
Dolna granica małego zysku <
Wielkość zysku <=
Górna granica małego zysku
Dla modelu 112 nie jest spełniona relacja:
126000 < 460000 <= 420000
Stąd wynika wniosek:
nMały zysk
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
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Dane są następujące fakty:
Imię i nazwisko dyrektora,
dane persolnalne
Ubierał się starannie
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Dbał o informowanie klientów
Dbał o porządek
Odpowiadał szybko na maile i
telefony klientów
Uzupełniał materiały informacyjne
Nie pił alkoholu w pracy
Przestrzegał zasady higieny osobistej
Nie prowokował dyskusji na tematy
polityczne lub religijne
Zachowywał się kulturalnie
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
Dobra znajomość angielskiego
nBardzo dobra znajomość angielskiego
nSłaba znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
nBardzo dobra znajomość niemieckiego
nSłaba znajomość niemieckiego
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego
Co najmniej dobra znajomość
niemieckiego
Co najmniej dobra znajomość
angielskiego i niemieckiego
Był układny
Nie narażał reputacji firmy
Nie narażał swojej reputacji
Nie podpadł
nBardzo duży zysk
nStraty
Duży zysk
nPozostanie dyrektorem 1
Pozostanie dyrektorem 3
nPozostanie dyrektorem 4
Duża podwyżka
nBardzo duża podwyżka
Duża premia
nBardzo duża premia
nNie dostanie premii
Co najmniej duży zysk
Propozycja awansu do centrali_1
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
Pozostanie dyrektorem
Wartość finalna Propozycja
awansu do centrali_1 > 0
Propozycja awansu do centrali
nMały zysk
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Dane są wartości następujących argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Liczba sprzedanych towarów=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Cena jednostkowa towaru=13
Przychody=1300000
Całkowite koszty zmienne=140000
Koszty całkowite=840000
Wielkość zysku=460000
Dolna granica b. dużego zysku=840000
Górna granica dużego zysku=840000
Dolna granica dużego zysku=420000
Górna granica małego zysku=420000
Dolna granica małego zysku=126000
Górna granica strat=126000
Ocena_Był układny=7
Wartość finalna Był układny=7
Ocena_Dawał z siebie wszystko=6
Wartość finalna Dawał z siebie wszystko=6
Ocena_Działał pojednawczo=6
Wartość finalna Działał pojednawczo=6
Wartość finalna Dbał o informowanie
klientów=7
Wartość finalna Dbał o porządek=6
Wartość finalna Odpowiadał szybko
na maile i telefony klientów=7
Wartość finalna Uzupełniał materiały
informacyjne=7
Ocena_Dobra znajomość angielskiego=7
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego=7
Ocena_Dobra znajomość niemieckiego=9
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość niemieckiego=9
Wartość finalna Co najmniej dobra
znajomość angielskiego i
niemieckiego=7
Wartość Nie narażał reputacji firmy=34
Liczba warunków Nie narażał reputacji
firmy=6
Wartość średnia Nie narażał reputacji

firmy=5.666666667
Wartość finalna Nie narażał reputacji
firmy=5.67
Wartość finalna Nie pił alkoholu
w pracy=10
Wartość finalna Ubierał się starannie=7
Wartość finalna Przestrzegał zasady
higieny osobistej=8
Wartość finalna Nie prowokował dyskusji
na tematy polityczne lub
religijne=9
Wartość finalna Zachowywał się
kulturalnie=6
Wartość Nie narażał swojej reputacji=40
Liczba warunków Nie narażał swojej
reputacji=5
Wartość średnia Nie narażał swojej
reputacji=8
Wartość finalna Nie narażał swojej
reputacji=8
Wartość Nie podpadł=32.67
Liczba warunków Nie podpadł=5
Wartość średnia Nie podpadł=6.534
Wartość finalna Nie podpadł=6.53
Ocena_Duży zysk=3
Wartość finalna Duży zysk=3
Wartość finalna Co najmniej duży zysk=3
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3=3
Wartość finalna Wiek poniżej 40 lat=8
Wartość finalna Wzrost 180 cm lub więcej=8
Wartość finalna Współczynnik inteligencji
90 lub więcej=8
Wartość Propozycja awansu do centrali_1=
40.53
Liczba warunków Propozycja awansu
do centrali_1=6
Wartość średnia Propozycja awansu
do centrali_1=6.755
Wartość finalna Propozycja awansu
do centrali_1=6.76
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
DyrektorOceny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania ekspertowego.

Dla wnioskowania rozwiniętego dokładnego charakterystyczne są podwójnie zanegowane wnioski (np. nNie był układny, nNie uzupełniał zapasu materiałów
informacyjnych), których sens jest oczywiście pozytywny (w tych przypadkach Był
układny, Uzupełniał zapasy materiałów informacyjnych). Interpretując podwójnie zanegowane wnioski musimy oczywiście zapomnieć o nawykach wyniesionych z
poslugiwania się potoczną mową ojczystą.

9.4 Baza wiedzy dyrektorska DyrektorOceny.BRD

9.4.4
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Wnioskowanie wstecz - DyrektorOceny.BRD

Wnioskowanie wstecz dla tej bazy zostanie wykonane dla hipotezy Pozostanie dyrektorem i identycznego zestawu faktów i argumentów znanych jak w przypadku elementarnej bazy z rozdziału 8.5. Przebieg wnioskowania jest następujący:
Porady ekspertowe dla
bazy reguł REDyrektorOceny.BRD
bazy modeli MODyrektorOceny.BRD
bazy ograniczeń OGDyrektorOceny.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie wąskim:
Pozostanie dyrektorem
W bazie reguł są fakty:
Ubierał się starannie
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Dbał o informowanie klientów
Dbał o porządek
Odpowiadał szybko na maile i
telefony klientów
Uzupełniał materiały informacyjnych
Nie pił alkoholu w pracy
Ubierał się starannie
Przestrzegał zasady higieny osobistej
Nie prowokował dyskusji na tematy
polityczne lub religijne
Zachowywał się kulturalnie
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90 lub więcej
Dobra znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
W bazie modeli są wartości argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Liczba sprzedanych towarów=100000
Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Cena jednostkowa towaru =
Jednostkowy koszt zakupu towaru *
Marża zysku
Stąd wynika wartość:
Cena jednostkowa towaru = 13
Stosuję model arytmetyczny podstawowy

102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Przychody = Cena jednostkowa towaru *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Przychody = 1300000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Całkowite koszty zmienne =
Jednostkowy koszt zmienny *
Ilość sprzedanego towaru
Stąd wynika wartość:
Całkowite koszty zmienne = 140000
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Koszty całkowite =
Koszty stałe +
Koszty marketingu +
Całkowite koszty zmienne
Stąd wynika wartość:
Koszty całkowite = 840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Wielkość zysku = Przychody Koszty całkowite
Stąd wynika wartość:
Wielkość zysku = 460000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
120:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica małego zysku =
Koszty całkowite * 0.15
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Stąd wynika wartość:
Dolna granica małego zysku = 126000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
121:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica strat =
Dolna granica małego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica strat = 126000
Hipoteza pomocnicza
Straty
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Straty
jeżeli
Wielkość zysku <= Górna granica strat
Dla modelu 109 nie jest spełniona relacja:
460000 <= 126000
Stąd wynika wniosek:
nStraty
Hipoteza pomocnicza
Pozostanie dyrektorem 1
jest testowana.
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Straty
Wiek poniżej 40 lat
Nie podpadł
to
Pozostanie dyrektorem 1
Stąd wynika wniosek:
nPozostanie dyrektorem 1
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica dużego zysku =
Koszty całkowite * 0.5
Stąd wynika wartość:
Dolna granica dużego zysku = 420000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
119:
dla spełnionego warunku startowego:

bez warunku
zachodzi
Górna granica małego zysku =
Dolna granica dużego zysku
Stąd wynika wartość:
Górna granica małego zysku = 420000
Hipoteza pomocnicza
Mały zysk
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Mały zysk
jeżeli
Dolna granica małego zysku <
Wielkość zysku <=
Górna granica małego zysku
Dla modelu 108 nie jest spełniona relacja:
126000 < 460000 <= 420000
Stąd wynika wniosek:
nMały zysk
Hipoteza pomocnicza
Pozostanie dyrektorem 2
jest testowana.
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Mały zysk
Nie podpadł
to
Pozostanie dyrektorem 2
Stąd wynika wniosek:
nPozostanie dyrektorem 2
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Dolna granica b. dużego zysku =
Koszty całkowite * 1
Stąd wynika wartość:
Dolna granica b. dużego zysku =
840000
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
117:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi
Górna granica dużego zysku =
Dolna granica b. dużego zysku
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Stąd wynika wartość:
Górna granica dużego zysku =
840000
Hipoteza pomocnicza
Duży zysk
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Duży zysk
Jeżeli
Dolna granica dużego zysku <=
Wielkość zysku <
Górna granica dużego zysku
Dla modelu 107 jest spełniona relacja:
420000 < 460000 <= 840000
Stąd wynika:
Duży zysk
Określ ocenę wniosku na skali 0 -10:
Ocena_Duży zysk
Ocena_Duży zysk=3
Hipoteza pomocnicza
Pozostanie dyrektorem 3
jest testowana
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Duży zysk
to
Pozostanie dyrektorem 3
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Duży zysk
zachodzi:
Wartość finalna Duży zysk =
Ocena_Duży zysk
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Duży zysk = 3
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
132:
dla spełnionego warunku startowego:
Pozostanie dyrektorem 3
zachodzi:
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 =
Wartość finalna Duży zysk
Stąd wynika wartość:
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Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 =
3
Hipoteza pomocnicza
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 133:
dla spełnionego warunku startowego:
Pozostanie dyrektorem 3
prawdą jest:
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
jeżeli
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
Dla modelu 133 jest spełniona relacja:
3 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
Hipoteza główna
Pozostanie dyrektorem
jest testowana.
Stosuję regułę 7:
Jeżeli
Pozostanie dyrektorem 3
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3 > 0
to
Pozostanie dyrektorem
Stąd wynika wniosek:
Pozostanie dyrektorem
Hipoteza w sensie szerokim:
Pozostanie dyrektorem
jest prawdą dla bazy wiedzy
DyrektorOceny.BRD,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są fakty:
Imię i nazwisko dyrektora,
dane persolnalne
Ubierał się starannie
Dawał z siebie wszystko
Działał pojednawczo
Dbał o informowanie klientów
Dbał o porządek
Odpowiadał szybko na maile i
telefony klientów
Uzupełniał materiały informacyjnych
Nie pił alkoholu w pracy
Przestrzegał zasady higieny osobistej
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Nie prowokował dyskusji na tematy
polityczne lub religijne
Zachowywał się kulturalnie
Wiek poniżej 40 lat
Wzrost 180 cm lub więcej
Współczynnik inteligencji 90
lub więcej
Dobra znajomość angielskiego
nBardzo dobra znajomość angielskiego
nSłaba znajomość angielskiego
Dobra znajomość niemieckiego
nBardzo dobra znajomość niemieckiego
nSłaba znajomość niemieckiego
nStraty
nPozostanie dyrektorem 1
nMały zysk
nPozostanie dyrektorem 2
Duży zysk
Pozostanie dyrektorem 3
Wartość finalna Pozostanie
dyrektorem 3 > 0
Pozostanie dyrektorem
Dane są wartości argumentów:
Jednostkowy koszt zakupu towaru=10
Marża zysku=1.3
Liczba sprzedanych towarów=100000
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Koszty stałe=300000
Koszty marketingu=400000
Jednostkowy koszt zmienny=1.4
Cena jednostkowa towaru=13
Przychody=1300000
Całkowite koszty zmienne=140000
Koszty całkowite=840000
Wielkość zysku=460000
Dolna granica małego zysku=126000
Górna granica strat=126000
Dolna granica dużego zysku=420000
Górna granica małego zysku=420000
Dolna granica b. dużego zysku=840000
Górna granica dużego zysku=840000
Ocena_Duży zysk=3
Wartość finalna Duży zysk=3
Wartość finalna Pozostanie dyrektorem 3=3
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
DyrektorOceny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Pozostanie dyrektorem
Koniec wnioskowania ekspertowego.

Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika RekrutacjaOceny.BRD

9.5.1

Wiedza dziedzinowa dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika

Wiedza ta jest identyczna z wiedzą dziedzinową dla bazy RekrutacjaOceny.BED z
rozdziału 8.6.1, dlatego nie zostanie w tym miejscu powtórzona.

9.5.2

Baza reguł RERekrutacjaOceny.BRD

Baza RERekrutacjaOceny.BRD zawiera następujące reguły:
rem_reguła("----Początek reguł dla testu cech osobniczych--------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
reguła(1,"Kandydat zaliczył test cech osobniczych",
["Kandydat zaliczył test komunikatywności",
"Kandydat zaliczył test zdolności analitycznych",
"Kandydat zaliczył test kreatywności"],1)
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Koniec reguł dla testu cech osobniczych--------")
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rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Początek reguł dla testu umiejętności programistycznych--------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
reguła(2,"Kandydat zaliczył test umiejętności programistycznych",
["Kandydat zaliczył test języka MySQL",
"Kandydat zaliczył test języka PHP",
"Kandydat zaliczył test języka HTML",
"Kandydat zaliczył test języka JavaScript"],1)
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Koniec reguł dla testu umiejętności programistycznych--------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Początek reguł dla zaangażowania--------")
rem_reguła("--------------------------------------------------")
reguła(3,"Kandydat zaliczył obydwa testy",
["Kandydat zaliczył test cech osobniczych",
"Kandydat zaliczył test umiejętności programistycznych"],1)
reguła(4,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
["Kandydat zaliczył obydwa testy",
"Wartość finalna cech osobniczych co najmniej równa 5",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych co najmniej równa 6"],1)
reguła(5,"Kandydat zostanie zaangażowany",
["Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość finalna kandydat zostanie zaangażowany > 0"],1)
rem_reguła("--------------------------------------------------")
rem_reguła("----Koniec reguł dla zaangażowania--------")

9.5.3

Baza modeli MORekrutacjaOceny.BRD

Baza MORekrutacjaOceny.BRD zawiera następujące modele:
rem_model("----Początek modeli dla ocen cech osobniczych---------")
rem_model("---------------------------------------------------------")
model(100,"Kandydat zaliczył test komunikatywności",
"Wartość komunikatywność","Ocena_komunikatywność","=","0.0",1)
model(101,"Kandydat zaliczył test zdolności analitycznych",
"Wartość zdolności analityczne","Ocena_zdolności analityczne","=","0.0",1)
model(102,"Kandydat zaliczył test kreatywności",
"Wartość kreatywność","Ocena_kreatywność","=","0.0",1)
model_r(103,"bez warunku","Minimalna wartość cech osobniczych",
"min_list",["Wartość komunikatywność","Wartość zdolności analityczne"
,"Wartość kreatywność"],1)
model(104,"bez warunku","Wartość finalna cech osobniczych",
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"Minimalna wartość cech osobniczych","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(105,"bez warunku","Wartość finalna cech osobniczych co najmniej równa 5",
"Wartość finalna cech osobniczych",">=","5",1)
model(106,"bez warunku","Wartość finalna cech osobniczych mniejsza od 5",
"Wartość finalna cech osobniczych","<","5",1)
rem_model("---------------------------------------------------------")
rem_model("----Koniec modeli dla ocen cech osobniczych---------")
rem_model("---------------------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------------------")
rem_model("----Początek modeli dla ocen umiejętności programistycznych----")
rem_model("---------------------------------------------------------")
model(107,"Kandydat zaliczył test języka MySQL","Wartość język MySQL",
"Ocena_język MySQL","=","0.0",1)
model(108,"Kandydat zaliczył test języka PHP","Wartość język PHP",
"Ocena_język PHP","=","0.0",1)
model(109,"Kandydat zaliczył test języka HTML","Wartość język HTML",
"Ocena_język HTML","=","0.0",1)
model(110,"Kandydat zaliczył test języka JavaScript","Wartość język JavaScript",
"Ocena_język JavaScript","=","0.0",1)
model_r(111,"bez warunku","Suma wartości umiejętności programistycznych","”,+
["Wartość język MySQL","Wartość język PHP", "Wartość język HTML",
"Wartość język JavaScript"],1)
model(112,"bez warunku","Liczba testów umiejętności programistycznych","2",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(113,"bez warunku","Wartość średnia umiejętności programistycznych",
"Suma wartości umiejętności programistycznych","/",
"Liczba testów umiejętności programistycznych",1)
model(114,"bez warunku","Wartość finalna umiejętności programistycznych",
"Wartość średnia umiejętności programistycznych","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(115,"bez warunku",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych co najmniej równa 6",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych",">=","6",1)
model(116,"bez warunku",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych mniejsza od 6",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych","<","6",1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("----Koniec modeli dla ocen umiejętności programistycznych----")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("----Początek modeli dla oceny zaangażowania kandydata---")
rem_model("---------------------------------------------")
model(117,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość kandydat zostanie zaangażowany",
"Wartość finalna cech osobniczych","+",
"Wartość finalna umiejętności programistycznych",1)
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model(118,"Kandydat zostanie zaangażowany 1","Liczba testów głównych","3",
"liczba_warunków_reguły","0",1)
model(119,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość średnia kandydat zostanie zaangażowany",
"Wartość kandydat zostanie zaangażowany","/",
"Liczba testów głównych",1)
model(120,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość finalna kandydat zostanie zaangażowany",
"Wartość średnia kandydat zostanie zaangażowany","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(121,"Kandydat zostanie zaangażowany 1",
"Wartość finalna kandydat zostanie zaangażowany > 0",
"Wartość finalna kandydat zostanie zaangażowany",">","0", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
rem_model("---Koniec modeli dla oceny zaangażowania kandydata---")

Jedyną różnicą pomiędzy bazami MORekrutacjaOceny.BED a MORekrutacjaOceny.BRD
są różne numery reguł, do których odwołują się modele 112 i 118. Wynika to ze zmian
poczynionych w bazie reguł MORekrutacjaOceny.BRD.

9.5.4

Baza ograniczeń OGRekrutacjaOceny.BRD

Ponieważ baza ograniczeń OGRekrutacjaOceny.BED zawierała wyłącznie ograniczenia
dychotomiczne, baza ograniczeń OGRekrutacjaOceny.BRD nie jest potrzebna.

9.5.5

Wnioskowanie w przód - RekrutacjaOceny.BRD

Wnioskowanie elementarne dokładne w przód przebiega dla bazy RekrutacjaOceny.BRD
następująco:
Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł RERekrutacjaOceny.BED
bazy modeli MORekrutacjaOceny.BED
Kandydat zaliczył test komunikatywności?
TAK
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych? TAK
Kandydat zaliczył test kreatywności?
TAK
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
analitycznych
Kandydat zaliczył test
to
Kandydat zaliczył test
Stąd wynika wniosek:

komunikatywności
zdolności
kreatywności
cech osobniczych

Kandydat zaliczył test cech osobniczych
Kandydat
Kandydat
Kandydat
Kandydat
TAK

zaliczył
zaliczył
zaliczył
zaliczył

test
test
test
test

Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
to
Kandydat zaliczył test
programistycznych
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zaliczył test
programistycznych

języka
języka
języka
języka

MySQL? TAK
PHP? TAK
HTML? TAK
JavaScript?

języka
języka
języka
języka

MySQL
PHP
HTML
JavaScript

umiejętności

umiejętności
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Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
Kandydat zaliczył test umiejętności
programistycznych
to
Kandydat zaliczył obydwa testy
Stąd wynika wniosek
Kandydat zaliczył obydwa testy
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_komunikatywność
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość komunikatywność
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość komunikatywność
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość komunikatywność
Ocena_komunikatywność=5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
zachodzi:
Wartość komunikatywność =
Ocena_komunikatywność
Stąd wynika wartość:
Wartość komunikatywność = 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_zdolności analityczne
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość zdolności analityczne
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość zdolności analityczne
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość zdolności analityczne
Ocena_zdolności analityczne=9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
zachodzi:

Wartość zdolności analityczne =
Ocena_zdolności analityczne
Stąd wynika wartość:
Wartość zdolności analityczne = 9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test kreatywności
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_kreatywność
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość kreatywność
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość kreatywność
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość kreatywność
Ocena_kreatywność=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test kreatywności
zachodzi:
Wartość kreatywność = Ocena_kreatywność
Stąd wynika wartość:
Wartość kreatywność = 8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Minimalna wartość cech osobniczych =
min_list
Wartość komunikatywność
Wartość zdolności analityczne
Wartość kreatywność
Stąd wynika wartość:
Minimalna wartość cech osobniczych = 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość finalna cech osobniczych =
Minimalna wartość cech osobniczych
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna cech osobniczych = 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
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należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język MySQL
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język MySQL
Deklaruj ocenę na skali 0 -10:
Wartość język MySQL
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość język MySQL
Ocena_język MySQL=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
zachodzi:
Wartość język MySQL = Ocena_język MySQL
Stąd wynika wartość:
Wartość język MySQL = 7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka PHP
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język PHP
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język PHP
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość język PHP
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość język PHP
Ocena_język PHP=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku sstartowego:
Kandydat zaliczył test języka PHP
zachodzi:
Wartość język PHP =
Ocena_język PHP
Stąd wynika wartość:
Wartość język PHP = 8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka HTML
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język HTML
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język HTML
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość język HTML
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość język HTML
Ocena_język HTML=7
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka HTML
zachodzi:
Wartość język HTML = Ocena_język HTML
Stąd wynika wartość:
Wartość język HTML = 7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język JavaScript
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język JavaScript
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość język JavaScript
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość język JavaScript
Ocena_język JavaScript=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
zachodzi:
Wartość język JavaScript =
Ocena_język JavaScript
Stąd wynika wartość:
Wartość język JavaScript = 8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Suma wartości umiejętności
programistycznych =
Wartość język MySQL +
Wartość język PHP +
Wartość język HTML +
Wartość język JavaScript
Stąd wynika wartość:
Suma wartości umiejętności
programistycznych = 30
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Liczba testów umiejętności
programistycznych =
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liczba_warunków_reguły
Stąd wynika wartość:
Liczba testów umiejętności
programistycznych = 4

2

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość średnia umiejętności
programistycznych =
Suma wartości umiejętności
programistycznych / Liczba testów
umiejętności programistycznych
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia umiejętności
programistycznych = 7.5

Dla modelu 115 jest spełniona relacja:
7.5 >= 6
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co
równa 6
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Kandydat zaliczył obydwa testy
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
to
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zostanie zaangażowany 1

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych = Wartość średnia
umiejętności programistycznych
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych = 7.5

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość kandydat zostanie zaangażowany =
Wartość finalna cech osobniczych
+ Wartość finalna umiejętności
programistycznych
Stąd wynika wartość:
Wartość kandydat zostanie
zaangażowany = 12.5

Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
jeżeli
Wartość finalna cech osobniczych >= 5
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
5 >= 5
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Liczba testów głównych =
liczba_warunków_reguły 3
Stąd wynika wartość:
Liczba testów głównych = 2

Stosuję model relacyjny podstawowy 114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych
co najmniej równa 6
jeżeli
Wartość finalna umiejętności
programistycznych >= 6

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
117:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość średnia kandydat zostanie
zaangażowany = Wartość kandydat
zostanie zaangażowany /
Liczba testów głównych
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia kandydat
zostanie zaangażowany = 6.25
Stosuję model arytmetyczny podstawowy

9.5 Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika RekrutacjaOceny.BRD

118:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany = Wartość średnia kandydat
zostanie zaangażowany
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany = 6.25
Stosuję model relacyjny podstawowy 119:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
prawdą jest:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
jeżeli
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Dla modelu 121 jest spełniona relacja:
6.25 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
to
Kandydat zostanie zaangażowany
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zostanie zaangażowany
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
Kandydat zaliczył test kreatywności
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
Kandydat zaliczył test języka MySQL
Kandydat zaliczył test języka PHP
Kandydat zaliczył test języka HTML
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
Kandydat zaliczył test umiejętności

623

programistycznych
Kandydat zaliczył obydwa testy
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Kandydat zostanie zaangażowany
Dane są wartości następujących argumentów: Ocena_komunikatywność=5
Wartość komunikatywność=5
Ocena_zdolności analityczne=9
Wartość zdolności analityczne=9
Ocena_kreatywność=8
Wartość kreatywność=8
Minimalna wartość cech osobniczych=5
Wartość finalna cech osobniczych=5
Ocena_język MySQL=7
Wartość język MySQL=7
Ocena_język PHP=8
Wartość język PHP=8
Ocena_język HTML=7
Wartość język HTML=7
Ocena_język JavaScript=8
Wartość język JavaScript=8
Suma wartości umiejętności
programistycznych=30
Liczba testów umiejętności
programistycznych=4
Wartość średnia umiejętności
programistycznych=7.5
Wartość finalna umiejętności
programistycznych=7.5
Wartość kandydat zostanie
zaangażowany=12.5
Liczba testów głównych=2
Wartość średnia kandydat
zostanie zaangażowany=6.25
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany=6.25
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy RekrutacjaOceny.BRD, z zadeklarowanych
faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.
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Wnioskowanie wstecz - RekrutacjaOceny.BRD

Wnioskowanie elementarne dokładne wstecz przebiega dla bazy RekrutacjaOceny.BRD
i hipotezy Kandydat zostanie zaangażowany następująco:
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Kandydat zostanie zaangażowany
Kandydat zaliczył test komunikatywności?
TAK
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych? TAK
Kandydat zaliczył test kreatywności?
TAK
Hipoteza pomocnicza
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
jest testowana.
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
analitycznych
Kandydat zaliczył test
to
Kandydat zaliczył test
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zaliczył test
Kandydat
Kandydat
Kandydat
Kandydat

zaliczył
zaliczył
zaliczył
zaliczył

test
test
test
test

komunikatywności
zdolności
kreatywności
cech osobniczych

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_komunikatywność
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość komunikatywność
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość komunikatywność
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość komunikatywność
Ocena_komunikatywność=5

cech osobniczych
języka
języka
języka
języka

MySQL? TAK
PHP? TAK
HTML? TAK
JavaScript?

Hipoteza pomocnicza
Kandydat zaliczył test umiejętności
jest testowana.
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
Kandydat zaliczył test
to
Kandydat zaliczył test
programistycznych
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zaliczył test
programistycznych

Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Kandydat zaliczył test cech osobniczych
Kandydat zaliczył test umiejętności
programistycznych
to
Kandydat zaliczył obydwa testy
Stąd wynika wniosek
Kandydat zaliczył obydwa testy

języka
języka
języka
języka

MySQL
PHP
HTML
JavaScript

umiejętności

umiejętności

Hipoteza pomocnicza
Kandydat zaliczył obydwa testy
jest testowana.

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
100:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
zachodzi:
TAK
Wartość komunikatywność =
Ocena_komunikatywność
Stąd wynika wartość:
Wartość komunikatywność = 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_zdolności analityczne
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość zdolności analityczne
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość zdolności analityczne
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość zdolności analityczne
Ocena_zdolności analityczne=9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:

9.5 Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika RekrutacjaOceny.BRD

dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
zachodzi:
Wartość zdolności analityczne =
Ocena_zdolności analityczne
Stąd wynika wartość:
Wartość zdolności analityczne = 9
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test kreatywności
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_kreatywność
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość kreatywność
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość kreatywność
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość kreatywność
Ocena_kreatywność=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
102:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test kreatywności
zachodzi:
Wartość kreatywność = Ocena_kreatywność
Stąd wynika wartość:
Wartość kreatywność = 8
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
103:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Minimalna wartość cech osobniczych =
min_list
Wartość komunikatywność
Wartość zdolności analityczne
Wartość kreatywność
Stąd wynika wartość:
Minimalna wartość cech osobniczych = 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość finalna cech osobniczych =
Minimalna wartość cech osobniczych
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna cech osobniczych = 5
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Hipoteza pomocnicza
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 105:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
jeżeli
Wartość finalna cech osobniczych >= 5
Dla modelu 105 jest spełniona relacja:
5 >= 5
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język MySQL
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język MySQL
Deklaruj ocenę na skali 0 -10:
Wartość język MySQL
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość język MySQL
Ocena_język MySQL=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
106:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka MySQL
zachodzi:
Wartość język MySQL = Ocena_język MySQL
Stąd wynika wartość:
Wartość język MySQL = 7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka PHP
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język PHP
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język PHP
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość język PHP
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość język PHP
Ocena_język PHP=8
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka PHP
zachodzi:
Wartość język PHP =
Ocena_język PHP
Stąd wynika wartość:
Wartość język PHP = 8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka HTML
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język HTML
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język HTML
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość język HTML
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość język HTML
Ocena_język HTML=7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
108:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka HTML
zachodzi:
Wartość język HTML = Ocena_język HTML
Stąd wynika wartość:
Wartość język HTML = 7
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
należy zadeklarować wartość zmiennej:
Ocena_język JavaScript
do której zostanie przyrównany wynik
Wartość język JavaScript
Deklaruj ocenę na skali 1-10:
Wartość język JavaScript
Deklaruj wartość argumentu:
Wartość język JavaScript
Ocena_język JavaScript=8
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
zachodzi:
Wartość język JavaScript =
Ocena_język JavaScript
Stąd wynika wartość:
Wartość język JavaScript = 8

Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Suma wartości umiejętności programistycznych =
Wartość język MySQL +
Wartość język PHP +
Wartość język HTML +
Wartość język JavaScript
Stąd wynika wartość:
Suma wartości umiejętności
programistycznych = 30
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
111:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Liczba testów umiejętności
programistycznych =
liczba_warunków_reguły 2
Stąd wynika wartość:
Liczba testów umiejętności
programistycznych = 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
112:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość średnia umiejętności
programistycznych =
Suma wartości umiejętności
programistycznych / Liczba testów
umiejętności programistycznych
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia umiejętności
programistycznych = 7.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
zachodzi:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych = Wartość średnia
umiejętności programistycznych
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych = 7.5
Hipoteza pomocnicza
Wartość finalna umiejętności

9.5 Baza wiedzy dla decyzji o zatrudnieniu
pracownika RekrutacjaOceny.BRD

programistycznych co najmniej
równa 6
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 114:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych
co najmniej równa 6
jeżeli
Wartość finalna umiejętności
programistycznych >= 6
Dla modelu 115 jest spełniona relacja:
7.5 >= 6
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co
równa 6
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Stosuję model arytmetyczny podstawowy
118:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany = Wartość średnia kandydat
zostanie zaangażowany
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany = 6.25
Hipoteza pomocnicza
Wartość finalna kandydat
zostanie zaangażowany > 0
jest testowana.

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
115:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość kandydat zostanie zaangażowany =
Wartość finalna cech osobniczych
+ Wartość finalna umiejętności
programistycznych
Stąd wynika wartość:
Wartość kandydat zostanie
zaangażowany = 12.5

Stosuję model relacyjny podstawowy 119:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
prawdą jest:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
jeżeli
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Dla modelu 121 jest spełniona relacja:
6.25 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Liczba testów głównych =
liczba_warunków_reguły 3
Stąd wynika wartość:
Liczba testów głównych = 2

Stosuję regułę 5:
Jeżeli
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
to
Kandydat zostanie zaangażowany
Stąd wynika wniosek:
Kandydat zostanie zaangażowany

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
117:
dla spełnionego warunku startowego:
Kandydat zostanie zaangażowany 1
zachodzi:
Wartość średnia kandydat zostanie
zaangażowany = Wartość kandydat
zostanie zaangażowany /
Liczba testów głównych
Stąd wynika wartość:
Wartość średnia kandydat
zostanie zaangażowany = 6.25

Hipoteza w sensie szerokim:
Kandydat zostanie zaangażowany
jest prawdą dla bazy wiedzy
REKrutacjaOceny.BRD,
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Kandydat zaliczył test komunikatywności
Kandydat zaliczył test zdolności
analitycznych
Kandydat zaliczył test kreatywności
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Kandydat zaliczył test cech osobniczych
Kandydat zaliczył test języka MySQL
Kandydat zaliczył test języka PHP
Kandydat zaliczył test języka HTML
Kandydat zaliczył test języka JavaScript
Kandydat zaliczył test umiejętności
programistycznych
Kandydat zaliczył obydwa testy
Wartość finalna cech osobniczych
co najmniej równa 5
Wartość finalna umiejętności
programistycznych co najmniej równa 6
Kandydat zostanie zaangażowany 1
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany > 0
Kandydat zostanie zaangażowany
Dane są wartości następujących argumentów: Ocena_komunikatywność=5
Wartość komunikatywność=5
Ocena_zdolności analityczne=9
Wartość zdolności analityczne=9
Ocena_kreatywność=8
Wartość kreatywność=8
Minimalna wartość cech osobniczych=5
Wartość finalna cech osobniczych=5
Ocena_język MySQL=7
Wartość język MySQL=7
Ocena_język PHP=8

9.6

Wartość język PHP=8
Ocena_język HTML=7
Wartość język HTML=7
Ocena_język JavaScript=8
Wartość język JavaScript=8
Suma wartości umiejętności
programistycznych=30
Liczba testów umiejętności
programistycznych=4
Wartość średnia umiejętności
programistycznych=7.5
Wartość finalna umiejętności
programistycznych=7.5
Wartość kandydat zostanie
zaangażowany=12.5
Liczba testów głównych=2
Wartość średnia kandydat
zostanie zaangażowany=6.25
Wartość finalna kandydat zostanie
zaangażowany=6.25
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy REKrutacjaOceny.BRD, z zadeklarowanych
faktów i wartości argumentów w trakcie
pomyślnego testowania hipotezy:
Kandydat zostanie zaangażowany.
Koniec wnioskowania wstecz.

Baza wiedzy dla inwestycji giełdowych
InwestujOceny.BRD

Przykład ten pokazuje, jak za pomocą wnioskowania z ocenami rozwiązać problem
decyzyjny będący klasycznym przykładem wnioskowania rozmytego.

9.6.1

Wiedza dziedzinowa InwestujOceny.BRD

W rozdziale 9.5.6 książki [Niederliński-13] przedstawiono przykład wnioskowania rozmytego inwestora giełdowego korzystającego z rozmytej bazy wiedzy z trzema regułami:
Jeżeli zysk jest mały i prognozy są złe to
inwestowanie jest ostrożne
Jeżeli zysk jest średni i prognozy są dobre to
inwestowanie jest normalne
Jeżeli zysk jest duży i prognozy są b.dobre to
inwestowanie jest agresywne,
gdzie przestrzeń decyzyjna:

9.6 Baza wiedzy dla inwestycji giełdowych
InwestujOceny.BRD
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1. dla zysku obejmuje zysk z transakcji giełdowych z przedziału [0%,40%] inwestycji;
2. dla prognoz obejmuje oceny analityków giełdowych z przedziału [0, 10];
3. dla inwestowania obejmuje inwestowany procent miesięcznych zarobków inwestora z przedziału [0%,50%],
a dla wszystkich rodzajów zysku, prognoz i inwestycji są dane funkcje przynależności.
Zakłada się (podobnie jak w pierwotnym przykładzie), że zgodnie z wskazówkami
analityków giełdowych można oczekiwać na zysk=12% , a prognoza rozwoju ”klimatu”
inwestycyjnego jest (w skali od 1 do 10) określona wartością prognoza = 3. Na podstawie tych danych oraz przeskalowanych funkcji przynależności z cytowanego przykładu
(uznanych obecnie za funkcje deﬁniujące oceny) dla trzech kategorii zysków (zyski
małe, średnie i duże), trzech kategorii prognoz (prognozy złe, dobre i bardzo dobre) i
trzech kategorii zaleceń inwestycyjnych (inwestuj ostrożnie, inwestuj normalnie
i inwestuj agresywnie), należy określić zalecany poziom inwestowania jako procent
zarobków miesięcznych, tak jak to pokazano na rysunku 9.1.
Rysunek ten należy analizować zgodnie z kierunkami strzałek, poczynając od jego
lewego dolnego rogu (dane wejsciowe w postaci wartości zysku i prognoz), a kończąc
na jego dolnym prawym rogu (wyznaczenie poziomu inwestowania z funkcji zysku dla
inwestowania normalnego). W wyniku wnioskowania rozmytego otrzymuje się wniosek,
zgodnie z którym należy przeznaczyć 15% miesięcznych zarobków na inwestycje.

9.6.2

Baza wiedzy InwestujOceny.BRD

Baza InwestujOceny.BRD składa się z bazy reguł REInwestujOceny.BRD i bazy modeli MOInwestujOceny.BRD.

Baza reguł REInwestujOceny.BRD
Baza reguł REInwestujOceny.BRD jest następująca:
reguła(1,"Inwestuj ostrożnie",["Zysk mały (%)", "Prognozy złe"],1)
reguła(2,"Inwestuj normalnie",["Zysk średni (%)", "Prognozy dobre"],1)
reguła(3,"Inwestuj agresywnie",["Zysk duży (%)","Prognozy bardzo dobre"],1)
reguła(4,"Inwestuj",["Inwestuj ostrożnie",
"Wartość finalna Inwestuj ostrożnie > 0"],1)
reguła(5,"Inwestuj",["Inwestuj normalnie",
"Wartość finalna Inwestuj normalnie > 0"],1)
reguła(6,"Inwestuj",["Inwestuj agresywnie",
"Wartość finalna Inwestuj agresywnie > 0"],1)
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Rysunek 9.1: Wnioskowanie w przód dla wartości inwestycji.

9.6 Baza wiedzy dla inwestycji giełdowych
InwestujOceny.BRD

631

Baza modeli MOInwestOceny.BRD
Baza modeli MOInwestOceny.BRD jest następująca:
model_r(100,"bez warunku","Zysk mały (%)", "<=,<=" ,["0","Zysk [%]","15"],1)
model(101,"Zysk mały (%)","Wartość Zysk mały (%)", "Ocena_Zysk mały (%)","=","0.0",1)
model_r(102,"bez warunku","Zysk średni (%)", "<=,<=" ,["8","Zysk [%]","35"],1)
model(103, "Zysk średni (%)","Wartość Zysk średni (%)", "Ocena_Zysk średni (%))",
"=","0.0",1)
model_r(104,"bez warunku","Zysk duży (%)", "<=,<=" ,["20","Zysk [%]","45"],1)
model(105, "Zysk duży (%)","Wartość Zysk duży (%)", "Ocena_Zysk duży (%)","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(106,"bez warunku","Prognozy złe","<=,<=",["0","Prognozy analityków","4"],1)
model(107,"Prognozy złe","Wartość Prognozy złe","Ocena_Prognozy złe","=","0.0",1)
model_r(108,"bez warunku","Prognozy dobre","<=,<=",["3","Prognozy analityków","7"],1)
model(109,"Prognozy dobre","Wartość Prognozy dobre","Ocena_Prognozy dobre","=","0.0",1)
model_r(110,"bez warunku","Prognozy bardzo dobre","<=,<=",
["5","Prognozy analityków","10"],1)
model(111,"Prognozy bardzo dobre","Wartość Prognozy bardzo dobre",
"Ocena_Prognozy bardzo dobre","=","0.0",1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(112,"Inwestuj ostrożnie","Wartość Inwestuj ostrożnie","min_list",
["Wartość Zysk mały (%)","Wartość Prognozy złe"],1)
model(113,"Inwestuj ostrożnie","Wartość finalna Inwestuj ostrożnie",
"Wartość Inwestuj ostrożnie","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(114,"Inwestuj ostrożnie","Wartość finalna Inwestuj ostrożnie > 0",
"Wartość finalna Inwestuj ostrożnie",">","0", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(115,"Inwestuj normalnie","Wartość Inwestuj normalnie","min_list",
["Wartość Zysk średni (%)", "Wartość Prognozy dobre"],1)
model(116,"Inwestuj normalnie","Wartość finalna Inwestuj normalnie",
"Wartość Inwestuj normalnie",
"zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(117,"Inwestuj normalnie","Wartość finalna Inwestuj normalnie > 0",
"Wartość finalna Inwestuj normalnie",">","0", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
model_r(119,"Inwestuj agresywnie","Wartość Inwestuj agresywnie","min_list",
["Wartość Zysk duży (%)", "Wartość Prognozy bardzo dobre"],1)
model(120,"Inwestuj agresywnie","Wartość finalna Inwestuj agresywnie",
"Wartość Inwestuj agresywnie","zaokrąglenie_do_N","2", 1)
model(121,"Inwestuj agresywnie","Wartość finalna Inwestuj agresywnie > 0",
"Wartość finalna Inwestuj agresywnie",">","0", 1)
rem_model("---------------------------------------------")
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Wnioskowanie w przód - InwestujOceny.BRD

Wnioskowanie rozwinięte dokładne w przód z ocenami dla bazy InwestujOceny.BRD
przebiega następująco:

Wnioskowanie w przód dla
bazy reguł REInwestOceny.BRD
bazy modeli MOInwestOceny.BRD
Określ wartość argumentu:
Zysk [%]
Zysk [%]=12
Stosuję model relacyjny rozwinięty 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Zysk mały (%)
jeżeli
0 <= Zysk [%] <= 15
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
0 <= 12 <= 15
Stąd wynika wniosek:
Zysk mały (%)
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Zysk mały (%)
Ocena_Zysk mały (%)=4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
Zysk mały (%)
zachodzi:
Wartość Zysk mały (%) =
Ocena_Zysk mały (%)
Stąd wynika wartość:
Wartość Zysk mały (%) = 4
Stosuję model relacyjny rozwinięty 102:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Zysk średni (%)
jeżeli
8 <= Zysk [%] <= 35
Dla modelu 102 jest spełniona relacja:
8 <= 12 <= 35
Stąd wynika wniosek:
Zysk średni (%)
Określ wartość argumentu:
Ocena_Zysk średni (%))
Ocena_Zysk średni (%))=6

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
103:
dla spełnionego warunku startowego:
Zysk średni (%)
zachodzi:
Wartość Zysk średni (%) =
Ocena_Zysk średni (%))
Stąd wynika wartość:
Wartość Zysk średni (%) = 6
Stosuję model relacyjny rozwinięty 104:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Zysk duży (%)
jeżeli
20 <= Zysk [%] <= 45
Dla modelu 104 nie jest spełniona relacja:
20 <= 12 <= 45
Stąd wynika wniosek:
nZysk duży (%)
Określ wartość argumentu:
Prognozy analityków
Prognozy analityków=4
Stosuję model relacyjny rozwinięty 106:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Prognozy złe
jeżeli
0 <= Prognozy analityków <= 4
Dla modelu 106 jest spełniona relacja:
0 <= 4 <= 4
Stąd wynika wniosek:
Prognozy złe
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Prognozy złe
Ocena_Prognozy złe=2.5
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Zysk mały (%)
Prognozy złe
to
Inwestuj ostrożnie

9.6 Baza wiedzy dla inwestycji giełdowych
InwestujOceny.BRD

Stąd wynika wniosek:
Inwestuj ostrożnie
Stosuję regułę 3:
Jeżeli
Zysk duży (%)
Prognozy bardzo dobre
to
Inwestuj agresywnie
Stąd wynika wniosek:
nInwestuj agresywnie
Stosuję regułę 6:
Jeżeli
Inwestuj agresywnie
Wartość finalna Inwestuj
agresywnie > 0
to
Inwestuj
Stąd wynika wniosek:
nInwestuj
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Prognozy złe
zachodzi:
Wartość Prognozy złe =
Ocena_Prognozy złe
Stąd wynika wartość:
Wartość Prognozy złe = 2.5
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
112:
dla spełnionego warunku startowego:
Inwestuj ostrożnie
zachodzi:
Wartość Inwestuj ostrożnie =
min_list [Wartość Zysk mały (%)
Wartość Prognozy złe]
Stąd wynika wartość:
Wartość Inwestuj ostrożnie = 2.5
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Inwestuj ostrożnie
prawdą jest:
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie > 0
jeżeli
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie > 0
Dla modelu 114 jest spełniona relacja:
2.5 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie > 0
Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Inwestuj ostrożnie
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie > 0
to
Inwestuj
Stąd wynika wniosek:
Inwestuj
Stosuję model relacyjny rozwinięty 108:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Prognozy dobre
jeżeli
3 <= Prognozy analityków <= 7
Dla modelu 108 jest spełniona relacja:
3 <= 4 <= 7
Stąd wynika wniosek:
Prognozy dobre
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Prognozy dobre
Ocena_Prognozy dobre=4
Stosuję regułę 2:
Jeżeli
Zysk średni (%)
Prognozy dobre
to
Inwestuj normalnie
Stąd wynika wniosek:
Inwestuj normalnie

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113: dla spełnionego warunku startowego:
Inwestuj ostrożnie
zachodzi:
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie =
Wartość Inwestuj ostrożnie
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Inwestuj
ostrożnie = 2.5

Stosuję model arytmetyczny podstawowy
109:
dla spełnionego warunku startowego:
Prognozy dobre
zachodzi:
Wartość Prognozy dobre =
Ocena_Prognozy dobre
Stąd wynika wartość:
Wartość Prognozy dobre = 4

Stosuję model relacyjny podstawowy 114:
dla spełnionego warunku startowego:

Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
115:
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dla spełnionego warunku startowego:
Inwestuj normalnie
zachodzi:
Wartość Inwestuj normalnie =
min_list [Wartość Zysk średni (%)
Wartość Prognozy dobre]
Stąd wynika wartość:
Wartość Inwestuj normalnie = 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
116:
dla spełnionego warunku startowego:
Inwestuj normalnie
zachodzi:
Wartość finalna Inwestuj normalnie =
Wartość Inwestuj normalnie
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Inwestuj normalnie = 4
Stosuję model relacyjny podstawowy 117:
dla spełnionego warunku startowego:
Inwestuj normalnie
prawdą jest:
Wartość finalna Inwestuj normalnie > 0
jeżeli
Wartość finalna Inwestuj normalnie > 0
Dla modelu 117 jest spełniona relacja:
4 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Inwestuj normalnie > 0
Stosuję regułę 5:
Jeżeli
Inwestuj normalnie
Wartość finalna Inwestuj normalnie > 0
to
Inwestuj
Stąd wynika wniosek:
Inwestuj
Stosuję model relacyjny rozwinięty 110:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Prognozy bardzo dobre
jeżeli
5 <= Prognozy analityków <= 10

Dla modelu 110 nie jest spełniona relacja:
5 <= 4 <= 10
Stąd wynika wniosek:
nPrognozy bardzo dobre
Brak możliwości dalszego wnioskowania!
Dane są następujące fakty:
Zysk mały (%)
Zysk średni (%)
nZysk duży (%)
Prognozy złe
Inwestuj ostrożnie
nInwestuj agresywnie
Wartość finalna Inwestuj
ostrożnie > 0
Inwestuj
Prognozy dobre
Inwestuj normalnie
Wartość finalna Inwestuj
normalnie > 0
Inwestuj
nPrognozy bardzo dobre
Dane są wartości następujących argumentów:
Zysk [%]=12
Ocena_Zysk mały (%)=4
Wartość Zysk mały (%)=4
Ocena_Zysk średni (%))=6
Wartość Zysk średni (%)=6
Prognozy analityków=4
Ocena_Prognozy złe=2.5
Wartość Prognozy złe=2.5
Wartość Inwestuj ostrożnie=2.5
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie=2.5
Ocena_Prognozy dobre=4
Wartość Prognozy dobre=4
Wartość Inwestuj normalnie=4
Wartość finalna Inwestuj normalnie=4
To już wszystko, co wynika z bazy wiedzy
InwestujOceny.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Koniec wnioskowania w przód.

Dla:
Wartości finalnej Inwestuj normalnie=4
można odczytać z wykresu

9.6 Baza wiedzy dla inwestycji giełdowych
InwestujOceny.BRD
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Inwestuj normalnie(Zainwestowany procent zarobków miesięcznych)
dwie różne wartości inwestycji. Racjonalnym jest wybór mniejszej z nich, równej 15%
zarobków miesięcznych.

9.6.4

Wnioskowanie wstecz - InwestujOceny.BRD

Niech celem wnioskowania wstecz będzie weryﬁkacja hipotezy Inwestuj. Przebieg
wnioskowania wstecz (przy tych samych faktach i wartościach argumentów jak poprzednio) jest następujący:
Porady ekspertowe dla:
bazy reguł REInwestujOceny.BRD
bazy modeli MOInwestujOceny.BRD
Sprawdzam hipotezę w sensie szerokim:
Inwestuj
Określ wartość argumentu:
Zysk [%]
Zysk [%]=12
Hipoteza pomocnicza
Zysk mały (%)
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 100:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:
Zysk mały (%)
jeżeli
0 <= Zysk [%] <= 15
Dla modelu 100 jest spełniona relacja:
0 <= 12 <= 15
Stąd wynika wniosek:
Zysk mały (%)
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Zysk mały (%)
Ocena_Zysk mały (%)=4
Określ wartość argumentu:
Prognozy analityków
Prognozy analityków=4
Hipoteza pomocnicza
Prognozy złe
jest testowana.
Stosuję model relacyjny rozwinięty 106:
dla spełnionego warunku startowego:
bez warunku
prawdą jest:

Prognozy złe
jeżeli
0 <= Prognozy analityków <= 4
Dla modelu 106 jest spełniona relacja:
0 <= 4 <= 4
Stąd wynika wniosek:
Prognozy złe
Określ ocenę wniosku na skali 1-10:
Ocena_Prognozy złe
Ocena_Prognozy złe=2.5
Hipoteza pomocnicza
Inwestuj ostrożnie
jest testowana.
Stosuję regułę 1:
Jeżeli
Zysk mały (%)
Prognozy złe
to
Inwestuj ostrożnie
Stąd wynika wniosek:
Inwestuj ostrożnie
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
101:
dla spełnionego warunku startowego:
Zysk mały (%)
zachodzi:
Wartość Zysk mały (%) =
Ocena_Zysk mały (%)
Stąd wynika wartość:
Wartość Zysk mały (%) = 4
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
107:
dla spełnionego warunku startowego:
Prognozy złe
zachodzi:
Wartość Prognozy złe =
Ocena_Prognozy złe
Stąd wynika wartość:
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Wartość Prognozy złe = 2.5
Stosuję model arytmetyczny rozszerzony
112:
dla spełnionego warunku startowego:
Inwestuj ostrożnie
zachodzi:
Wartość Inwestuj ostrożnie =
min_list [Wartość Zysk mały (%)
Wartość Prognozy złe]
Stąd wynika wartość:
Wartość Inwestuj ostrożnie = 2.5
Stosuję model arytmetyczny podstawowy
113:
dla spełnionego warunku startowego:
Inwestuj ostrożnie
zachodzi:
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie =
Wartość Inwestuj ostrożnie
zaokrąglenie_do_N 2
Stąd wynika wartość:
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie = 2.5
Hipoteza pomocnicza
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie > 0
jest testowana.
Stosuję model relacyjny podstawowy 114:
dla spełnionego warunku startowego:
Inwestuj ostrożnie
prawdą jest:
Wartość finalna Inwestuj ostrożnie > 0
jeżeli
Wartość finalna Inwestuj
ostrożnie > 0
Dla modelu 114 jest spełniona relacja:
2.5 > 0
Stąd wynika wniosek:
Wartość finalna Inwestuj
ostrożnie > 0
Hipoteza główna
Inwestuj
jest testowana.

9.7

Stosuję regułę 4:
Jeżeli
Inwestuj ostrożnie
Wartość finalna Inwestuj
ostrożnie > 0
to
Inwestuj
Stąd wynika wniosek:
Inwestuj
Hipoteza w sensie szerokim:
Inwestuj
jest prawdą dla bazy wiedzy
InwestujOcenyBRD
dla zadeklarowanych faktów i wartości argumentów.
Dane są następujące fakty:
Zysk mały (%)
Prognozy złe
Inwestuj ostrożnie
Wartość finalna Inwestuj
ostrożnie > 0
Inwestuj
Dane są wartości następujących argumentów:
Zysk [%]=12
Ocena_Zysk mały (%)=4
Prognozy analityków=4
Ocena_Prognozy złe=2.5
Wartość Zysk mały (%)=4
Wartość Prognozy złe=2.5
Wartość Inwestuj ostrożnie=2.5
Wartość finalna Inwestuj
ostrożnie=2.5
To już wszystko, co wynikło z bazy wiedzy
Inwestuj.BRD,
z zadeklarowanych faktów i wartości argumentów w trakcie pomyślnego testowania
hipotezy:
Inwestuj

Podsumowanie

Rysunek 9.2 przedstawia wejścia i wyjścia bloków wnioskowania rozwiniętego dokładnego z ocenami w przód i wstecz:
1. Wnioskowanie rozwinięte dokładne w przód z ocenami generuje zarówno wszystkie wnioski prawdziwe jak i wszystkie wnioski nieprawdziwe, oraz wyniki dające
się wyznaczyć z zadeklarowanych argumentów jak i oceny wybranych wniosków

9.8 Zadania
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reguł. Z tego powodu wnioskowanie w przód może dla dużych baz wiedzy trwać
bardzo długo i generować bardzo dużo wniosków już nieistotnych lub nie interesujących użytkownika
2. Wnioskowanie wstecz umożliwia zarówno weryﬁkację i ocenę pojedynczej hipotezy jak i jej falsyﬁkację, oraz wyznaczenie wszystkich tych wniosków prawdziwych
i nieprawdziwych, które okazały się warunkami lub hipotezami pomocniczymi dla
weryﬁkowanej hipotezy, jak również tych wyników, które były potrzebne modelom relacyjnym generujacym warunki lub hipotezy pomocnicze dla weryﬁkowanej hipotezy. Dzięki temu wnioskowanie wstecz nie jest już zdecydowanie krótsze
od wnioskowania w przód. Efekt ten jest jeszcze spotęgowany często zachodącą
potrzebą wielokrotnego testowania tych samych reguł.
3. Wnioskowanie rozwinięte dokładne w przód z ocenami może być niemonotoniczne: wniosek uznany na wcześniejszym etapie wnioskowania za prawdę, może
w trakcie dalszego wnioskowania zostać uznany za nieprawdę i ﬁnalnie pozostać
nieprawdziwy. Żródłem niemonotoniczności jest sekwencyjny charakter realizacji
programów komputerowych dokonujących wnioskowania.

9.8
9.8.1

Zadania
Modyﬁkacja I bazy kredytowej rozwiniętej z ocenami

Zapisz bazę wiedzy elementarną dokładną z ocenami KredytZmIOceny.BED z zadania 8.10.1 w postaci
rozwiniętej dokładnej jako KredytZmIOceny.BRD i przetestuj ją.

9.8.2

Modyﬁkacja II bazy kredytowej rozwiniętej z ocenami

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy rozwiniętą dokładną KredytZmIOceny.BRD z zadania 9.8.1 wprowadzając warunki niedopytywalne:
Zabezpieczenie Co najmniej dobre,
Ocena finansów Co najmniej dobra,
Reputacja Co najmniej dobra
wraz z wszystkimi potrzebnymi regułami. Zapisz bazę jako KredytZmIIOceny.BRD i przetestuj ją. Jaki
wpływ ma modyﬁkacja na bazę rad?

9.8.3

Premia

Opracuj i przetestuj bazę wiedzy rozwiniętą dokładną PremiaOceny.BRD umożliwiającą podejmowanie
decyzji odnośnie do przyznawania premii pracownikom pewnej ﬁrmy zgodnie z następującymi zasadami, przy uwzględneniu ukrytego niedeterminizmu w przedziałach wysokości premii:
Pracownik może dostać miesięcznie jedną premię podstawową lub jedną premię uznaniową lub obydwie premie. W przypadku kwaliﬁkowania się równocześnie do dwóch premii tego samego typu,
przyznawana jest premia wyższa. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniane są czynniki:
1. Spełnianie 5 podstawowych zasad przyznawania premii:
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Rysunek 9.2: Wejścia i wyjścia bloków wnioskowania rozwiniętego dokładnego z ocenami.

(a) Pracownik musi być sumienny. Warunek ten jest spełniony tylko wtedy, gdy pracownik
spełnia 3 kolejne warunki, mianowicie wykonuje polecenia przełożonych, jest punktualny,
wywiązuje się z powierzonych zadań.
(b) Pracownik przestrzega przepisów BHP
(c) Pracownik przestrzega dyscypliny w pracy
(d) Pracownik efektywnie wykorzystuje czas pracy
(e) Pracownik przestrzega zasad współżycia społecznego
2. Nadgodziny. Liczba nadgodzin jakie przepracował pracownik w ciągu miesiąca dzieli się na:
• Małą liczbę nadgodzin, jeśli Liczba nadgodzin < 4
• Umiarkowaną liczbę nadgodzin, jeśli 4 <= Liczba nadgodzin < 8
• Średnią liczbę nadgodzin, jeśli 8 <= Liczba nadgodzin < 12
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• Dużą liczbę nadgodzin, jeśli Liczba nadgodzin >= 12

3. Staż pracy, określony liczbą lat pracy pracownika w ﬁrmie. Rozróżnia się kategorie stażu pracy:
• Początkujący pracownik, jeśli Staż pracy < 1
• Krótki staż pracy, jeśli 1 <= Staż pracy < 2
• Średni staż pracy, jeśli 2 <= Staż pracy < 5
• Długi staż pracy, jeśli Staż pracy >=5.
4. Inicjatywa własna określona poziomem kreatywności pracownika. Bardziej doceniany, a więc
premiowany, jest pracownik, który ma swoje pomysły, oraz swoje inicjatywy którymi chętnie
się dzieli z ﬁrmą. Rozróżnia się miesięczne częstości występowania własnych inicjatyw:
• Nie wykazuje inicjatywy gdy Liczba inicjatyw = 0
• Rzadko wykazuje inicjatywę gdy Liczba inicjatyw = 1
• Często wykazuje inicjatywę gdy 2 <= Liczba inicjatyw < 4
• Bardzo często wykazuje inicjatywę gdy Liczba inicjatyw >= 4
5. Liczby nieuspawiedliwionych nieobecności w ﬁrmie. Rozróznia się:
• Brak nieobecności, jeżeli Liczba dni nieobecności = 0
• Małą nieobecność, jeżeli Liczba dni nieobecności

= 1

• Dużą nieobecność, jeżeli Liczba dni nieobecności

> 1

6. Stopień trudności powierzonych zadań. Zakłada się, że wszyscy pracownicy mają takie same
umiejętności negocjacyjne. Dlatego też stopień trudności określony jest poprzez czas trwania
negocjacji z klientem i wyrażany jest w dniach następująco:
• Bardzo trudne zadanie, jeśli
30 < czas trwania negocjacji z klientem <= 60
• Skrajnie trudne zadanie, jeśli
czas trwania negocjacji z klientem > 60
7. Przychody wypracowane przez pracownika dla ﬁrmy dzięki zawarciu umowy z klientem (w zł)
klasyﬁkuje się jako:
• Wysokie przychody, jeżeli 100000 < Przychody
• Bardzo wysokie przychody, jeżeli Przychody

<= 1000000

> 1000000

Baza wiedzy powinna umożliwić podejmowanie decyzji:
1) Pracownik nie dostanie premii podstawowej
2) Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 3-8 % zarobków
3) Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 9-13% zarobków
4) Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 14-20% zarobków
5) Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 5-10% przychodów uzyskanych dla ﬁrmy
6) Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 11-15% przychodów uzyskanych dla ﬁrmy
Żaden pracownik nie dostanie premii podstawowej jeżeli ma dużą nieobecność.
Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 3-8% zarobków jeżeli jest początkującym lub ma
krótki staż pracy, ma co najwyżej małą nieobecność, spełnia 5 podstawowych zasad przyznawania
premii, liczba jego nadgodzin jest co najmniej średnia, co najmniej rzadko wykazuje inicjatywę.
Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 9-13% zarobków, jeżeli ma co najmniej krótki
staż pracy, brak nieobecności, spełnia 5 podstawowych zasad przyznawania premii, ma co najmniej
średnią liczbę nadgodzin i co najmniej często wykazuje inicjatywę.
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Pracownik dostanie premię podstawową w wysokości 14-20% zarobków, jeżeli ma co najmniej średni
staż pracy, brak nieobecności, spełnia 5 podstawowych zasad przyznawania premii, ma co najmniej
umiarkowana liczba nadgodzin, często wykazuje inicjatywę.
Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 11-15% wypracowanych przychodów dla ﬁrmy jeżeli ma bardzo trudne zadania, wypracował co najmniej wysokie przychody i spełnia 5 podstawowych
zasad przyznawania premii.
Pracownik dostanie premię uznaniową w wysokości 5-10% wypracowanych przychodów dla ﬁrmy jeżeli
ma skrajnie trudne zadania, wypracował bardzo wysokie przychody i spełnia 5 podstawowych zasad
przyznawania premii.

9.8.4

Modyﬁkacja bazy studenckiej

Zmodyﬁkuj bazę wiedzy Student2.BRD z rozdziału 9.4 tak, aby uwzględnić przy przyznawaniu stypendium ocenę wyników studiów i ocenę dochodu na członka rodziny dla studentów nie mających
wyników sportowych na poziomie olimpijskim.

Rozdział 10

Posłowie
”Omnium rerum principia parva sunt.”
”Początki wszystkiego są skromne.”
Marcus Tullius Cicero,(106 p.n.e. – 43 p.n.e.)

10.1

Cel został osiągnięty?

W tym miejscu książki początki mamy za sobą. Czytelnik musi ocenić, czy cel którym
było pokazanie, jak i co automatyzować w zarządzaniu, został osiągnięty.
Autor zrobił wszystko, co w jego mocy, aby pokazać, że rutynowe oraz logicznie i arytmetycznie deterministyczne dokumenty prawne, administracyjne i ﬁnansowe, stanowiące podstawę rutynowych decyzji podejmowanych w trakcie zarządzania, można zapisać w postaci baz wiedzy, elementarnych dokładnych lub rozwiniętych dokładnych,
z ocenami lub bez, i stosować te bazy dla automatycznego generowania odpowiednich
wniosków i wyników z wykorzystaniem systemów ekspertowych skorupowych rmse_ED
i rmse_RD. Uczyniono to dla szerokiego wachlarza różnych dokumentów ”papierowych” regulujących podejmowanie rutynowych decyzji w obszarze zarządzania. Pokazano również, że bazę wiedzy dla wymienionych problemów zarządzania można tworzyć
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nie mając owych dokumentów papierowych, ale wiedząc, jak w danej sytuacji postąpić.
Podsumujmy to, czego - mam nadzieję - jako Czytelnik tej książki i użytkownik rmse
się nauczyłeś:
1. Systemy ekspertowe przedstawione w książce są systemami wspomagającymi
podejmowanie decyzji. Korzystają z wiedzy dziedzinowej zawartej w pliku tekstowym zwanym bazą wiedzy, mającym swe źródło w ”papierowym” dokumencie,
charakteryzującym się determinizmem logiczno-arytmetycznym. Podstawowymi
elementami bazy wiedzy są baza reguł, baza modeli, baza ograniczeń i baza rad.
2. Baza reguł jest najważniejszą częścią bazy wiedzy. Reguł są - najprawdopodobniej - najmocniejszym narzędziem intelektualnym stworzonym przez ludzkość dla
kontrolowania wszystkiego, co wymaga kontroli.
3. Systemy ekspertowe, wyposażone w odpowiednie bazy wiedzy, są programami
wnioskującymi dla tych baz wiedzy i w ten sposób oszczędzającymi pracę i
oszczędzającymi koszty. Ich podstawową zaletą jest to, że korzystają z baz wiedzy napisanych w sposób bardzo bliski sposobowi przedstawienia tej wiedzy za
pomocą języka naturalnego. Dlatego bazy te mogą zostać w relatywnie prosty
sposób projektowane i modyﬁkowane, a ich czytanie ze zrozumieniem nie stanowi problemu. Właśnie te cechy leżą u podstaw ekonomiczności zastosowań
systemów ekspertowych.
4. Za każdym razem gdy zetkniesz się z logicznie i arytmetycznie deterministycznymi
”papierowymi” dokumentami administracyjnymi, ﬁnansowymi lub ﬁnansowoprawnymi, regulującymi pewne problemy zarządzania, masz możliwość zapisania
wiedzy zawartej w tych dokumentach w bazie wiedzy jednego z dwóch omawianych w książce skorupowych regułowo-modelowych systemach ekspertowych:
elementarnego dokładnego lub rozwiniętego dokładnego.
5. Za każdym razem gdy będziesz musiał opracować jakieś zasady procedowania dla
rutynowych problemów administracyjnych, ﬁnansowych lub prawno-ﬁnansowych,
pojawiających się przy zarządzaniu różnymi instytucjami, myśl o tym w kategoriach baz wiedzy i systemów wnioskujących.
6. Za każdym razem, gdy zechcesz wdrożyć jakiś system rozwiązywania rutynowych problemów, właściwym rozwiązaniem może się okazać zapis tego systemu
w postaci bazy wiedzy systemu ekspertowego.
7. Pamiętaj również, że Twoja baza wiedzy, pomimo wywodzenia sie z dokumentu
logicznie i arytmetycznie deterministycznego, może zawierać ukryty niedeterminizm, którego źródłem są słabo zdeﬁniowane warunki dopytywalne i modele
relacyjne z szerokimi zakresami liczbowymi dla zmiennych arytmetycznych. Dla
tego typu baz wiedzy możesz wprowadzić oceny warunków dopytywalnych, oceny
wniosków modeli relacyjnych i wynikające z nich oceny wniosków reguł. Oceny
te mogą uczynić decyzje wypracowane przez system ekspertowy bardziej precyzyjnymi i realistycznymi.

10.2 Krótkie podsumowanie metodyki
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8. Pamiętaj również o tym, że tworzenie bazy wiedzy dla dokumentu logicznie i
arytmetycznie deterministycznego jest bardzo skutecznym sposobem na doprecyzowanie tego dokumentu, pozbawienia go synonimów, sprzeczności i nadmiarowości.
9. Miej w pamięci przykład KosztPracy.BED z rozdziału 4.13 pokazujący, że bazę
wiedzy można również tworzyć w sytuacji, gdy będące jej podstawą regulacje
prawne są rozrzucone w szeregu różnych dokumentach podlegających częstym
modyﬁkacjom.
10. Pamiętaj, że jakakolwiek decyzja podejmowana w skali masowej jest doskonałym
kandydatem na wdrożenie w postaci bazy wiedzy systemu ekspertowego.
Zrozumiałeś również, że tworzenie baz wiedzy dla systemów ekspertowych nie jest
przysłowiową bułką z masłem, lecz - częściej niż rzadziej - pracą trudną i wymagającą
precyzji myślenia; nawet w sytuacji gdy rozumiesz całą wiedzę dokumentu ”papierowego”, którą chcesz zapisać w bazie.

10.2

Krótkie podsumowanie metodyki

Tworzenie baz wiedzy dla systemów rmse_ED i rmse_RD opiera się na bardzo skromnym aparacie logicznym: trzeba wiedzieć, co to jest koniunkcja, alternatywa (dysjunkcja) i negacja, i umieć dopatrzeć się tych trzech operacji logicznych w ”papierowym”
dokumencie, którego procedowanie chcemy automatyzować za pomocą systemu ekspertowego. W przypadku systemów elementarnych dokładnych trzeba również znać i
rozumieć zasady de Morgana.
Z przytoczonych w książce przykładów można wydestylować szereg ogólnych wskazań,
bardzo pomocnych przy tworzeniu baz wiedzy:
• Wybierz pracochłonny i skomplikowany pojedynczy, rutynowy, deterministyczny
logicznie i arytmetycznie problem decyzyjny z obszaru administracji, ﬁnansów
lub prawa, rozwiązywany bardzo często w Twoim przedsiębiorstwie. Problem
taki z pewnością zasługuje na to, aby jego rozwiązywanie zautomatyzować za
pomocą systemu ekspertowego. Dla tego problemu musi oczywiście istnieć wypróbowany i akceptowany dokument ”papierowy”, formułujący zasady procedowania prowadzące do wypracowania decyzji. Jeżeli takiego dokumentu nie ma,
wybrany problem decyzyjny jest ”problemem dla specjalistów od zarządzania”,
nie zaś ”problemem dla inżynierów wiedzy”.
• Pamiętaj, że baza wiedzy wspomagająca podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania musi zawierać zawsze wiedzę dwojaką:
1. Wiedzę umożliwiającą diagnozowanie stanu obiektu będącego przedmiotem
podejmowanych decyzji (np. status studenta, ”zdrowie ﬁnansowe” klienta
banku, efekty działalności i cechy charaktery dyrektora, specyﬁka wniosku
przetargowego).
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2. Wiedzę umożliwiającą przetworzenie stanu obiektu na decyzje dla obiektu
(wpisać studenta na nowy rok, udzielić stypendium, przyznać kredyt, zlecić
roboty).
• Pamiętaj, że tworzenie bazy wiedzy zaczynamy od uzupełnienia ontologii dziedzinowej problemu; każde pojęcie występujące (jawnie lub domyślnie) w dokumencie ”papierowym” musi zostać jednoznacznie i precyzyjnie nazwane i zdeﬁniowane, bezpośrednio, w postaci terminu, w postaci reguły lub modelu, i (w
miarę potrzeby) dodatkowo w słowniku stosowanych terminów. Dużą pomocą
jest zazwyczaj przedstawienie (w formie zależnej od dokumentu) przestrzeni decyzyjnej bazy wiedzy; zapobieży to nieuwzględnieniu w bazie pewnych reguł.
• Tworząc ontologię bazę wiedzy unikaj stosowania synonimów. Synonimy mają
rację bytu w poezji (gdzie wywołują cenne wzruszenia) i są (godnym pożałowania) elementem różnego marketingu, gdzie służą bałamuceniu P.T. Klientów1 .
Nie ma natomiast dla synonimów miejsca w dokumentach logicznie i arytmetycznie deterministycznych (i wywodzących się z nich baz wiedzy), gdzie musimy
zawsze wiedzieć, co i o czym mówimy, a stosowanie synonimów skutecznie nam
w tym przeszkadza. Pomocą jest zazwyczaj prowadzenie na bieżąco słownika
stosowanych terminów.
• Nie traktuj tworzenia ontologii jako etapu, który musi zostać zakończony przed
przystąpieniem do formułowania reguł, modeli i ograniczeń. Na ogół często wracamy do precyzowania pojęć w trakcie tworzenia reguł, modeli lub ograniczeń,
gdyż wówczas łatwiej dostrzec istniejące braki.
• Tworzenie bazy wiedzy zaczynamy od tworzenia bazy reguł. Pierwszymi regułami, które należy zdeﬁniować, są reguły dla ﬁnalnych decyzji, tzn. reguły z podstawowymi dla przetwarzanego dokumentu wnioskami, jak np. Student dostaje
wpis, Student dostaje stypendium, Udziel kredyt, Zleć roboty. Kolejno
deﬁniujemy reguły dla warunków niedopytywalnych reguł dla ﬁnalnych decyzji, itd. A więc jest to typowe podejście typu ”z góry w dół” (ang. top-down
approach).
• Należy baczyć, aby - gwoli czytelności i przejrzystości bazy reguł - reguły nie
miały zbyt dużo warunków. ”Zbyt dużo” oznacza więcej niż 4 - 5. Być może
w tym celu będziesz musiał wprowadzić pomocnicze pojęcia, nie występujące w
pierwotnym dokumencie. To m.in. kryje się pod terminem ”tworzenie ontologii
problemu decyzyjnego”.
1 Klasycznym przykładem jest wielość nazw kontrowersyjnego syntetycznego słodzika aspartam
(E951 ), występującego w różnych produktach spożywczych pod kilkudziesięcioma różnymi nazwami
handlowymi, m.in. NutraSweet, Spoonful, Equal, Sugar Free, Canderel. To samo można powiedzieć o
równie kontrowersyjnym słodziku syropie kukurydzianym (HFCS - High Fructose Corn Syrup), który
występuje w różnych produktach pod różnymi nazwami handlowymi jak np. maize syrup, glucose
syrup, glucose/fructose syrup, tapioca syrup, fruit fructose, crystalline fructose.
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• O ile to jest możliwe - zawsze zagnieżdżaj, deﬁniując warunki reguł za pomocą
innych reguł lub modeli relacyjnych. W ten sposób uczynisz bazę czytelną i łatwą
do modyﬁkacji.
• Nie czekaj z testowaniem bazy wiedzy do momentu, gdy będzie ona w całości
”gotowa”, lecz testuj na bieżąco tworzone fragmenty, nawet wtedy, gdy dodałeś tylko kilka nowych reguł lub modeli. To właśnie mamy na myśli używając
terminu szybkie prototypowanie. Na bieżąco upewniaj się co do poprawności i
kompletności deﬁniowanych reguł, modeli i ograniczeń.
• Jeżeli warunek reguły musi być wnioskiem modelu relacyjnego, zdeﬁniuj ów model od razu, korzystając z multi-editingu (wielookienkowego edytora) systemów
rmse_ED i rmse_RD.
• Jeżeli warunek reguły jest warunkiem dopytywalnym, wyjaśnij, czy jest on elementem zbioru warunków dopytywalnych wzajemnie wykluczających się i wyczerpujących przestrzeń jakiegoś ogólnego dopytywalnego atrybutu. Jeżeli tak
jest, utwórz od razu dla tego atrybutu odpowiednie ograniczenie w bazie ograniczeń.
• Jeżeli już raz użyłeś w jakiejś bazie jakiejś nazwy dla zmiennej łańcuchowej
(wniosku, warunku lub argumentu), a nazwa ta jest również potrzebna w innej
bazie tej samej bazy wiedzy, to nigdy przenigdy nie wpisuj tej nazwy ”z pamięci”, lecz kopiuj ją (korzystając z wielookienkowego edytora systemów rmse_ED
i rmse_RD ) z tej bazy, w której się po raz pierwszy pojawiła. Unikniesz w ten
sposób wielu błędów. Pamiętaj, że system ekspertowy wnioskuje dzięki rozpoznawaniu stringów : semantyka nazwy (znaczenie, które nazwie przypisujemy) dla
systemu ekspertowego nie istnieje. Dla poprawności wnioskowania raz użyty
string nie powinien pojawić się w innym miejscu np. z dodatkową spacją na
końcu lub bez uprzednio stosowanego polskiego znaku diakrytycznego.
• Pamiętaj, że weryﬁkowanie gotowej bazy wiedzy może być czynnością żmudną i
długotrwałą. Dlatego na każdym etapie jej tworzenia upewnij się co do poprawności i kompletności wprowadzanych reguł, modeli i ograniczeń.
• Przy testowaniu bazy wiedzy korzystaj z opcji:
– Przegląd warunków dopytywalnych bazy reguł, przed i po
załadowaniu bazy modeli;
– Przegląd warunków i argumentów dopytywalnych bazy modeli i
– Przegląd warunków i argumentów dopytywalnych bazy reguł i
bazy modeli.
Umożliwi to szybkie wykrycie synonimów i błędnie napisanych nazw warunków
i argumentów.
• Przy bieżącym testowaniu bazy reguł korzystaj z opcji umożliwiających wykrycie
sprzeczności i nadmiarowości. Usuń wykryte sprzeczności i nadmiarowości.
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• Przy bieżącym testowaniu bazy ograniczeń korzystaj z opcji umożliwiających
wykrycie sprzeczności i nadmiarowości łącznych bazy reguł i bazy ograniczeń.
Usuń wykryte sprzeczności i nadmiarowości łączne.
• Śledź uważnie komunikaty przedstawiające przebieg wnioskowania. W wersji komercyjnej rmse możesz te komunikaty wydrukować w postaci raportu wnioskowania lub podsumowania wnioskowania.
• Pamiętaj, że tworzenie bazy wiedzy dla jakiegoś istniejącego ”papierowego” dokumentu z obszaru rutynowego zarządzania jest zawsze czynnością umożliwiającą lepsze zrozumienie tego dokumentu. Stawiając ”kropkę nad i” można powiedzieć, że aby w pełni zrozumieć ”papierowy” dokument z obszaru rutynowego zarządzania, należy dla niego utworzyć bazę wiedzy i upewnić
się o jej poprawności.
• Pamiętaj również, że systemy ekspertowe są niezastąpionym narzędziem analitycznym, umożliwiającym wykrywanie różnorodnych sprzeczności i nadmiarowości w ”papierowych” dokumentach.
Mam nadzieję, że przekonałem Cię, iż systemy ekspertowe są użytecznym narzędziem
mogącym Ci pomóc w najbardziej ludzkiej czynności, jaką jest podejmowanie decyzji.
Życzę sukcesów w tworzeniu baz wiedzy!
Mam również nadzieję, że nie zraziły Cię niektóre bardzo długie protokoły wnioskowania, przytoczone w książce. Długość protokołu wynika ze złożoności materii wnioskowania. Osoba procedująca odpowiedni dokument ”papierowy” i przedstawiająca przebieg procedowania ”na papierze”, będzie - jeżeli rzetelnie podejdzie do swego zadania
- tworzyć dokładnie taki sam protokół procedowania, równie długi i równie szczegółowy, jak protokoły generowane dla wnioskowania ekspertowego w książce. Procedowanie dokumentu ”papierowego” będzie niestety trwać znacznie, znacznie dłużej, aniżeli
wnioskowanie dla bazy wiedzy wykonane przez system ekspertowy.
No i na koniec:
”Wiedzę cenię,
Przyjmę każde pouczenie! ”
Jan Sztaudynger (1904-1970), ”Piórka prawie wszystkie”.

Dodatek 1. Manifest reguł
biznesowych
Praktycy i teoretycy biznesu i zarządzania byli środowiskiem, które wcześnie zwróciło
uwagę na znaczenie reguł dla modelowania i podejmowania decyzji biznesowych.
Przykładem może być aktywność instytucji Business Rule Solutions, LLC, patrz rozdział 0.3. Poniżej zamieszczono listę nakazów i zakazów dla projektantów reguł biznesowych. Lista ta, której autorem jest Ronald G. Ross, założyciel i kierownik Business
Rule Solutions, LLC, jest powszechnie znana jako Business Rules Manifesto.
Więcej szczegółów na temat reguł biznesowych można znaleźć w książkach [Ross-03],
[Morgan-08] i [Halle-02]. Na uwagę zasługują również książki [Gołuchowski-07] i [Traczyk-10],
przedstawiające bardzo szeroką perspektywę zarządzania wiedzą, wykraczającą zdecydowanie poza same reguły biznesowe.
Problematyka reguł biznesowych w zastosowaniu do wspomagania zarządzania została
również naświetlona w opracowaniu [Michalik-14].
Zdecydowałem się zacytować poniżej Manifest reguł biznesowych pomimo że:
• stosowane słownictwo odbiega nieco od słownictwa stosowanego przeze mnie w
książce;
• ambicje autorów manifestu wykraczają poza skromne ramy tej książki (aplikacje systemów ekspertowych dla rutynowego zarządzania) i obejmują właściwie
wszelkie aspekty działalności biznesowej;
• niezgodnie z przyjętymi w książce zasadami skrupulatnego deﬁniowania stosowanych pojęć jestem zmuszony akceptować szereg nie deﬁniowanych przez P.T.
Autorów terminów (np. model biznesowy, proces, regułowe architektury).
Wymienione uchyby można uznać za coś co Niemcy ładnie nazywają Schönheitsfehlern;
nie umiejszają one w żadnym stopniu wartości i oryginalności myśli zawartych w Manifeście.
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Manifest reguł biznesowych
Artykuł 1. Wymagania podstawowe
1.1. Reguły są podstawowymi elementami wszelakich wymagań.
1.2. Reguły są niezbędne dla modeli biznesowych oraz technologicznych i stanowią ich składnik.
Artykuł 2. Oddzielone od procesów, nie zawarte w nich
2.1. Reguły są ograniczeniami działań i wspierają działania.
2.2. Reguły nie są ani procesami, ani procedurami. Nie powinny być w nich zawarte.
2.3. Reguły są stosowane dla procesów i procedur. Powinny stanowić spójną całość, stosowaną
dla wszystkich obszarów aktywności biznesowej, dla której są przeznaczone.
Artykuł 3. Celowo, a nie przypadkowo odkrywana wiedza
3.1. Reguły bazują na faktach, a fakty bazują na pojęciach wyrażonych terminami.
3.2 Terminy wyrażają pojęcia biznesowe; fakty są stwierdzeniami o tych pojęciach, reguły
ograniczają i wspierają fakty.
3.3 Reguły muszą być wyrażone explicite. Reguły nie mogą być domniemaniami o pojęciach
lub faktach.
3.4 Reguły są podstawą tego, co biznes wie o sobie. Zawierają podstawową wiedzę biznesową.
3.5 Reguły powinny być konserwowane, chronione i zarządzane.
Artykuł 4. Deklaratywnie, nie imperatywnie
4.1 Reguły należy wyzrażać deklaratywnie w zdaniach języka naturalnego zrozumiałego dla
środowisk biznesowych. Jeżeli czegoś nie można tak wyrazić, to nie jest regułą.
4.3 Zbiór stwierdzeń jest deklaratywny, gdy jego sens nie zależy od kolejności stwierdzeń.
4.4 Dowolny zestaw reguł wymagający konstruktów odmiennych niż terminy i fakty określa
założenia dla implementacji systemu.
4.5 Reguła jest różna od dowolnego jej zastosowania. Nie należy utożsamiać reguły z przypadkiem jej stosowania.
4.6 Reguły powinny być deﬁniowane niezależnie od tego kto, gdzie, kiedy i jak będzie je
stosował.
4.7 Wyjątki od reguł należy deﬁniować za pomocą innych reguł.
Artykuł 5. Precyzyjnie skonstruowane i przemyślane wyrażenie
5.1 Reguły biznesowe należy wyrażać tak, aby ich poprawność mogła być weryﬁkowana przez
praktyków businesu.
5.2 Reguły biznesowe należy wyrażać tak, aby mogły być weryﬁkowane na wzajemną zgodność.
5.3 Logika, w szczególności logika predykatów, jest podstawą precyzyjnego konstruowania
reguł biznesowych oraz technologii implemetujących te reguły.
Artykuł 6. Regułowe architektury zamiast bezpośredniej implementacji
6.1 Aplikacja reguł biznesowych jest celowo tworzona w sposób umożliwiający wprowadzanie
nieuchronnych zmian tych reguł. Platforma, na której reguły zostały zaimplementowane,
powinna wspierać wprowadzanie tych zmian.
6.2 Bezpośrednie stosowanie reguł, np. przez silnik regułowy, jest lepszym rozwiązaniem aniżeli transformacja reguł do postaci proceduralnej.
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6.3 System reguł biznesowych musi zawsze umożliwić wyjaśnienie wnioskowania doprowadzającego do określonych wniosków albo działań.
6.4 Reguły bazują na logice. Sposób testowania spełniania reguł jest ukryty przed użytkownikiem.
6.5 Jedno zdarzenie może być obsługiwane przez szereg reguł; jedna reguła może odpowiadać
szeregu zdarzeniom.
Artykuł 7. Procesy sterowane regułami zamiast programowania wyjątków
7.1 Reguły określają granicę pomiędzy dopuszczalnymi i niedopuszczalnymi praktykami biznesowymi.
7.2 Reguły często wymagają specjalnej lub selektywnej obsługi ich wykrytych naruszeń. Naruszenie reguł jest uważane za działanie na równi z innymi działaniami.
7.3 Dla zapewnienia maksymalnej zgodności i przenoszalności, obsługa dopuszczalnych działań biznesowych powinna zostać oddzielona od obsługi niedopuszczalnych działań biznesowych.
Artykuł 8. Dla biznesu zamiast dla technologii
8.1 Reguły dotyczą praktyk oraz wytycznych biznesowych; dlatego też reguły wynikają z celów
biznesowych i zależą od różnych czynników wpływających na biznes.
8.2 Reguły nie są czymś darmowym.
8.3 Koszt stosowania reguł musi być odniesiony do ryzyka biznesowego oraz zysków biznesowych, które w przeciwnym razie mogą być utracone.
8.4 Zazwyczaj lepiej jest mieć ”dobre reguły” aniżeli ”dużo reguł”.
8.5 Efektywny system może korzystać z niewielkiej liczby reguł. Dodatkowe, bardziej szczegółowe reguły można sukcesywnie dodawać, tak że z upływem czasu system staje się coraz
bardziej inteligentny.
Artykuł 9. Od, z udziałem i dla praktyków biznesu, nie dla informatyków
9.1 Reguły powinny być formułowane przez praktyków biznesowych.
9.2 Praktycy biznesu powinni dysponować narzędziami umożliwiającymi im formułowanie,
weryﬁkowanie i zarządzanie regułami.
9.3 Praktycy biznesu powinni dysponować narzędziami umożliwiającymi im testowanie niesprzeczności reguł.
Artykuł 10. Zarządzanie logiką biznesu, nie platformami sprzętowymi i
programowymi
10.1 Reguły biznesowe są istotnym zasobem biznesu.
10.2 Na dłuższą metę, zasoby reguł są ważniejsze dla biznesu aniżeli stosowane platformy
sprzętowe i programowe.
10.3 Reguły biznesowe należy konstruować i przechowywać w postaci umożliwiającej ich szybką implementację na nowych platformach sprzętowych i programowych.
10.4 Możliwość efektywnej zmiany istniejących reguł jest podstawą poprawy adapcyjności
biznesu.

Dodatek 2. Słownik
ważniejszych terminów
Szereg terminów stosowanych w książce ma specyﬁczne znaczenie, często różne od
potocznego znaczenia tych terminów lub ich znaczenia w innych dziedzinach nauki i
techniki. Rozumienie znaczenia terminów stosowanych w książce jest warunkiem sine
qua non opanowania techniki pisania baz wiedzy dla systemów skorupowych rmse.
Aby ułatwić Czytelnikowi opanowanie tej techniki, zestawiono poniżej deﬁnicje ważniejszych terminów.
Zestawienie to zawiera również szereg terminów łacińskich, stosowanych w książce,
gdyż funkcjonują - ze względu na swą zwięzłość, jasność i długą tradycję - w naukach
prawnych, w ekonomii, w nauce o zarządzaniu.
Ad hoc - (łac.) ”do tego”, charakterystyka działania podejmowanego doraźnie i tymczasowo dla
osiągnięcia jakiegoś celu w jakiejś konkretnej sytuacji.
Algorytm - precyzyjnie zdeﬁniowana metoda rozwiązywania problemu gwarantująca sukces.
Algorytm wnioskowania w przód - ED - algorytm wyznaczający wszystkie prawdziwe wnioski
reguł i modeli relacyjnych oraz wyniki modeli arytmetycznych dla zadanych wartości warunków
dopytywalnych i argumentów dopytywalnych.
Algorytm wnioskowania w przód - RD - algorytm wyznaczający wszystkie prawdziwe i nieprawdziwe wnioski reguł i modeli relacyjnych oraz wyniki modeli arytmetycznych dla zadanych
wartości warunków dopytywalnych i argumentów dopytywalnych.
Algorytm wnioskowania wstecz - ED - algorytm sprawdzający, czy zadeklarowana hipoteza jest
prawdą albo nieokreślona, dla zadanych wartości warunków dopytywalnych i argumentów dopytywalnych.
Algorytm wnioskowania wstecz - RD - algorytm sprawdzający, czy zadeklarowana hipoteza jest
prawdą albo nieprawdą, dla zadanych wartości warunków dopytywalnych i argumentów dopytywalnych.
Alternatywa - patrz Dysjunkcja. W informatyce słowo dysjunkcja zostało zapożyczone z języka
angielskiego, gdzie jest ono synonimem słowa alternatywa.
Argument - zmienna niezależna występująca w modelach i przyjmująca wartości liczbowe wymierne.
Argument dopytywalny - argument modelu, nie będący wynikiem innego modelu. Wartość argumentu dopytywalnego jest deklarowana przez użytkownika.
Argument niedopytywalny - argument modelu, będący wynikiem innego modelu. Wartość argumentu dopytywalnego jest wyznaczana przez system wnioskujący w trakcie wnioskowania.
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Argument znany - argument dopytywalny występujący w bazie modeli, o znanej wartości, zadeklarowany w bazie modeli za pomocą klauzuli:
argument_znany("Nazwa argumentu",Wartość_argumentu).
Assertowanie - wprowadzanie wniosku lub wyniku, uzyskanego w trakcie wnioskowania, do dynamicznej bazy danych.
Atrybut - specyﬁczna właściwość czegokolwiek.
Atrybut warunków dopytywalnych - wspólna właściwość grupy warunków dopytywalnych. Np.
dla grupy warunków dopytywalnych ["Bardzo dobra reputacja", "Dobra reputacja",
"Dostateczna reputacja", "Zła reputacja"] atrybutem jest reputacja.
Backward chaining - patrz Wnioskowanie wstecz.
Baza dźwięków - zestawienie nazw plików dźwięków dla reguł bazy reguł lub modeli relacyjnych
bazy modeli. W bazach wiedzy elementarnych dokładnych zapisuje się bazę dźwięków za pomocą klauzul o postaci:
dźwięk(Nr_reguły/Nr_modelu relacyjnego, Nazwa_dźwięku).
W bazach wiedzy rozwiniętych dokładnych zapisuje się bazę dźwięków w postaci klauzul :
dźwięk(Nr_reguły/Nr_modelu relacyjnego, Nazwa_dźwięku).
(dla reguł lub modeli relacyjnych spełnionych) i w postaci klauzul :
ndźwięk(Nr_reguły/Nr_modelu relacyjnego, Nazwa_dźwięku)
(dla reguł lub modeli relacyjnych niespełnionych).
Baza graﬁki - zestawienie nazw plików graﬁk dla reguł bazy reguł lub modeli relacyjnych bazy
modeli. W bazach wiedzy elementarnych dokładnych zapisuje się bazę graﬁk za pomocą klauzul
o postaci:
grafika(Nr_reguły/Nr_modelu relacyjnego, Nazwa_grafiki).
W bazach wiedzy rozwiniętych dokładnych zapisuje się bazę graﬁk w postaci klauzul :
grafika(Nr_reguły/Nr_modelu relacyjnego, Nazwa_grafiki).
(dla reguł lub modeli relacyjnych spełnionych) i w postaci klauzul:
ngrafika(Nr_reguły/Nr_modelu relacyjnego, Nazwa_grafiki)
(dla reguł lub modeli relacyjnych niespełnionych).
Baza modeli - zestawienie modeli elementarnych, rozszerzonych, liniowych i wielomianowych oraz
argumentów znanych i faktów modelowych, potrzebnych dla bazy reguł.
Baza modeli elementarna dokładna - baza modeli dokładna, dla której jest niedopuszczalne zagnieżdżanie z negacją i dla której wyznacza się tylko wnioski dla relacji spełnionych.
Baza modeli rozwinięta dokładna - baza modeli dokładna, dla której jest dopuszczalne zagnieżdżanie z negacją i dla której wyznacza się wnioski zarówno dla relacji spełnionych, jak i relacji
niespełnionych.
Baza ograniczeń dokładna (elementarna i rozwinięta) - zestawienie list warunków dopytywalnych wzajemnie wykluczających się i łącznie wyczerpujących przestrzeń atrybutu tych warunków, np. atrybutu reputacja. Bazę ograniczeń dokładnych zapisuje się za pomocą klauzul o
postaci:
ograniczenie(Nr_ograniczenia, Lista_warunków_dopytywalnych_wykluczających_się).
Baza rad - zestawienie nazw plików rad dla reguł bazy reguł lub modeli relacyjnych bazy modeli. W
bazach wiedzy elementarnych dokładnych zapisuje się bazę rad za pomocą klauzul o postaci:
rada(Nr_reguły/modelu relacyjnego, Nazwa_pliku_tekstowego_rady.HLP).
W bazach wiedzy rozwiniętych dokładnych zapisuje się bazę rad w postaci klauzul :
rada(Nr_reguły/modelu relacyjnego,Nazwa_pliku_tekstowego_rady.HLP)
dla reguł lub modeli relacyjnych spełnionych, a w postaci klauzul :
nrada(Nr_reguły/modelu relacyjnego,Nazwa_pliku_tekstowego_rady.HLP)
dla reguł lub modeli relacyjnych niespełnionych.
Baza reguł - zestawienie reguł przedstawiających regułową wiedzę dziedzinową stosowaną przez
system ekspertowy. W bazach dokładnych zapisuje się bazę reguł za pomocą klauzul o postaci:
reguła(Nr_reguły,"Wniosek",Lista_warunków_reguły,Semafor).
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Baza reguł elementarna dokładna (BED) - baza reguł, której wnioski mogą być albo prawdą, albo nieokreślone, lecz nie mogą być nieprawdą. Dla takiej bazy jest niedopuszczalne zagnieżdżanie z negacją. W trakcie wnioskowania wyznacza się tylko wnioski dla reguł spełnionych.
Baza reguł rozwinięta dokładna (BRD) - baza reguł, której wnioski mogą być albo prawdą
albo nieprawdą i dla której jest dopuszczalne zagnieżdżanie z negacją. W trakcie wnioskowania
wyznacza się zarówno wnioski dla reguł spełnionych, jak i wnioski dla reguł niespełnionych.
Baza wiedzy - plik tekstowy zawierający wiedzę dziedzinową, zapisaną w sposób umożliwiający
systemowi wnioskującemu stosowanie jej do wnioskowania. Baza wiedzy systemów rmse składa
się z bazy reguł oraz (opcjonalnie) bazy ograniczeń, bazy modeli i bazy rad oraz plików
tekstowych rad, bazy grafiki oraz plików graﬁk i bazy dźwięków oraz plików dźwięków.
Baza wiedzy elementarna dokładna - baza wiedzy składająca się z bazy reguł elementarnej dokładnej oraz (opcjonalnie) bazy modeli elementarnej dokładnej, bazy ograniczeń elementarnej
dokładnej i bazy rad elementarnej dokładnej oraz plików tekstowych rad, bazy graﬁki
elementarnej dokładnej oraz plików graﬁk i bazy dźwięków elementarnej dokładnej oraz plików
dźwięków. Zagnieżdżanie z negacją jest niedopuszczalne. W trakcie wnioskowania wyznacza
się tylko wnioski dla reguł spełnionych oraz wnioski dla relacji spełnionych.
Baza wiedzy rozwinięta dokładna - baza wiedzy składająca się z bazy reguł rozwiniętej dokładnej oraz (opcjonalnie) bazy modeli rozwiniętej dokładnej, bazy ograniczeń rozwiniętej dokładnej
i bazy rad rozwiniętej dokładnej oraz plików tekstowych rad, bazy graﬁki rozwiniętej dokładnej
oraz plików graﬁk i bazy dźwięków rozwiniętej dokładnej oraz plików dźwięków. Jest dopuszczalne zagnieżdżanie z negacją. W trakcie wnioskowania wyznacza się zarówno wnioski dla
reguł spełnionych i relacji spełnionych, jak i wnioski dla reguł niespełnionych i relacji niespełnionych.
BED lub bed - rozszerzenie plików tekstowych baz wiedzy, akronim terminu baza elementarna
dokładna.
BRD lub brd - rozszerzenie plików tekstowych baz wiedzy, akronim terminu bazy rozwiniętej dokładnej.
BMP lub bmp - rozszerzenie nazwy plików graﬁcznych bazy graﬁk, akronim terminu bit mapa.
bez warunku - stała logiczna będąca zawsze prawdą.
Brzytwa Ockhama - patrz Entia non sunt ....
Cudzysłów amerykański - ma postać ", jest stosowany dla zapisu zmiennych łańcuchowych w
bazach wiedzy, np. "udziel kredyt", gdzie wyznacza początek i koniec każdej zmiennej łańcuchowej.
Cykl testowania, ED - kolejne testowania elementarne dokładne (w trakcie wnioskowania w przód)
wszystkich reguł i modeli, od pierwszej reguły w bazie reguł poczynając a na pierwszej w kolejności świeżo spełnionej regule lub świeżo spełnionym modelu kończąc.
Cykl testowania, RD - kolejne testowania rozwinięte dokładne (w trakcie wnioskowania w przód)
wszystkich reguł i modeli, od pierwszej reguły w bazie reguł poczynając a na pierwszej w
kolejności świeżo spełnionej/niespełnionej regule, na pierwszym w kolejności świeżo spełnionym/niespełnionym modelu relacyjnym lub na pierwszyn w kolejności świeżo spełnionym modelu arytmetycznym kończąc.
Czarna skrzynka - dowolny system, dla którego użytkowania wystarczy znajmość jego właściwości
wejściowo-wyjściowych.
Data mining - patrz Eksploracja danych.
Dedukcja - wnioskowanie od warunków do wniosku, przeprowadzone zgodnie z zasadami logiki.
Proces wyciagania wniosków z warunków.
Deklaratywność - właściwość baz reguł, modeli i ograniczeń, polegająca na tym, że wynik wnioskowania nie zależy od kolejności reguł, modeli i ograniczeń w odpowiednich bazach, a wykonanie
wnioskowania nie wymaga niczego poza bazami. Kolejność reguł, modeli i ograniczeń w odpowiednich bazach może jednak wpływać na czas wnioskowania.
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Deklarowanie warunków - określanie nazw i kolejności warunków reguły.
Dekompozycja - patrz Z góry w dół.
de Morgana zasady - jeżeli X = A ∨ B, to ¬ X = ¬ A ∧ ¬ B. Jeżeli zaś X = A ∧ B,
to ¬ X = ¬ A ∨ ¬ B. Patrz funktor dysjunkcji, funktor negacji, funktor koniunkcji.
Deprecjacja zawodów - zjawisko malenia wymagań kwaliﬁkacyjnych stawiany adeptom różnych
zawodów, silnie wspomaganych przez komputery.
Deskilling of jobs - patrz Deprecjacja zawodów.
Determinizm logiczno-arytmetyczny - pożądana właściwość dokumentów ”papierowych”, polegająca na tym, że jego poprawne procedowanie doprowadza - dla jednakowych danych - zawsze
do jednakowych wniosków (determinizm logiczny) i jednakowych wyników (determinizm arytmetyczny), niezależnie od osoby procedującej ów dokument.
Dokument deterministyczny - dokument ”papierowy” prawny, ﬁnansowy lub administracyjny,
którego prawidłowe procedowanie dla określonych danych wejściowych daje zawsze takie same
wnioski i wyniki, niezależnie od procedującej osoby.
Dokument ”papierowy” - dokument istniejący w postaci wydruku na papierze lub w postaci pliku
wyświetlanego na ekranie monitora.
Dychotomia - podział dowolnej całości (np. jakiegoś zbioru) na dwie części, wzajemnie się wykluczające i zawierające wszystkie elementy całości.
Dynamiczna baza danych - relacyjna baza danych o zawartości tworzonej i modyﬁkowanej w
trakcie wnioskowania w celu assertowania do niej wartości logicznych dla warunków dopytywalnych, wartości logicznych wyznaczonych dla wniosków reguł oraz modeli relacyjnych i
przechowania wartości liczbowych argumentów dopytywalnych i wyznaczonych wartości liczbowych wyników modeli arytmetycznych.
Dyscyplina semantyczna - ogół zasad sprzyjających jednoznaczności i zrozumiałości wypowiedzi
lub tekstu. Jednym z jej elementów jest zasada łopaty.
Dysjunkcja - patrz Funktor dysjunkcji.
ED - akronim terminu Elementarna Dokładna.
Ekspert dziedzinowy - osoba rozumiejąca dokument ”papierowy” i posiadająca doświadczenie w
jego procedowaniu.
Eksploracja danych - zestaw technik informatycznych służących do wydobywania wiedzy szeroko
rozumianej z baz danych.
Eksplozja kombinatoryczna - bardzo szybki (często wykładniczy) wzrost liczby możliwych stanów systemu ze wzrostem liczby zmiennych tego systemu. Tak np. baza reguł zawierająca n
zmiennych logicznych xi (i = 1, 2, ...n) może znajdować się w każdym z 2n możliwych stanów
x1 , x2 , ..., xn ].
Emulować - działać podobnie jak coś innego (np. jak człowiek lub inny program).
Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem - (łac.) ”nie należy mnożyć bytów ponad
potrzeby”, zasada brzytwy Ockhama, postulujaca wyjaśnianie zjawisk w oparciu jak najmniejszą liczbę pojęć.
Explicite - (łac.) ”jasno, wyraźnie”, w sposób jawny, jednoznaczny, z wszystkimi szczegółami.
Fakt - dla baz ED - zmienna logiczna będąca ukonkretnionym na wartości logicznej prawda warunkiem dopytywalnym bazy reguł, zadeklarowana za pomocą klauzuli fakt("Fakt"), zmienna
logiczna będąca warunkiem niedopytywalnym, ukonkretnionym na wartości prawda w wyniku
wnioskowania.
Fakt - dla baz RD - zmienna logiczna będąca ukonkretnionym na wartości logicznej prawda lub na
wartości logicznej nieprawda warunkiem dopytywalnym bazy reguł, zadeklarowana odpowiednio za pomocą klauzuli fakt("Fakt") lub fakt("nFakt"), zmienna logiczna będąca warunkiem
niedopytywalnym, ukonkretnionym na wartości prawda lub nieprawda w wyniku wnioskowania..

Słownik

655

Fakt modelowy - dla baz ED - zmienna logiczna będąca ukonkretnionym na wartości logicznej
prawda warunkiem dopytywalnym bazy modeli, zadeklarowana za pomocą klauzuli
m_fakt("Fakt modelowy").
Fakt modelowy - dla baz RD - zmienna logiczna będąca ukonkretnionym na wartości logicznej
prawda lub na wartości logicznej nieprawda warunkiem dopytywalnym bazy modeli, zadeklarowana za pomocą klauzuli m_fakt("Fakt modelowy") lub m_fakt("nFakt modelowy").
Falsyﬁkacja - wykazanie, że wniosek reguły lub wniosek modelu relacyjnego jest nieprawdą.
Falsyﬁkacja hipotezy - bazy ED - jest niemożliwa do przeprowadzenia z powodu założenia otwartego świata.
Falsyﬁkacja hipotezy - bazy RD - wnioskowanie wstecz wykazujące, że hipoteza nie jest prawdą.
Finalna decyzja - decyzja, dla wypracowania której tworzy się bazę wiedzy.
Forward chaining - patrz Wnioskowanie w przód.
Funkcja logiczna - funkcja, której argumenty i wartość są zmiennymi logicznymi.
Funktor alternatywy - patrz Funktor dysjunkcji.
Funktor dysjunkcji - symbol ∨ o następującym znaczeniu: zdanie a ∨ b jest nieprawdą tylko dla
nieprawdziwych a i b.
Funktor koniunkcji - symbol ∧ o następującym znaczeniu: zdanie a ∧ b jest prawdą tylko dla
prawdziwych a i b.
Funktor negacji - symbol ¬ o następującym znaczeniu: zdanie b = ¬ a jest prawdą tylko dla par
(a,b): (prawda,nieprawda),(nieprawda,prawda)
Granule informacyjne - zbiory przedziałów wartości zmiennych, którym przyporządkowane pewne
nazwy o określonym znaczeniu np. ‘Duże zadłużenie, ‘Mały zysk.
Hipoteza - zmienna logiczna, dla której chcemy wykazać że jest prawdą (weryﬁkacja hipotezy)
lub że jest nieprawdą (falsyﬁkacja hipotezy). Warunkiem koniecznym weryﬁkacji i falsyﬁkacji
jest, aby hipoteza była wnioskiem przynajmniej jednej reguły bazy reguł lub jednego modelu
relacyjnego bazy modeli.
Hipoteza główna - hipoteza, której weryﬁkacja lub falsyﬁkacja jest celem wnioskowania wstecz.
Hipoteza nieokreślona - hipoteza dla bazy elementarnej dokładnej, której nie można przyporządkować ani wartości logicznej prawda ani wartości logicznej nieprawda. Patrz również Założenie
otwartego świata.
Hipoteza pomocnicza - hipoteza, której weryﬁkacja lub falsyﬁkacja jest krokiem na drodze do
weryﬁkacji lub falsyﬁkacji hipotezy głównej.
HLP lub hlp - rozszerzenie nazwy plików tekstowych rad, akronim terminu help.
Implicite - (łac.) ”niejawnnie”.
Implikacja logiki - q ⇒ p jest prawdą jeżeli q i p są prawdą lub q jest nieprawdą a p jest lub nie
jest prawdą.
Implikacja regułowa z założeniem otwartego świata - q → p jest prawdą jeżeli q i p są prawdą
lub q jest nieprawdą a p jest nieokreślone.
Implikacja regułowa z założeniem zamkniętego świata - q → p jest prawdą jeżeli q i p są
prawdą lub q i p są nieprawdą.
In dubio pro reo - (łac.) ”przy wątpliwościach na rzecz”, zasada prawna zgodnie z którą niemożność przeprowadzenia dowodu prawdy czegoś oznacza, że to coś jest nieprawdą.
Inklud zmiennej łańcuchowej - nazwa zmiennej logicznej pomiędzy cudzysłowami amerykańskimi ", nazwa lub wartość zmiennej arytmetycznej pomiędzy cudzysłowami amerykańskimi ".
Inkrementalność bazy wiedzy - właściwość polegająca na tym, że dodawanie nowej wiedzy nie
wymaga modyﬁkacji wiedzy już w bazie zawartej.
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Interfejs użytkownika systemu ekspertowego - część systemu ekspertowego skorupowego determinująca sposób kontaktowania się użytkownika z systemem ekspertowym w celu ładowania, diagnostyki i redagowania bazy wiedzy oraz wnioskowania w oparciu o załadowaną bazę
wiedzy.
Klauzula - formuła logiczna lub arytmetyczna o określonej postaci, będąca element określonej bazy
(np. reguła, ograniczenie, model), zajmująca przyporządkowany jej wiersz tej bazy i pozbawiona końcowej kropki. Klauzulami są reguły, modele i ograniczenia.
Komentarz - komentarz jest stringiem stanowiącym argument klauzuli typu rem_.... Komentarze
zapisuje sie następująco:
1)Dla baz reguł za pomocą klauzul : rem_reguła("Tekst komentarza").
2)Dla baz modeli za pomocą klauzul : rem_model("Tekst komentarza") lub rem_model_b("Tekst
komentarza") lub rem_model_liniowy("Tekst komentarza") lub rem_model_wielomianowy(
"Tekst komentarza").
3)Dla baz ograniczeń za pomocą klauzul : rem_ograniczenie("Tekst komentarza").
4)Dla baz rad za pomocą klauzul : rem_rada("Tekst komentarza").
koniec - inklud wniosku reguły elementarnej lub rozwiniętej dokładnej, której spełnienie powoduje
natychmiastowe zakończenie wnioskowania.
Konjunkcja - patrz Funktor koniunkcji.
Konserwacja bazy wiedzy - 1) aktualizacja wiedzy dziedzinowej bazy,
2) eufemizm oznaczający usuwanie z bazy zauważonych błędów.
Konwencjonalne procedowanie dokumentu ”papierowego” - patrz Procedowanie konwencjonalne dokumentu ”papierowego”.
”liczba_warunków_reguły” - operacja arytmetyczna dla modelu z jednym argumentem:
model(Nr,"Warunek_Startowy","Liczba","Nr_reguły","liczba_warunków_reguły","0",1)
wyznaczająca wartość zmiennej Liczba jako liczbę warunków reguły o numerze Nr_reguły.
Lista warunków reguły - zapis warunków reguły w postaci ["Warunek_1",...,"Warunek_n"].
Lista warunków dopytywalnych wykluczających się - listą zmiennych łańcuchowych logicznych, których inkludami są warunki dopytywalne wzajemnie dokładnie wykluczające się i całkowicie wyczerpujące przestrzeń atrybutu (najczęściej domyślnego), któremu odpowiadają;
tylko jeden z wymienionych warunków jest (i musi być) prawdą, pozostałe są nieprawdą.
Logika - nauka o tym, co z czego wynika. Nauka o poprawnym wnioskowaniu.
Logika arystotelesowska (LA) - system określenia prawdy lub nieprawdy wniosków wynikających
z dwóch lub większej liczby warunków, opierający się na teorii sylogizmów autorstwa greckiego
ﬁlozofa Arystotelesa (384-322 p.n.e.). Przedmiotem LA są zdania logiczne, będące de facto
zmiennymi logicznymi. LA abstrahuje od zawartości (znaczenia) zdań (zmiennych logicznych),
koncentrując się na relacjach pomiędzy nimi, w szczególności na poprawności wnioskowania
dedukcyjnego czyli wnioskowania na podstawie znanych warunków. Właśnie dlatego LA stanowi podstawę działania systemów ekspertowych. Podstawowymi (dla prawidłowego poznania
i rozumowania) zasadami LA są : (1) Zasada tożsamości: jeżeli zmienna logiczna jest prawdą
to jest prawdą, co zapisuje się jako P ↔ P , (2) Zasada wyłączonego środka (łac. tertium non
datur ): każda zmienna logiczna jest albo prawdą, albo nieprawdą, P ∨ ¬P , (3) Zasada niesprzeczności: żadna zmienna logiczna nie może być zarazem prawdą i nieprawdą, co zapisuje
się jako ¬(P ∧ ¬P ), (4) Prawo podwójnego przeczenia: podwójna negacja zmiennej logicznej
jest równoważna tej zmiennej logicznej, co można zapisać jako P ↔ ¬¬P . LA bywa również
zwana logiką klasyczną lub logiką tradycyjną.
Model - sposób deklarowania podstawowych operacji arytmetycznych i relacyjnych w bazach wiedzy
systemu rmse .
Model aktywny - model dla którego Warunek _Startowy jest prawdą.
Model arytmetyczny - model wyliczający wynik.
Model nieaktywny - model dla którego Warunek _Startowy jest nieprawdą.

657

Słownik

Model nieokreślony - model matematyczny z argumentem o nieokreślonej wartości numerycznej.
Model niespełniony - model relacyjny rozwinięty dokładny, którego wniosek nie jest prawdą.
Model spełniony - model relacyjny dokładny, którego wniosek jest prawdą; model arytmetyczny
dokładny, którego wynik został wyznaczony.
Model świeżo niespełniony - dla baz RD, model niespełniony w ostatnim zakończonym cyklu
testowania.
Model świeżo spełniony - dla baz ED i RD, model spełniony w ostatnim zakończonym cyklu
testowania.
Modele liniowe mają postać:
model_liniowy(Nr,"Warunek_Startowy","Wynik",
Lista_Współczynników,Lista_Zmiennych,Semafor_Wyświetlania)
gdzie:
Lista_Współczynników = ["A_1","A_2",..,"A_n"],
Lista_Zmiennych = ["X_1","X_2",..,"X_n"]
są listami ukonkretnionych lub nieukonkretnionych zmiennych łańcuchowych wymiernych.
Modele ekskluzywne - szereg modeli o tym samym wyniku lecz różnych warunkach startowych,
z których tylko jeden może być stosowany. sposób informowania. Bazy modeli jest o tym
informowana za pomocą modelu o postaci:
modele_ekskluzywne(Lista_warunków_startowych_wykluczających_się).
Modele podstawowe arytmetyczne mają postać:
model(Nr,"Warunek_Startowy","Wynik","Pierwszy_Argument",
"Operacja","Drugi_Argument",Semafor_Wyświetlania)
gdzie
• dla modeli jednoargumentowych "Operacja" = "sqrt", "sin",
"cos","tan", "arctan", "log", "ln","exp", "round",
"trunc", "abs","liczba_warunków_reguły", "Ocena_nazwa_zmiennej", przy czym
"Drugi_Argument"="0.0".
• dla modeli dwuargumentowych "Operacja"= "+", "-" ,"*",
"/", "=","div", "mod", "min", "max","%",
"zaokrąglenie_do_N", "A^N".
Modele podstawowe - modele arytmetyczne jedno- lub dwuargumentowe oraz modele relacyjne
dla relacji jednostronnych.
Modele relacyjne podstawowe - służą do testowania nierówności jednostronnych i mają postać:
model(Nr,"Warunek_Startowy","Wniosek","Pierwszy_Argument",
"Relacja","Drugi_Argument",Semafor)
gdzie "Relacja" = ">", "==", "<", ">=", "<=", "><", "<>"
Modele relacyjne - modele testujący spełnienie relacji.
Modele relacyjne baz ED - modele generujące wniosek = prawda w przypadku spełnionej relacji
i nie generujący żadnego wniosku w przypadku niespełnionej relacji.
Modele relacyjne baz RD - modele generujące wniosek = prawda w przypadku spełnionej relacji
i generujące wniosek = nieprawda w przypadku niespełnionej relacji.
Modele relacyjne rozszerzone - służą do testowania nierówności dwustronnych i mają postać:
model_r(Nr,"Warunek_Startowy","Wniosek","Relacja",Lista_Argumentów,Semafor)
gdzie Relacja jest elementem zbioru ("<,<", "<=,<", "<,<=", "<=,<="), a
Lista_Argumentów = ["Ograniczenie_Dolne", "Zmienna_testowana","Ograniczenie_Górne"].
Modele rozszerzone - modele arytmetyczne wieloargumentowe oraz modele relacyjne dla relacji
dwustronnych.
Modele rozszerzone arytmetyczne mają postać:
model_r(Nr,"Warunek_Startowy","Wynik","Operacja",Lista_Argumentów, Semafor)
gdzie "Operacja" jest elementem zbioru ("+","*","max_list","min_list"), a
Lista_Argumentów = ["Argument_1",...,"Argument_n"]
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Modele rozszerzone relacyjne mają postać:
model(Nr,"Warunek_Startowy","Wniosek","Relacja",Lista_Argumentów,Semafor)
gdzie: "Relacja" jest elementem zbioru ("<,<", "<=,<", "<,<=", "<=,<="), a
Lista_Argumentów = ["Ograniczenie_Dolne","Wartość_testowana","Ograniczenie_Górne"].
Modele wielomianowe mają postać:
model_wielomianowy(Numer_Modelu,"Warunek_Startowy",
"Wynik","Zmienna",Lista_Współczynników, Lista_Potęg, Semafor)
gdzie:
Lista_Współczynników = ["A_0","A_1",..,"A_n"],
Lista_Potęg = [0,1,..,n].
Modus ponens - (łac.) ”sposób przez twierdzenie stwierdzający”, elementarna zasada wnioskowania: ”Jeżeli B to A i B jest prawdą, to prawdą jest A.
Monotoniczność wnioskowania - dla wnioskowania elementarnego dokładnego wniosek uznany
na jakimś etapie wnioskowania za prawdę pozostaje prawdą do końca wnioskowania.
Multi-editing - równoczesne edytowanie kilku baz wspólnej bazy wiedzy za pomocą wielookienkowego edytora systemu rmse we wspólnym oknie głównym systemu.
MYCIN - jeden z pierwszych systemów ekspertowych wnioskujących wstecz z zastosowaniem współczynników pewności dla diagnostyki i leczenia bakteryjnego zakażenia krwi, opracowany w
ramach pracy doktorskiej E. Shortliﬀe’a na Uniwersytecie Stanforda w pierwszej polowie lat
70-tych XX wieku, osiągający w badaniach laboratoryjnych poprawność diagnozy i terapii w
69% przypadków.
Nadmiarowość bazy reguł - obecność w bazie reguł niepotrzebnych reguł, tzn. reguł wyrażających to samo, co inne reguły.
Nadmiarowość łączna baz reguł i ograniczeń - w wyniku interakcji bazy reguł i bazy ograniczeń pojawiają się niepotrzebne reguły, tzn. reguły wyrażające to samo, co inne reguły tej bazy
reguł.
Nbw - akronim terminu Nazwa bazy wiedzy, będąca ciągiem liter, liczb i podkreślników, bez spacji.
Negacja - patrz Funktor negacji.
Negativa non sunt probanda - (łac.) ”zaprzeczeń nie należy dowodzić”, gdyż (najczęściej) brak
precyzyjnego logicznie i wykonywalnego sposobu wykazania, że coś jest nieprawdą.
Niedeterminizm ukryty - cecha dokumentów DLA, polegająca na: a) pewnej ogólnikowości warunków dopytywalnych wynikającej z ich werbalnego charakteru (np. "dobra reputacja") lub
b) rozległości przedziałów wartości dla zmiennych arytmetycznych deﬁniujących wnioski modeli relacyjnych (np. model_r(123,"bez warunku","Dobra ocena finansów","<,<=",["100",
"Wskaźnik finansowy","500"],1)).
Niedostateczne uzasadnienie - błąd logiczny polegający na przyjęciu za warunek tego, co dopiero
ma być wywnioskowane.
Niemonotoniczność wnioskowania - dla wnioskowania rozwiniętego dokładnego przejściowe pojawienie się wniosków prawdziwych, które ostatecznie okazują się nieprawdziwe.
Nieokreślona wartość logiczna - wniosek reguły ma nieokreśloną wartość logiczną, jeżeli po wykonaniu wnioskowania nie wiemy, czy jest prawdą, czy też nieprawdą.
Nieprawda w logice - stała logiczna (oznaczana często w logice i informatyce symbolem 0), będąca
jedną z dwóch możliwych wartości zmiennej logicznej, pozbawiona semantycznego znaczenia.
Rola stałej logicznej 0 w deﬁnicjach koniunkcji i dysjunkcji i ich związek z elementarnym
intuicyjnie poprawnym wnioskowaniem sprawił, że zaczęto ją nazywać nieprawdą.
Nieprawda w bazach wiedzy systemów ekspertowych - nieprawda warunku oznacza brak
zgodności warunku z obiektywnie istniejącym stanem faktycznym; nieprawda wniosku nie jest
deﬁniowana dla baz elementarnych dokładnych, a dla baz rozwiniętych dokładnych oznacza
nieprawdę przynajmniej jednego warunku dla wszystkich reguł generujących ów wniosek, lub
nieprawdę relacji dla wszystkich modeli relacyjnych generujących ów wniosek.
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Nieukonkretniona zmienna - zmienna , której nie została jeszcze przyporządkowana (w trakcie
wnioskowania) wartość zależna od natury tej zmiennej.
Nieokreślona hipoteza - dla baz ED - hipoteza, ktora w trakcie wnioskowania wstecz nie została
uznana ani za prwadziwą, ani za nieprawdziwą.
Nieokreśloność - dla baz ED - trwała właściwość wniosków reguł i i wniosków modeli relacyjnych.
Ocena - liczba wymierna z przedziału [1,..,10], przyporządkowana prawdziwej zmiennej logicznej
(prawdziwemu warunkowi dopytywalnemu, prawdziwemu wnioskowi modelu relacyjnego lub
prawdziwemu wnioskowi reguły), będąca miarą wartości, jaką dla użytkownika bazy wiedzy
ma prawda owej zmiennej logicznej.
”Ocena_zmienna” - operacja arytmetyczna dla modelu z jednym argumentem:
model(Nr_modelu,"Warunek_Startowy","Wartość_zmienna","Ocena_zmienna","=","0",1)
generującego zapytanie o wartość argumentu zmienna i przyrównujący odpowiedź do
wartości zmiennej Wartość_zmienna.
Ocena absolutna - ocena wniosku reguły jest wyznaczana jako suma ocen jej warunków.
Ocena konserwatywna - ocena wniosku reguły jest wyznaczana jako minimalna wartość ocen jej
warunków.
Ocena zachłanna - ocena wniosku reguły jest wyznaczana jako maksymalna wartość ocen jej warunków.
Ocena zrównoważona - ocena wniosku reguły jest wyznaczana jako średnia arytmetyczna ocen jej
warunków.
Ograniczenie - klauzula o postaci:
ograniczenie(Nr, Lista_warunków_dopytywalnych_wykluczających_się],
gdzie Nr jest liczbą całkowitą różną dla różnych ograniczeń, a Lista_warunków_dopytywalnych_wykluczających_się jest listą zmiennych łańcuchowych logicznych, których inkludami są
warunki dopytywalne wzajemnie dokładnie wykluczające się i całkowicie wyczerpujące przestrzeń atrybutu (najczęściej domyślnego), któremu odpowiadają; tylko jeden z wymienionych
warunków jest (i musi być) prawdą, pozostałe są nieprawdą.
Ograniczenie dychotomiczne - ogarniczenie zawierające tylko dwa warunki dopytywalne wzajemnie wykluczające się i całkowicie wyczerpujące przestrzeń atrybutu, któremu odpowiadają;
tylko jeden z wymienionych warunków jest (i musi być) prawdą, drugi warunek jest nieprawdą.
Ontologia - w informatyce zbiór pojęć i relacji pomiędzy nimi, niezbędny dla opisu i zrozumienia dowolnej wiedzy dziedzinowej. Niniejszy Słownik ważniejszych terminów jest elementem
ontologii systemów ekspertowych rmse.
Otoczenie systemu - wszystko to, na co wydorębniony system oddziaływa i to co oddziaływa na
wyodrębniony system.
”Papierowy” dokument - patrz Dokument ”papierowy”.
Paremia prawnicza – związła sentencja pochodząca najczęściej z prawa rzymskiego i określająca
w przystępny sposób ważną zasadę prawną.
Petitio principii - patrz Niedostateczne uzasadnienie.
Plik tekstowy - plik zawierający wyłącznie dane w postaci alfanumerycznej, tzn. litery, cyfry i znaki
interpunkcyjne występujące w zbiorze znaków ASCII.
Plik tekstowy rady - plik zawierający tekst rady odpowiadającej tej regule, która jest w bazie rad
przyporządkowana nazwie tego pliku tekstowego.
Podwójna negacja - np. nNie jest.. jest w logice (i w bazach wiedzy) potwierdzeniem (Jest...), a w
polskim jezyku potocznym emfatyczną negacją (Nie mam nic = Jestem pozbawiony czegokolwiek, Nie przyszedł nikt = Oczekiwani nie przybyli). Patrz również Logika arystotelesowska.
Pomiar - każde działanie bazujące na obserwacjach, w wyniku którego można zmniejszyć wartość
jakiejś niepewności.
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Prawda w logice - stała logiczna (oznaczana często w logice i informatyce symbolem 1), będąca
jedną z dwóch możliwych wartości zmiennej logicznej, pozbawiona semantycznego znaczenia.
Rola stałej logicznej 1 w deﬁnicjach koniunkcji i dysjunkcji i ich związek z elementarnym
intuicyjnie poprawnym wnioskowaniem sprawił, że zaczęto ją nazywać prawdą.
Prawda w bazach wiedzy systemów ekspertowych - prawda warunku oznacza jego zgodność
z obiektywnie istniejącym stanem faktycznym; prawda wniosku oznacza prawdę wszystkich
warunków reguły dla tego wniosku lub prawdę relacji modelu relacyjnego dla tego wniosku.
Prawo rzysmkie - patrz Rzymskie prawo.
Procedować - postępować zgodnie z określoną procedurą.
Procedowanie konwencjonalne dokumentu ”papierowego” - procedowanie przeprowadzone
przez człowieka bez pomocy systemu ekspertowego.
Procedura - zatwierdzony sposób postępowania w określonej sytuacji.
Programowanie deklaratywne - paradygmat programowania wymagający wyłącznie odpowiedniego opisu rozwiązywanego problemu, nie zaś opisu sposobu jego rozwiązywania, tzn. przedstawienia odpowiedniego algorytmu.
Programowanie proceduralne - paradygmat programowania wymagający tworzenia algorytmów
potrzebnych dla rozwiązywania problemów.
Prototyp - uproszczony program służący zademonstrowaniu właściwości programu docelowego, oceny - na wstępnym etapie prac - funkcjonalności systemu, zgodności ze strategią ﬁrmy i życzeniami użytkowników; pierwszy krok na drodze tworzenia programu docelowego.
Przedrostek negacji - n, służy do negacji wniosków reguł, wniosków modeli relacyjnych i warunków
dopytywalnych w bazach wiedzy rozwiniętych dokladnych.
Przegląd zupełny - metoda analizy zbiorów o skończonej liczbie elementów polegająca na analizie
każdego elementu tego zbioru.
Przestrzeń decyzyjna atrybutu warunków dopytywalnych - zbiór wszystkich warunków dopytywalnych dla tego samego atrybutu. Np. przestrzeń atrybutu Reputacja ma następujące
elementy: Bardzo dobra reputacja, Dobra reputacja, Dostateczna reputacja, Zła
reputacja.
Przestrzeń decyzyjna bazy wiedzy - zbiór wszystkich możliwych ﬁnalnych decyzji wraz z odpowiadającymi im warunkami.
P.T. - akronim łacińskiego wyrażenia pleno titulo, oznaczającego ”z zachowaniem należnych tytułów”.
Rada - klauzula o postaci (dla baz ED i RD):
rada(Nr_reguły/modelu relacyjnego,Nazwa_pliku_tekstowego_rady.HLP)
lub tylko dla baz RD:
nrada(Nr_reguły/modelu relacyjnego,Nazwa_pliku_tekstowego_nrady.HLP),
gdzie Nr_reguły/modelu relacyjnego jest numerem reguły lub modelu relacyjnego, dla którego
może być udzielana rada lub nrada, a Nazwa_pliku_tekstowego_rady.HLP i
Nazwa_pliku_tekstowego_nrady.HLP są nazwami plików tekstowych rady i nrady.
RD - akronim terminu Rozwinięta Dokładna.
Reguła - funkcja logiczna, której dziedziną są warunki reguły a przeciwdziedziną jest wniosek reguły, zapisywana w postaci klauzuli:
reguła(Nr, "Wniosek", Lista_warunków_reguły, Semafor),
gdzie Nr>0 jest liczbą całkowitą różną dla różnych reguł, Wniosek jest logiczną zmienną łańcuchową przedstawiającą wniosek reguły, Lista_warunków_reguły jest listą logicznych zmiennych łańcuchowych przedstawiających warunki reguły, a Semafor jest zmienną logiczną, która
powinna być równa 0, jeżeli nie chcemy wyświetlania komunikatu o stosowaniu reguły w trakcie
wnioskowania, a równa 1, jeżeli komunikat o stosowaniu reguły ma być wyświetlany w trakcie
wnioskowania.
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Reguła elementarna dokładna - reguła, której wniosek jest prawdą wtedy i tylko wtedy gdy
wszystkie jej warunki są prawdą. Jeżeli którykolwiek warunek nie jest prawdą, wniosek reguły
pozostaje nieokreślony. Patrz również Założenie otwartego świata.
Reguła rozwinięta dokładna - reguła, której wniosek jest koniunkcją warunków: 1) wniosek jest
prawdą wtedy i tylko wtedy gdy wszystkie warunki są prawdą, 2) wniosek jest nieprawdą gdy
co najmniej jeden z warunków jest nieprawdą. Patrz również Założenie zamkniętego świata.
Reguła o numerze 0 - nie jest stosowana dla wnioskowania, lecz służy wyłącznie do wprowadzania
do protokołu wnioskowania i raportu wnioskowania na pierwszym miejscu danych o przedmiocie wnioskowania, np.:
reguła(0,"Dane studenta(nazwisko,imię,kierunek itd.)",["bez warunku"],1)",
wprowadza do protokołu i raportu wnioskowania dane osobowe studenta, na temat którego
wnioskowano.
Reguła nieokreślona - dla baz ED - reguła elementarna dokładna o co najmniej jednym warunku będącym stale nieprawdą.
Reguła nieukonkretniona - reguła o co najmniej jednym nieukonkretnionym warunku.
Reguła niespełniona - dla baz RD - reguła rozwinięta dokładna, której wniosek jest nieprawdą.
Reguła płaska - reguła, której wszystkie warunki są dopytywalne.
Reguła spełniona - reguła, której wniosek jest prawdą.
Reguła spłaszczająca - reguła stosowana dla spłaszczania innej reguły.
Reguła subsumowana - patrz subsumowana reguła.
Reguła świeżo niespełniona - dla baz RD, regula niespełniona w ostatnim zakończonym cyklu
testowania.
Reguła świeżo spełniona - dla baz ED i RD, reguła spełniona w ostatnim zakończonym cyklu
testowania.
Reguła, zapis normalny - reguła(Numer,"Wniosek",[Warunek_1,..,Warunek_n],Semafor).
Reguła, zapis skrócony - Numer, Warunek_1

...Warunek_n → Wniosek.

Relacja - termin stosowany dla relacji arytmetycznych jednostronnych ==,<,<=,>,>= i dwustronnych <, <, <=, <, <, <=, <=, <=.
Relacja nieokreślona - dla baz ED - nierówność deﬁniująca relację nie jest spełniona.
Relacja niespełniona - dla baz RD - nierówność deﬁniująca relację jest nieprawdą.
Relacja spełniona - nierówność deﬁniująca relację jest prawdą.
Rzymskie prawo - prawo Starożytnego Rzymu, rozwijane w latach od ok. roku 450 p.n.e. do ok.
roku 530 n.e., stanowiące jeden z fundamentów cywilizacji europejskiej.
Schönheitsfehler - (niem.) ”błąd urody”, termin używany dla określenia nieistotnych, mało znaczących usterek.
Semafor - zmienna logiczna sterująca wyświetlaniem informacji o stosowaniu reguły lub stosowaniu
modelu: Semaf or = 0 blokuje wyświetlanie takiej informacji, Semaf or = 1 umożliwia jej
wyświetlanie.
Semantyczne znaczenie - znane i dobrze zdeﬁniowane pojęcie odpowiadające terminowi.
Semantyka języka programowania - deﬁnicja wszystkich terminów stosowanych w języku programowania.
Semantyka - ogólnie - nauka o analizie znaczenia terminów.
Silnik regułowy - patrz system wnioskujący.
Sine qua non - (łac.) „bez którego nie”, zwrot oznaczający warunek konieczny dla jakiegoś działania
lub dla zaistnienia jakiejś sytuacji.
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Spiritus ﬂat ubi vult - (łac.) ”duch tchnie kędy chce”, powiedzenie charakteryzujące zjawisko pojawiania się najprzedniejszych pomysłów w zupełnie nieoczekiwanych głowach, patrz np. Paweł
Kukiz.
Spłaszczanie reguł - usunięcie zagnieżdżeń reguł na drodze zastąpienia wszystkich warunków
niedopytywalnych odpowiednimi warunkami dopytywalnymi, wynikającymi z reguł, których
wnioskami są wymienione warunki niedopytywalne. Możliwe tylko dla baz reguł nie mających
sprzeczności zewnętrznych.
Sprzeczność krytyczna bazy reguł - sprzeczność bazy reguł, mogąca doprowadzic do ”zawieszenia” komputera w trakcie wnioskowania.
Sprzeczność krytyczna łączna bazy reguł i bazy ograniczeń - sprzeczność łączna bazy reguł
i bazy ograniczeń, eliminująca jakąś regułę z bazy reguł.
Sprzeczność łączna bazy reguł i bazy ograniczeń - w wyniku interakcji reguł i ograniczeń, warunki reguły są (bezpośrednio lub pośrednio) sprzeczne.
Sprzeczność modeli bezpośrednia - wynik modelu arytmetycznego jest tożsamy z jednym z jego
argumentów.
Sprzeczność modeli głęboka - wynik modelu arytmetycznego jest tożsamy z jednym z argumentów modeli z nim się zagnieżdżających.
Sprzeczność wewnętrzna reguły - warunki reguły są (bezpośrednio lub pośrednio) sprzeczne.
Sprzeczność zewnętrzna reguły - wniosek reguły jest tożsamy (bezpośrednio lub pośrednio) z
jednym z jej warunków lub z negacją jednego z jej warunków.
Stała logiczna - każdy warunek dopytywalny, któremu przed wnioskowaniem jest trwale przyporządkowana wartość logiczna prawda lub nieprawda.
Stan - dająca się wyróżnić, zmieniająca sie w czasie, istotna dla podejmowanych decyzji, charakterystyka systemu.
Stan ustalony - koniec wnioskowania: taki zbiór wniosków reguł i wniosków modeli relacyjnych z ich
wartościami logicznymi oraz wyników modeli arytmetycznych z ich wartościami numerycznymi,
który nie ulega zmianie w następnych cyklach wnioskowania.
String - tekstowy typ danych, służący do przechowywania ciągu znaków. W rmse stringami są nazwy
zmiennych łańcuchowych dla wniosków, warunków, argumentów i teksty komentarzy.
Subsumowana reguła - reguła zawarta w bardziej ogólnej regule o tym samym wniosku. Np.
reguła(1,"X",["A","B","C"],1) jest zawarta w bardziej ogólnej reguła(2,"X",["A","B"],
1).
Subsumowanie reguł - rezygnacja z reguły szczegółowej, np z reguły
reguła(1,"X",["A","B","C"],1)
na rzecz już istniejącej w bazie bardziej ogólnej reguły reguła(2,"X",["A","B"],1).
Subsumpcja - włączenie czegoś do bardziej ogólnej kategorii.
Synonim - nazwa dokładnie równoważna znaczeniowo innej nazwie. Tworząc bazę wiedzy należy
unikać stosowania synonimów.
Syntaks - zbiór zasad określających poprawną strukturę zdań w danym języku.
System - całość o określonym przeznaczeniu, wyodrębniona z otoczenia systemu. które może na nią
oddziaływać poprzez wejścia systemu i która może oddziaływać na otoczenie systemu poprzez
wyjścia systemu.
System ekspertowy - program komputerowy dla wspomagania podejmowania decyzji, składający
się z systemu wnioskującego i bazy wiedzy.
System ekspertowy skorupowy - system ekspertowy pozbawiony własnej bazy wiedzy, który
można stosować dla wnioskowania w oparciu o zewnętrzne, ładowalne bazy wiedzy, odpowiadające określonym wymaganiom syntaktycznym.
System wnioskujący - część oprogramowania skorupowego systemu ekspertowego zawierająca algorytm wnioskowania w przód i algorytm wnioskowania wstecz.
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Sztuczna inteligencja - dziedzina informatyki, której celem jest emulowanie inteligencji ludzkiej
przez komputery.
Tautologia - reguły lub waunki, nie wnoszące do bazy wiedzy żadnej nowej informacji w porównaniu do informacji już tam zawartej. Często wynika ze stosowania synonimów. Patrz również
Nadmiarowość bazy reguł.
Termin - nazwa (zbiór znaków) o ustalonym znaczeniu.
Tertium non datur - (łac.) ”trzeciej nie ma”, zasada wyłączonego środka zgodnie z którą każde
(sensowne i nie zawierające zmiennych) zdanie jest albo prawdą, albo nieprawdą, gdyż nie
może być ani prawdą ani nieprawdą, i nie może być równocześnie prawdą i nieprawdą.
Testowanie bazy wiedzy - testowanie bazy reguł za którym następuje testowanie bazy modeli.
Testowanie elementarne dokładne - sprawdzenie spełnienia kolejnej reguły, modelu relacyjnego lub modelu arytmetycznego, wpisanie prawdziwego wniosku lub wyznaczonego wyniku do
dynamicznej bazy danych, pominięcie reguły, modelu relacyjnego lub modelu arytmetycznego
jeżli są one już spełnione lub jeżeli już okazały się nieokreślone.
Testowanie hipotezy - wnioskowanie, którego celem jest wyznaczenie wartości logicznej hipotezy.
Testowanie hipotezy nieokreślone - dla baz ED - wnioskowanie nie doprowadzające ani do
weryﬁkacji, ani do falsyﬁkacji hipotezy z powodu założenia otwartego świata.
Testowanie modelu - działanie zmierzające do wyznaczenia wartości logicznej wniosku modelu
relacyjnego lub wyznaczenia wartości liczbowej wyniku modelu arytmetycznego.
Testowanie reguły - działanie zmierzające do wyznaczenia wartości logicznej wniosku reguły.
Testowanie rozwinięte dokładne - sprawdzenie spełnienia kolejnej reguły, modelu relacyjnego
lub modelu arytmetycznego, wpisanie prawdziwego lub nieprawdziwego wniosku względnie
wyznaczonego wyniku do dynamicznej bazy danych, pominięcie reguły, modelu relacyjnego
lub modelu arytmetycznego jeżeli są one już spełnione.
Testowanie warunku - działanie zmierzające do wyznaczenia wartości logicznej warunku.
Testowanie wniosku - patrz Testowanie reguły.
Tryb wnioskowania - wnioskowania w przód lub wnioskowanie wstecz.
Unknown unknowns - (ang.) ”nieznane niewiadome”, zestaw istotnych dla podejmowania decyzji
czynników, których nie jesteśmy świadomi.
Użytkownik - osoba zainteresowana wnioskami i wynikami wypracowanymi przez system ekspertowy skorupowy dla jakiejś bazy wiedzy.
Ukonkretniona zmienna - zmienna, której została przyporządkowana wartość zależna od natury
tej zmiennej.
Vice versa - (łac.) ”na odwrót”, ”wzajemnie”.
WAV lub wav - rozszerzenie nazwy plików dźwiękowych bazy dźwięków, akronim terminu wave.
Warunek - zmienna logiczna z obszaru wiedzy dziedzinowej, od wartości której zależy jakiś wniosek.
Warunek_Startowy - zmienna logiczna przeznaczona dla aktywacji modeli: model może być stosowany tylko wtedy, gdy Warunek_Startowy jest prawdą lub gdy Warunek_Startowy = bez warunku.
Warunki dopytywalne - te warunki z Listy_warunków_reguły, które nie są wnioskami innych
reguł lub modeli relacyjnych. Wartości logiczne i warunków dopytywalnych są określane przez
użytkownika systemu ekspertowego w trakcie wnioskowania.
Warunki niedopytywalne - te warunki z listy_warunków_reguły, które są wnioskami innych reguł
lub modeli relacyjnych. Wartości logiczne są określane przez system wnioskujący w trakcie
wnioskowania.
Wartość logiczna - stała prawda i nieprawda.
Wejścia - ogólnie - wszystkie oddziaływania otoczenia na system.
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Wejścia w bazie wiedzy - dla bazy reguł są to wszystkie dane przekazywane jej przez użytkownika
lub bazę modeli. Dla bazy modeli są to wszystkie dane przekazywane jej przez użytkownika
lub bazę reguł.
Weryﬁkacja - wykazanie, że wniosek reguły lub wniosek modelu relacyjnego jest prawdą.
Weryﬁkacja hipotezy - bazy ED i RD - wnioskowanie wstecz wykazujące, że hipoteza jest prawdą.
Wiedza szeroko rozumiana - całokształt prawdziwych informacji o jakimś bycie wraz ze sposobami korzystania z tej informacji. Wg Platona wiedza jest prawdziwym, uzasadnionym zbiorem
logicznie poprawnych zdań.
Wiedza pospolita - wiedza o otaczającym nas świecie, konieczna dla funkcjonowania w tym świecie
i nabyta w trakcie życia ludzkiego.
Wiedza w systemach rmse - w niniejszej książce wiedzą nazywa się zawartość dokumentu ”papierowego”, doświadczenie osoby procedującej dokument papierowy w zakresie jego procedowania
oraz zawartość bazy wiedzy.
Wiedza ukryta - wiedza nie zapisana explicite w dokumencie ”papierowym”, lecz potrzebna dla
jego poprawnego procedowania. Dysponowanie potrzebną ”wiedzą ukrytą” jest powszechnie
uznane za atrybut osoby procedującej dokument papierowy, patrz Ekspert dziedzinowy.
Wniosek - zmienna logiczna będąca (1) implikacją regułową z założeniem otwartego swiata warunków reguły elementarnej dokładnej lub (2) implikacją regułową z założeniem zamkniętego
swiata warunków reguły rozwiniętej dokładnej lub (3) wskaźnikiem spełnienia relacji arytmetycznej modelu relacyjnego.
Wniosek nieokreślony - wniosek reguły w bazie elementarnej dokładnej, któremu nie można przyporządkować ani wartości logicznej prawda ani wartości logicznej nieprawda. Patrz również
Założenie otwartego świata.
Wnioskowanie - logicznie i arytmetycznie poprawne przekształcenie deklaracji użytkownika o wartościach logicznych warunków dopytywalnych oraz o wartościach liczbowych argumentów dopytywalnych w wartości logiczne wszystkich lub niektórych wniosków bazy reguł i bazy modeli
oraz w wartości liczbowe wszystkich lub niektórych wyników bazy modeli.
Wnioskowanie, dynamiczne syntezowanie - sposób działania systemu wnioskującego znamienny tym, że ciąg kroków potrzebny do wyznaczania wniosków i wyników jest przez system
wnioskujący wyznaczany indywidualnie w trakcie wnioskowania, nie zaś programowany proceduralnie.
Wnioskowanie w przód - ED - wyznaczenie wniosków prawdziwych dla wszystkich reguł i modeli relacyjnych oraz wartości wszystkich wyników spełnionych modeli arytmetycznych z bazy
wiedzy dla zadanego zbioru warunków dopytywalnych uznanych za prawdę i zadanego zbioru
wartości argumentów dopytywalnych.
Wnioskowanie w przód - RD - określenie wartości logicznych wniosków wszystkich reguł i modeli
relacyjnych oraz wartości arytmetycznych wszystkich wyników z bazy wiedzy dla zadanego
zbioru warunków dopytywalnych uznanych za prawdę i zadanego zbioru wartości argumentów
dopytywalnych.
Wnioskowanie wstecz - określenie wartości logicznej wybranej hipotezy, będącej wnioskiem jednej z reguł bazy reguł lub będącej wnioskiem jednego z modeli relacyjnych bazy modeli dla
zadanego zbioru warunków dopytywalnych uznanych za prawdę i zadanego zbioru wartości
argumentów dopytywalnych.
Wyjścia - ogólnie - wszystkie oddziaływania systemu na otoczenie.
Wyjścia w bazie wiedzy - wszystkie dane, które baza reguł przekazuje użytkownikowi lub bazie
modeli, oraz wszystkie dane, które baza modeli przekazuje użytkownikowi lub bazie reguł.
Wynik - zmienna arytmetyczna ukonkretniana przez model matematyczny arytmetyczny na wartości liczbowej wymiernej.
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Zagnieżdżanie bez negacji - wniosek reguły lub modelu relacyjnego jest stosowany jako warunek
innej reguły lub jako warunek startowy innego modelu relacyjnego w dokładnie tej samej
postaci, w jakiej występuje w pierwotnej regule lub w pierwotnym modelu relacyjnym. Jest
dopuszczalne zarówno dla baz elementarnych jak i rozwiniętych.
Zagnieżdżanie modeli relacyjnych - właściwość baz modeli polegająca na tym, że wnioski pewnych modeli relacyjnych mogą być warunkami startowymi innych modeli.
Zagnieżdżanie modeli arytmetycznych - właściwość baz modeli, polegająca na tym, że wyniki
pewnych modeli arytmetycznych mogą być argumentami innych modeli arytmetycznych.
Zagnieżdżanie modeli i reguł - właściwość baz modeli i reguł polegająca na tym, że wnioski modeli relacyjnych mogą być warunkami reguł, zaś wnioski reguł mogą być warunkami startowymi
dowolnych modeli.
Zagnieżdżanie reguł - właściwość bazy reguł polegająca na tym, że wnioski pewnych reguł mogą
być warunkami innych reguł.
Zagnieżdżanie z negacją - zagnieżdżanie z równoczesną negacją zagnieżdżanego wniosku. Jest dopuszczalne tylko dla baz rozwiniętych.
Założenie otwartego świata - uznawanie za nieokreślone wszystkich tych wniosków reguł i modeli
relacyjnych, które w trakcie wnioskowania nie zostały uznane za prawdę.
Założenie zamkniętego świata - uznawanie za nieprawdę wszystkich tych wniosków reguł i modeli relacyjnych, które w trakcie wnioskowania nie zostały uznane za prawdę.
Zarządzanie za pomocą reguł biznesowych - przedstawianie wszystkich rutynowych decyzji podejmowanych w instytucji w postaci baz wiedzy, dla których mogą wnioskować odpowiednie
skorupowe systemy ekspertowe.
Zasada łopaty - zasada dyscypliny semantycznej, zgodnie z którą coś raz nazwane łopatą powinno
być do końca wywodów nazywane łopatą, a nie np. gdzieniegdzie ekskawatorem manualnopedalnym.
Zdanie - w logice każda wypowiedź, której można przyporządkować stałą logiczną prawda lub nieprawda. Każde zdanie w logice jest więc zmienną logiczną, często zwaną zmienną zdaniową.
Jako inżynier muszę do tej deﬁnicji dodać dwa warunki; 1)Wypowiedź ma sens, 2)Wypowiedź
nie zawiera zmiennych.
Zero - string ”0” lub ”0.0”.
Zmienna - w bazach wiedzy systemów ekspertowych jest to każdy byt mogący przyjmować różne
wartości.
Zmienna logiczna - każdy byt (wniosek, warunek, zdanie), któremu można sensownie przyporządkować tylko jedną z dwóch wartości stałych logicznych: prawda lub nieprawda.
Zmienna logiczna nieukonkretniona - patrz Zmienna logiczna swobodna.
Zmienna logiczna ukonkretniona - zmienna logiczna, której wartość jest znana.
Zmienna logiczna swobodna - zmienna logiczna, której wartość nie jest znana.
Zmienna łańcuchowa - jedyny typ zmiennej w bazach wiedzy skorupowych systemów ekspertowych rmse. Zmienna łańcuchowa ma postać ciągu znaków, rozpoczynającego i kończącego się
cudzysłowem amerykańskim ". Element pomiędzy cudzysłowami nazywa się inkludem
zmiennej łańcuchowej:
Zmienna łańcuchowa = "Inklud zmiennej łańcuchowej"
Inklud zmiennej łańcuchowej logicznej jest nazwą zmiennej logicznej. Wymierne zmienne łańcuchowe mają inkludy będące nazwami zmiennych wymiernych lub ich wartościami.
Z góry w dół - (ang. top-down approach) - podejście do przedstawiania wiedzy, bazujące na zaczynaniu od najbardziej podstawowych i ogólnych pojęć, deﬁniowanych z kolei przez mniej ogólne
pojęcia, które z kolei są deﬁniowane przez jeszcze mniej ogólne pojecia, itd.
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