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Część
 

2:  Systemy rozwinięte dokładne 



RozwiniRozwinięęte dokte dokłładne bazy wiedzyadne bazy wiedzy

1) 1) BazaBaza
 

reguregułł
 

rozwinirozwinięętata
 

dokdokłładnaadna
2) 2) BazaBaza

 
modelimodeli

 
rozwinirozwinięętata

 
dokdokłładnaadna

3) 3) BazaBaza
 

ograniczeograniczeńń
 

rozwinirozwinięętata
 

dokdokłładnaadna
4) 4) BazaBaza

 
radrad

 
rozwinirozwinięętata

 
dokdokłładnaadna

5) 5) PlikiPliki
 

radrad
6) 6) BazaBaza

 
grafikigrafiki

7) 7) PlikiPliki
 

grafikigrafiki
8) 8) BazaBaza

 
ddźźwiwięękkóóww

9) 9) PlikiPliki
 

ddźźwiwięękkóóww
10) 10) PlikPlik

 
opisuopisu

 
wiedzywiedzy

 
dziedzinowejdziedzinowej



Baza reguBaza regułł  rozwinirozwinięęta ta 
dokdokłładnaadna

rreguegułłaa((NrNr, , ""WniosekWniosek",",
ListListaa__warunkwarunkóów,w,

 
SemaforSemafor))

faktfakt((""Warunek dopytywalnyWarunek dopytywalny""))

faktfakt((""nnWarunekWarunek
 

dopytywalnydopytywalny""))



Baza reguBaza regułł  rozwinirozwinięęta dokta dokłładnaadna

reguła(Nr, "Wniosek",
Lista_warunków,

 
Semafor)

Wniosek jest prawdą, jeżeli wszystkie warunki są
 prawdą.

Wszystkie reguły mają
 

wyłącznie niezanegowane
 wnioski



Baza reguBaza regułł  rozwinirozwinięęta ta 
dokdokłładnaadna

rreguegułłaa((NrNr, , ""WniosekWniosek",",
ListListaa__warunkwarunkóów,w,

 
SemaforSemafor))

Jeżeli którykolwiek z warunków nie jest prawdą, 
wniosek jest uważany za nieprawdziwy.

Jest to tzw. założenie zamkniętego świata. 



ZaZałłoożżenie zamknienie zamknięętego tego 
śświatawiata

Dla wszystkich systemDla wszystkich systemóów ekspertowych w ekspertowych 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych zakadnych zakłłada siada sięę, , żże:e:

uwauważża sia sięę
 

za nieprawdza nieprawdęę
 

to, co nie wynika:to, co nie wynika:
––z  reguz  regułł

 
bazy regubazy regułł, , 

––z ograniczez ograniczeńń
 

bazy ograniczebazy ograniczeńń,,
––z modeli bazy modeli, z modeli bazy modeli, 
––z faktz faktóów i wartow i wartośści argumentci argumentóów w 

zadeklarowanych przez uzadeklarowanych przez użżytkownikaytkownika



ZaZałłoożżenie zamknienie zamknięętego tego 
śświatawiata

Wszystko, co  nie wynika z bazy Wszystko, co  nie wynika z bazy 
reguregułł, bazy ogranicze, bazy ograniczeńń

 
i bazy modeli i bazy modeli 

oraz z  deklaracji uoraz z  deklaracji użżytkownika , ytkownika , 
uwauważża sia sięę

 
za nieprawdziwe.za nieprawdziwe.



Implikacja logiki:  q  p

q                     p                q  p

Prawda       Prawda         Prawda
Nieprawda Prawda          Prawda
Nieprawda Nieprawda    Prawda

Implikacja regułowa: q  p

q                      p                  q  p

Prawda        Prawda        Prawda

Nieprawda  Nieprawda   Prawda

Uwzględnienie całej wiedzy 
dziedzinowej sprawia, że nieprawda 
warunku pociąga za sobą

 
nieprawdę

 wniosku

ZaZałłoożżenie zamknienie zamknięętego tego śświata lewiata leżży u podstaw y u podstaw 
rróóżżnicy pominicy pomięędzy implikacjdzy implikacjąą

 
logiki a implikacjlogiki a implikacjąą

 reguregułłowowąą
 

rozwinirozwinięętego doktego dokłładnego systemu adnego systemu 
ekspertowego:ekspertowego:

Dlatego interpretujemy 
implikację

 
regułową

 następująco:



„„ZaZałłoożżenie zamknienie zamknięętego tego śświatawiata””
 a prawo rzymskiea prawo rzymskie

„„iin n dubiodubio
 

pro pro reoreo””

wątpliwości przemawiają
 

na rzecz 
oskarżonego 

Jeżeli brak dowodów winy, oskarżonego 
uznaje się

 
za niewinnego



Baza reguBaza regułł  rozwinirozwinięęta ta 
dokdokłładnaadna

JeJeżżeli warunek dopytywalny:eli warunek dopytywalny:

WarunekWarunek

nie jest prawdą, to uważa się
 

za prawdę
 warunek zanegowany: 

nWarunek
Przedrostek ’n’

 oznacza negację



Baza reguBaza regułł  rozwinirozwinięęta ta 
dokdokłładnaadna

JeJeżżeli wniosek regueli wniosek regułły:y:

rreguegułłaa((NrNr, , ""WniosekWniosek",",
ListListaa__warunkwarunkóów,w,

 
SemaforSemafor))

nie jest prawdą, to uważa się
 

za prawdę
 wniosek zanegowany: 

nWniosek
Przedrostek ’n’

 oznacza negację



Baza reguBaza regułł  rozwinirozwinięęta ta 
dokdokłładnaadna

Bazy reguBazy regułł
 

mogmogąą
 

zawierazawieraćć
 

zanegowane zanegowane 
warunki niedopytywalne. warunki niedopytywalne. 

Innymi sInnymi słłowy: dopuszczalne jest owy: dopuszczalne jest 
zagniezagnieżżddżżanie z negacjanie z negacjąą..

Brak potrzeby definiowanie reguBrak potrzeby definiowanie regułł
 

dla dla 
zanegowanych wnioskzanegowanych wnioskóów.w.



Zagnieżdżanie bez negacji
 

: wniosek
 

reguły jest 
warunkiem innej reguły

reguła(N, "Wniosek_N", [..., "ABCD",....],1)

reguła(M, "ABCD", Lista_warunków_M,1)



Zagnieżdżanie z negacją
 

: zanegowany
 

wniosek
 reguły jest warunkiem innej reguły

reguła(N, "Wniosek_N", [..., "nABCD",....],1)

reguła(M, "ABCD", Lista_warunków_M,1)



ZagnieZagnieżżddżżanie z negacjanie z negacjąą

reguła(1,”pojadę
 

na wycieczkę
 

zagraniczną”, 
[”dostanę

 
urlop”,”będę

 
miał

 
pieniądze”],1)

Reguła podstawowa

Brak potrzeby definiowanie reguł
 

dla zanegowanych wniosków

reguła(2,”Narastające zmęczenie”,
[”npojadę

 
na wycieczkę

 
zagraniczną”],

 
1)

Reguła potrzebująca negacji



KorzyKorzyśści zagnieci zagnieżżddżżania z negacjania z negacjąą

* Mniejsza baza regu* Mniejsza baza regułł

* Reguły bardziej zrozumiałe

* Reguły łatwiejsze do modyfikacji



PrzykPrzykłład: ad: reguregułła a ii  z zagniez zagnieżżddżżeniemeniem
 (1)(1)

reguregułłaa((11, , ""WniosekWniosek_i_i"", , 
[[""nnWarunekWarunek_i1_i1"", , ""nnWarunekWarunek

 
_i2_i2""]],1,1))

reguła(2, "Warunek_i1",
["Warunek_m1", "Warunek

 
_m2"],1)

reguła(3, "Warunek
 

_i2",
["Warunek_n1", "Warunek

 
_n2"],1)



PrzykPrzykłład:ad:reguregułłaa  ii  bez zagniebez zagnieżżddżżeniaenia
 (2)(2)

reguregułłaa((1144, , ""WniosekWniosek_i_i"", , 
[[""nnWarunek_Warunek_m2m2"",,

 
""nnWarunekWarunek

 
__

 
n2 n2 ""]],1,1))

reguła (11, "Wniosek_i", 
["nWarunek_m1", "nWarunek

 
_n1"],1)

reguła (12, "Wniosek_i", 
["nWarunek

 
_ m2, "nWarunek

 
_ n1],1)

reguła(13, "Wniosek_i",
["nWarunek

 
_ m1, "nWarunek

 
_ n2],1)



PrzykPrzykłład: ad: reguregułła a ii bez zagniebez zagnieżżddżżeniaenia
 (3)(3)

Pojedyncza zagniePojedyncza zagnieżżddżżona reguona regułłaa
 

ii
 

=  =  
Cztery pCztery płłaskie reguaskie regułłyy

 
i_1, i_2, i_1, i_2, 

i_3, i_4i_3, i_4

Praktycznie rozmiary baz reguł
 

płaskich mogą
 

być
 

bardzo duże w 
porównaniu z odpowiednimi bazami zagnieżdżającymi się. 



Baza ograniczeBaza ograniczeńń
 

rozwinirozwinięęta dokta dokłładnaadna

Baza ograniczeBaza ograniczeńń
 

zawiera zbiory zawiera zbiory 
warunkwarunkóów dopytywalnych  w dopytywalnych  
wykluczajwykluczająących sicych sięę, , np.: np.: 
("temperatura jest wy("temperatura jest wyżższa od 40sza od 40ººC",C",
"temperatura jest ni"temperatura jest niżższa od 10 sza od 10 ººC",C",
"temperatura jest pomi"temperatura jest pomięędzy 10dzy 10ººC  i C  i 

4040ººC")C")..

("dostanę
 

urlop", "nie dostanę
 

urlopu")

lub:



Baza ograniczeBaza ograniczeńń
 

rozwinirozwinięęta ta 
dokdokłładnaadna

Można tego jednak uniknąć
 

wprowadzając 
zanegowane warunki dopytywalne :

Pary dychotomicznych warunków dopytywalnych mogą
 być

 
deklarowane w bazie ograniczeń

 
rozwiniętej 

dokładnej, np. :

"ndostanę
 

urlop"

("dostanę
 

urlop", "nie dostanę
 

urlopu")

Przedrostek ’n’
 oznacza negację



Baza ograniczeBaza ograniczeńń
 

rozwinirozwinięęta ta 
dokdokłładnaadna

Klauzule bazy ograniczeKlauzule bazy ograniczeńń
 

rozwinirozwinięętej tej 
dokdokłładnejadnej: : 

ograniczenieograniczenie((Nr_ograniczeniaNr_ograniczenia,,
 ListListaa__wykluczajwykluczająących_sicych_sięę__

warunkwarunkóów_dopytywalnychw_dopytywalnych))

Tak samo jak dla 
baz elementarnych



Baza modeli
 rozwinięta

 
dokładna

••  MModelodele rozwinie rozwinięęte podstawowe te podstawowe 
dokdokłładneadne

••  MModelodelee
 

rozwinirozwinięęte rozszerzone te rozszerzone 
dokdokłładneadne

••  MModelodelee
 

rozwinirozwinięętete
 

linioweliniowe
 

dokdokłładneadne
••  MModelodele rozwinie rozwinięęte wielomianowe te wielomianowe 

dokdokłładneadne



Baza modeliBaza modeli
arytmetyczne      relacyjne

podstawowe

rozszerzone

liniowe

wielomianowe

X X

XX

X

X



Rodzaje zmiennych Rodzaje zmiennych łłaańńcuchowych w cuchowych w 
modelach:modelach:

• logiczne zmienne łańcuchowe, np.:

"Relacja spełniona", 
"Wartość

 
zmiennej w zakresie dopuszczalnym", 

• rzeczywiste i całkowite zmienne łańcuchowe,
 

np.:

"Wartość
 

ciśnienia", "56.79", "56"



ModelModel
 

rozwinirozwinięęty dokty dokłładny jest adny jest unikatowyunikatowy,,
jejeżżeli baza modeli nie zawiera innego modelueli baza modeli nie zawiera innego modelu
o tym samym o tym samym Wyniku/WnioskuWyniku/Wniosku

Modele unikatowe i wielokrotne

W przeciwnym przypadku model jest 
modelem wielokrotnym.



Dla wszystkich modeliDla wszystkich modeli
 

rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (1)adnych (1)

Numer_Modelu
 

jest liczbą
 

całkowitą, różną
 

dla  
różnych modeli i  różną

 
od numerów reguł.

Stosowanie numerów różnych wynika stąd, 
że rady odwołują

 
się

 
do numerów reguł

 
lub 

numerów modeli relacyjnych.



Dla wszystkich modeliDla wszystkich modeli
 

rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (2)adnych (2)

• "Warunek startowy"
 

jest logiczną
 

zmienną
łańcuchową;

• Wynik/Wniosek
 

modelu jest wyznaczany
tylko gdy Warunek startowy

 
jest prawdą

• Warunek startowy
 

=  bez warunku
jest  zawsze prawdą



Dla wszystkich modeliDla wszystkich modeli
 

rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (3)adnych (3)

• Warunek startowy
 

może być
 

zanegowanym
wnioskiem reguły lub modelu relacyjnego

•
 

Warunek startowy
 

różny od
 

bez warunku
nie może wskazywać

 
modelu unikatowego;

Stosowanie dla modelu unikatowego takiego
warunku startowego może doprowadzić

 
do 

przerwania wnioskowania.

•
 

Warunek startowy
 

różny od
 

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



Semafor_wyświetlania

= 0
 

informacja o stosowaniu modelu nie jest 
wyświetlana w trakcie wnioskowania

= 1
 

informacja o stosowaniu modelu jest 
wyświetlana w trakcie wnioskowania

Dla wszystkich modeliDla wszystkich modeli
 

rozwinirozwinięętych doktych dokłładnychadnych
 

(4)(4)



model(Numer_modelu,
"Warunek startowy",
"Wynik"/"Wniosek", 
"Pierwszy Argument", 
"Operacja"/"Relacja", 
"Drugi Argument",

Semafor_wyświetlania)

Modele rozwiniModele rozwinięęte podstawowe te podstawowe 
dokdokłładneadne



Model rozwiniModel rozwinięęty podstawowy ty podstawowy 
dokdokłładny:adny:

"Wynik"/"Wniosek"

•
 

"Wynik"– rzeczywista zmienna łańcuchowa dla modelu 
arytmetycznego

•
 

"Wniosek"
 

- logiczna zmienna łańcuchowa dla modelu 
relacyjnego



Model elementarny rozwiniModel elementarny rozwinięęty ty 
dokdokłładny:adny:

"Pierwszy_Argument", "Drugi_Argument”

rzeczywiste lub całkowite zmienne łańcuchowe, zarówno  
dla modelu arytmetycznego jak i dla modelu relacyjnego



Model elementarny rozwiniModel elementarny rozwinięęty ty 
dokdokłładny:adny:

"Operacja"

• modele arytmetyczne z dwoma argumentami
wykonują

 
operacje:

"+", " 
 

", "", "/", "div", "mod",

"min", "max", "%", "A^N",  

"zaokrąglenie_do_N"

N –
 

liczba naturalna



Model elementarny rozwiniModel elementarny rozwinięęty ty 
dokdokłładny:adny:

"Operacja"

• modele arytmetyczne z jednym argumentem
wykonują

 
operacje

"sqrt",
 

"sin",
 

"cos",
 

"tan",
 

"arctan",

"log",
 

"ln",
 

"exp",
 

"round",
 

"trunc",

"abs",
 

"="

przy czym "Drugi_Argument"
 

= "0"



Model elementarny rozwiniModel elementarny rozwinięęty dokty dokłładny:adny:

"Relacja"

• modele relacyjne testują
 

relacje:

">", "==", "<", ">=", 

"<=", "><", "<>"



Sens modelu elementarnego Sens modelu elementarnego 
rozwinirozwinięętego arytmetycznego tego arytmetycznego 
dokdokłładnego:adnego:

model(Nr_Modelu, "Start", 
"Wynik", "X1", "+", "X2", 

Semafor_wyświetlania) 

to
 

Wynik
 

= X1
 

+ X2

Jeżeli
 

Start
 

jest prawdą



Sens modelu elementarnego Sens modelu elementarnego 
rozwinirozwinięętego arytmetycznego tego arytmetycznego 
dokdokłładnego:adnego:
model(Nr_Modelu, "Start", 

"Wynik", "X1", "+", "X2", 
Semafor_wyświetlania) 

to
 

Wynik
 

jest nieokreślony

Jeżeli
 

Start
 

nie jest prawdą



Sens modelu elementarnego Sens modelu elementarnego 
rozwinirozwinięętego relacyjnego tego relacyjnego 
dokdokłładnego:adnego:

model(Nr_Modelu, "Start", 
"Wniosek", 
"X1", "<= ", "X2 ", 
Semafor_wyświetlania) 

to
 

Wniosek
 

jest prawdą

Jeżeli
 

Start
 

jest prawdą

i X1 <= X2



Sens modelu elementarnego rozwiniSens modelu elementarnego rozwinięętego tego 
relacyjnego:relacyjnego:

model(Nr_Modelu, "Start", 
"Wniosek", 
"X1", "<= ", "X2 ", 
Semafor_wyświetlania) 

to
 

Wniosek
 

jest nieokreślony

Jeżeli
 

Start
 

nie jest prawdą



Sens modelu elementarnego rozwiniSens modelu elementarnego rozwinięętego tego 
relacyjnego:relacyjnego:

model(Nr_Modelu, "Start", 
"Wniosek", 
"X1", "<= ", "X2 ", 
Semafor_wyświetlania) 

to
 

Wniosek
 

nie
 

jest prawdą, lecz 
prawdą

 
jest nWniosek

Jeżeli
 

Start
 

jest prawdą

i X1 > X2

Istotna różnica w 
porównaniu z modelami 

baz elementarnych 
dokładnych



Modele rozszerzoneModele rozszerzone

model_r(Numer_Modelu,
"Warunek_startowy",

"Wynik" /"Wniosek", 
"Operacja"/"Relacja", 

Lista_Argumentów,
Semafor_wyświetlania)



Model rozszerzony:Model rozszerzony:

"Wynik"/"Wniosek"

•
 

"Wynik"– rzeczywista zmienna łańcuchowa dla modelu 
arytmetycznego

•
 

"Wniosek"
 

- logiczna zmienna łańcuchowa dla modelu 
relacyjnego



Model rozszerzony:Model rozszerzony:

"Operacja"

• modele arytmetyczne  wykonują
 

operacje

"+",
 

"",
 

"max_list",
 

"min_list"



Model rozszerzony:                                         Model rozszerzony:                                         

"Relacja"

• modele relacyjne testują
 

relacje:

"<,<", "<,<=", "<=,<", "<=,<="



Model rozszerzony arytmetycznyModel rozszerzony arytmetyczny::

Lista_Argumentów

["Argument_1","Argument_2",...., "Argument_n"]

"Argument_i"
 

= rzeczywista lub całkowita 
zmienna łańcuchowa

n –
 

„dowolnie”
 

duże



Sens modelu rozszerzonego arytmetycznego:Sens modelu rozszerzonego arytmetycznego:

model_r(Nr_Modelu, 
"Start", "Wynik", "+", 

["X1", "X2 ,..., "Xn"],
Semafor_wyświetlania) 

to
 

Wynik = X1 + X2 + ... +Xn

Jeżeli
 

Start
 

jest prawdą



Sens modelu rozszerzonego arytmetycznego:Sens modelu rozszerzonego arytmetycznego:

model_r(Nr_Modelu, 
"Start", "Wynik", "+", 

["X1", "X2 ,..., "Xn"],
Semafor_wyświetlania) 

to
 

Wynik jest nieokreślony

Jeżeli
 

Start
 

nie
 

jest prawdą



Model rozszerzony relacyjny:Model rozszerzony relacyjny:

Lista_Argumentów

["Ograniczenie_dolne", "Wielkość_testowana",    
"Ograniczenie_górne"]

Rzeczywiste zmienne 
łańcuchowe

"Ograniczenie_dolne"

"Wielkość_testowana"

"Ograniczenie_górne"



Sens modelu rozszerzonego relacyjnego:Sens modelu rozszerzonego relacyjnego:

model_r(Nr_Modelu, 
"Start", "

 
Wniosek ",   

"
 

<,<= ", ["Ogr_d", "X", "Ogr_g"],
Semafor_wyświetlania) 

Jeżeli
 

Start
 

jest prawdą

i    Ogr_d
 

< X <= Ogr_g

to
 

Wniosek
 

jest prawdą



Sens modelu rozszerzonego relacyjnego:Sens modelu rozszerzonego relacyjnego:

model_r(Nr_Modelu, 
"Start", "

 
Wniosek ",   

"
 

<,<= ", ["Ogr_d", "X", "Ogr_g"],
Semafor_wyświetlania) 

Jeżeli
 

Start
 

nie jest prawdą

to
 

Wniosek
 

jest nieokreślony



Sens modelu rozszerzonego relacyjnego:Sens modelu rozszerzonego relacyjnego:

model_r(Nr_Modelu, 
"Start", "

 
Wniosek ",   

"
 

<,<= ", ["Ogr_d", "X", "Ogr_g"],
Semafor_wyświetlania) 

Jeżeli
 

Start
 

jest prawdą

i    X <= Ogr_d
 

lub  Ogr_g
 

< X 

to
 

Wniosek
 

nie jest prawdą, 
prawdą

 
jest nWniosek

Istotna różnica w 
porównaniu z modelami 

baz elementarnych 
dokładnych



Model liniowy:Model liniowy:

model_liniowy(Numer_Modelu,   
"Warunek_startowy",

"Wynik", 
Lista_współczynników, 
Lista_Zmiennych,
Semafor_wyświetlania)



Model liniowy:Model liniowy:

"Wynik"

rzeczywista
 

zmienna łańcuchowa



Model liniowyModel liniowy::

"Lista_współczynników"

["A_1", "A_2",..., "A_n"]

gdzie 

"A_i"
 

-
 

rzeczywiste zmienne łańcuchowe



Model liniowyModel liniowy::

Lista_zmiennych

["X_1", "X_2",..., "X_n"]

gdzie

"X_i"
 

-
 

rzeczywiste zmienne łańcuchowe



Sens modelu liniowego:Sens modelu liniowego:

to
Wynik

 
=

A_1 * X_1 + A_2 *  X_2 + A_3 * X_3

model_liniowy(Numer_Modelu,   
"Start", "Wynik", 

["A_1", "A_2", "A_3"], 
["X_1", "X_2", "X_3"],

Semafor_wyświetlania)

jeżeli
 

Start
 

jest prawdą



Sens modelu liniowego:Sens modelu liniowego:

to
Wynik

 
jest nieokreślony

model_liniowy(Numer_Modelu,   
"Start", "Wynik", 

["A_1", "A_2", "A_3"], 
["X_1", "X_2", "X_3"],

Semafor_wyświetlania)

jeżeli
 

Start
 

nie
 

jest prawdą



Model wielomianowy:Model wielomianowy:

model_wielomianowy(Numer_Modelu, 
"Warunek_startowy",
"Wynik", 
"Wartość_zmiennej",

Lista_współczynników, 
Lista_Potęg,
Semafor_wyświetlania) 



Model wielomianowy:Model wielomianowy:

"Wynik"

rzeczywista zmienna łańcuchowa



Model wielomianowy:Model wielomianowy:

"Wartość_Zmiennej"

rzeczywista zmienna łańcuchowa, dla której jest 
wyznaczana

 
wartość

 
wielomianu



Model wielomianowy:Model wielomianowy:

Lista_współczynników

["A_1", "A_2",..., "A_n"]

gdzie:

"A_i"
 

-
 

rzeczywista zmienna łańcuchowa



Model wielomianowy:Model wielomianowy:

Lista_potęg

[0,1,2,...,n-1]

n –
 

„dowolnie”
 

duże

Lista liczb całkowitych
 

(niekoniecznie kolejnych)  



to  Wynik = 
A_0 * 3^0 + A_2 * 3^2 + A_5 * 3^5

Sens modelu wielomianowego:Sens modelu wielomianowego:

model_wielomianowy(Numer_Modelu,   "
 

Start ",
" Wynik ", 
"

 
3 ",  ["A_0", "A_2", ”A_5”]

 
, 

[0,2,5]
 

,
Semafor_wyświetlania) 

Jeżeli
 

Start
 

jest prawdą



to  Wynik jest nieokreślony

Sens modelu wielomianowego:Sens modelu wielomianowego:

model_wielomianowy(Numer_Modelu,   "
 

Start ",
" Wynik ", 
"

 
3 ",  ["A_0", "A_2", ”A_5”]

 
, 

[0,2,5]
 

,
Semafor_wyświetlania) 

Jeżeli
 

Start
 

nie jest prawdą



Modele mogModele mogąą
 

sisięę
 

zagniezagnieżżddżżaaćć::

Zagnieżdżanie modeli arytmetycznych: 
wynik jednego modelu może być

 argumentem innego modelu:

model(N, St_N, "Wynik_N", A, O_N, B, 1)

model (M, St_M, Wynik_M, "Wynik_N"
 

, O_M, G, 1)



Modele mogModele mogąą
 

sisięę
 

zagniezagnieżżddżżaaćć::

Zagnieżdżanie modeli relacyjnych i innych: 
wniosek jednego modelu relacyjnego może być

 warunkiem stosowania innego modelu:

model(N, _ , "Wniosek_N", A,
 

R_N,
 

B,
 

1)

model (M, "Wniosek_N",  Wynik_M,
 

C, O_M,
 

D,
 

1)



Modele mogModele mogąą
 

sisięę
 

zagniezagnieżżddżżaaćć::

Zagnieżdżanie modeli relacyjnych i innych: 
zanegowany wniosek jednego modelu relacyjnego 
może być

 
warunkiem stosowania innego modelu:

model(N, _ , "Wniosek_N", A,
 

R_N,
 

B,
 

1)

model (M, "nWniosek_N",  Wynik_M,
 

C, O_M,
 

D,
 

1)



Modele relacyjne i reguModele relacyjne i regułły mogy mogąą
 

sisięę
 

zagniezagnieżżddżżaaćć::

Zagnieżdżanie modeli relacyjnych i reguł:
wniosek  modelu  relacyjnego może być

 warunkiem reguły

model(N, _,
 

"Wniosek_N",
 

A,
 

R_N,
 

B,
 

1])

reguła(M, Wniosek_M, [..., "Wniosek_N",..])



Modele relacyjne i reguModele relacyjne i regułły mogy mogąą
 

sisięę
 

zagniezagnieżżddżżaaćć::

Zagnieżdżanie modeli relacyjnych i reguł:
zanegowany wniosek  modelu  relacyjnego może 
być

 
warunkiem reguły

model(N, _,
 

"Wniosek_N",
 

A,
 

R_N,
 

B,
 

1])

reguła(M, Wniosek_M, [..., "nWniosek_N",..])



Zagnieżdżanie reguł
 

i modeli:

wniosek  reguły może być
 

warunkiem 
startowym

 
modelu

reguła(N, "Wniosek_N", Lista_warunków,1)

model (M, "Wniosek_N", Wynik_M,
 

A ,”op_M”,
 

B,
 

1)



Zagnieżdżanie reguł
 

i modeli:

zanegowany wniosek  reguły może być
 warunkiem startowym

 
modelu

reguła(N, "Wniosek_N", Lista_warunków,1)

model (M, "nWniosek_N", Wynik_M,
 

A ,”op_M”,
 

B,
 

1)



ZagnieZagnieżżddżżajająące sice sięę
 

modele  mogmodele  mogąą
 

miemiećć
 argumenty dwojakiego rodzaju:argumenty dwojakiego rodzaju:

Argumenty dopytywalne: nie są
 

wynikami 
modeli. Wartość

 
tych argumentów jest określana 

przez użytkownika systemu ekspertowego

ZagnieZagnieżżddżżanie anie modelimodeli

Argumenty niedopytywalne: są
 

wynikami modeli. 
Wartość

 
liczbowa tych argumentów jest określana 

przez system ekspertowy



ZagnieZagnieżżddżżajająące sice sięę
 

modele  mogmodele  mogąą
 

miemiećć
 warunki startowe dwojakiego rodzaju:warunki startowe dwojakiego rodzaju:

Warunki startowe dopytywalne: nie są
 

wnioskami 
modeli relacyjnych ani wnioskami reguł. Wartość

 tych warunków startowych jest określana przez 
użytkownika systemu ekspertowego

ZagnieZagnieżżddżżanie anie modelimodeli

Warunki startowe  niedopytywalne: są
 

wnioskami 
modeli relacyjnych lub wnioskami reguł. Wartość

 logiczna tych warunków startowych jest określana 
przez system ekspertowy



BAZA RAD BAZA RAD 

Każdej regule i każdemu modelowi relacyjnemu 
mogą

 
być

 
przyporządkowane dwie rady:

• rada udzielana dla spełnionej reguły (spełnionego  

modelu relacyjnego)

• nrada
 

udzielana dla niespełnionej reguły

(niespełnionego  modelu relacyjnego)



BAZA RAD BAZA RAD 

rada(numer_reguły/modelu,   
"nazwa_pliku_rady_dla_reguły_spełnionej/

modelu_relacyjnego_spełnionego.hlp")

Klauzule bazy rad:

nrada(numer_reguły/modelu,   
nazwa_pliku_rady_dla_reguły_niespełnionej

 modelu_relacyjnego_niespełnionego.hlp")



Istotne rIstotne róóżżnice pominice pomięędzy wnioskowaniem dzy wnioskowaniem 
elementarnym dokelementarnym dokłładnym i rozwiniadnym i rozwinięętym tym 
dokdokłładnymadnym

••
 

Dla wnioskowania elementarnego Dla wnioskowania elementarnego 
dokdokłładnego zapamiadnego zapamięętywano tylko wnioski tywano tylko wnioski 
prawdziwe. prawdziwe. 

• Dla wnioskowania rozwiniętego dokładnego
zapamiętuje się

 
zarówno prawdziwe jak i 

nieprawdziwe wnioski. 

Nigdy bowiem nie wiemy, czy zanegowany wniosek 
nie będzie potrzebny jako warunek jakiejś

 
reguły



Istotne rIstotne róóżżnice pominice pomięędzy wnioskowaniem dzy wnioskowaniem 
elementarnym dokelementarnym dokłładnym i rozwiniadnym i rozwinięętym tym 

dokdokłładnymadnym

Wnioskowanie elementarne dokWnioskowanie elementarne dokłładneadne
 jest jest monotonicznemonotoniczne: wniosek uznany za : wniosek uznany za 

prawdprawdęę
 

nie mnie móóggłł
 

w trakcie dalszego w trakcie dalszego 
wnioskowania, przy niezmienionych wnioskowania, przy niezmienionych 
warunkach dopytywalnych bwarunkach dopytywalnych bęęddąących cych 
faktami, stafaktami, staćć

 
sisięę

 
nieprawdnieprawdąą. . 



Istotne rIstotne róóżżnice pominice pomięędzy wnioskowaniem dzy wnioskowaniem 
elementarnym dokelementarnym dokłładnym i rozwiniadnym i rozwinięętym tym 

dokdokłładnymadnym

Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte te 
dokdokłładneadne

 
jest jest niemonotoniczneniemonotoniczne: : 

wniosek uznany za prawdwniosek uznany za prawdęę
 

momożże w trakcie e w trakcie 
dalszego wnioskowania, przy dalszego wnioskowania, przy 
niezmienionych warunkach dopytywalnych niezmienionych warunkach dopytywalnych 
bbęęddąących faktami, stacych faktami, staćć

 
sisięę

 
nieprawdnieprawdąą. . 



Mechanizm wnioskowania Mechanizm wnioskowania 
rozwinirozwinięętegotego

Dla zrozumienia mechanizmu Dla zrozumienia mechanizmu 
wnioskowania rozwiniwnioskowania rozwinięętego, tego, 
zaczniemy od prostego przykzaczniemy od prostego przykłładu:adu:



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte te 
dokdokłładne w przadne w przóódd

Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w przadne w przóód  d  
jest wnioskowaniem w przjest wnioskowaniem w przóód dla baz regud dla baz regułł

 rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych, tzn. baz dokadnych, tzn. baz dokłładnych adnych 
mogmogąących zawieracych zawieraćć

 
zanegowane warunki zanegowane warunki 

niedopytywalnych.niedopytywalnych.
Wnioskowanie to można stosować

 
również

 
dla 

baz reguł
 

elementarnych dokładnych

Konwencja:        W -
 

warunek niezanegowany

nW
 

-
 

warunek  zanegowany



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte te 
dokdokłładne w przadne w przóódd

Cel wnioskowania:Cel wnioskowania:
Wyznaczenie wszystkich wnioskWyznaczenie wszystkich wnioskóów prawdziwych i w prawdziwych i 
wszystkich wnioskwszystkich wnioskóów nieprawdziwych dla:w nieprawdziwych dla:
••

 
danego poczdanego począątkowego zbioru prawdziwych i nieprawdziwych tkowego zbioru prawdziwych i nieprawdziwych 
warunkwarunkóów dopytywalnych w dopytywalnych 

••
 

danej bazy regudanej bazy regułł
 

rozwinirozwinięętej doktej dokłładnej i odpowiadajadnej i odpowiadająącej jej cej jej 
bazy ograniczebazy ograniczeńń

••
 

danego poczdanego począątkowego zbioru wartotkowego zbioru wartośści argumentci argumentóów w 
••

 
danej bazy modeli  dokdanej bazy modeli  dokłładnejadnej



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w adne w 
przprzóód: przykd: przykłład (a)ad (a)

Przykład:
 

dla danej bazy reguł
 

wyznaczyć
 

wszystkie fakty 
wynikające z faktów A ,  nB, C,  nD  i  nE:

A nB    C nD   nE

Fakty

1.  A  B 
 

W 

Reguły

2.  nW
 

nE  X
3.  A D 

 
Z

4. nX
 


 

Z
5. C nD  W

A nB     C    nD

nW(1)

nE

Nowy fakt:
nW(1)



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w przadne w przóód: przykd: przykłład ad 
(b)(b)

A    nB      C    nD     nE

nW(1)   X(2)      nZ(3)

1.  A  B 
 

W
2.  nW

 
nE  X

3.  A D 
 

Z
4. nX

 


 
Z

5. C nD  W

Reguły

1.  A  B 
 

W
2.  nW

 
nE  X

3.  A D 
 

Z
4. nX

 


 
Z

5. C nD  W

Fakty

A    nB      C    nD     nE

nW(1)   X(2) Nowy fakt  
X(2)

Nowy fakt  
nZ(3)



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w przadne w przóód: przykd: przykłład ad 
(c)(c)

Nowy fakt
 nZ(4)

A    nB      C    nD     nE

nW(1)   X(2)      nZ(3)

nZ(4)

Fakty Reguły

1.  A  B 
 

W
2.  nW

 
nE  X

3.  A D 
 

Z
4. nX

 


 
Z

5. C nD  W



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w przadne w przóód: przykd: przykłład ad 
(d)(d)

Nowy fakt
 W(5)

NiemonotonicznośćNiemonotoniczność

A    nB      C    nD     nE
nW(1)   X(2)      nZ(3)

Fakty

nZ(4)   W(5)

Nowy fakt
 nX(2)

A    nB      C    nD     nE

nW(1)   X(2)      nZ(3)

nZ(4)   W(5)    nX(2)

Reguły

1.  A  B 
 

W
2.  nW

 
nE  X

3.  A D 
 

Z
4. nX

 


 
Z

5. C nD  W

1.  A  B 
 

W
2.  nW

 
nE  X

3.  A D 
 

Z
4. nX

 


 
Z

5. C nD  W



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w przadne w przóód: przykd: przykłład ad 
(e)(e)

Z  faktów  A,  nB,  C,    nD  i   nE  wynikają
 fakty  W(5),   nX(2) , Z(4).

Nowy fakt 
Z(4)

A    nB      C    nD     nE

Fakty

nW(1)   X(2)      nZ(3)

nZ(4) W(5)     nX(2)

Z(4)

1.  A  B 
 

W
2.  nW

 
nE  X

3.  A D 
 

Z
4. nX

 


 
Z

5. C nD  W

Reguły



OgOgóólne zasady wnioskowania w przlne zasady wnioskowania w przóód dla baz d dla baz 
reguregułł

 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnychadnych

Z poprzedniego  przykZ poprzedniego  przykłładu adu 
wynikajwynikająą

 
nastnastęępujpująące zasady ce zasady 

ogogóólne:lne:



OgOgóólne zasady wnioskowania w przlne zasady wnioskowania w przóód dla baz d dla baz 
reguregułł

 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (1)adnych (1)

Nowy fakt 
C(i)

reguła(1, …

reguła(2,  …)
reguła(3, …)
reguła(i,C, …)
reguła(m, …)

Reguły

Nie ma
 

C, nie ma  nC

C(i)

Prawdziwy wniosek jest 
zapisywany w dynamicznej 
bazie danych

Dynamiczna baza 
danych:
Fakty



OgOgóólne zasady wnioskowania w przlne zasady wnioskowania w przóód dla baz d dla baz 
reguregułł

 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (2)adnych (2)

Nowy fakt 
nC(i)

regula(1, …

regula(2,  …)
reguła(3, …)
reguła(i,C, …)
reguła(m, …)

Reguły

nC(i)

Nieprawdziwy wniosek jest 
zapisywany w dynamicznej 
bazie danych

Nie ma
 

C, nie ma  nC

Dynamiczna baza 
danych:
Fakty



OgOgóólne zasady wnioskowania w przlne zasady wnioskowania w przóód dla baz d dla baz 
reguregułł

 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (3)adnych (3)

Nowy fakty 
C(m)

reguła(1, …

reguła(2,  …)
reguła(3, …)
reguła(i,C, …)
reguła(m,C …)

Reguły

C(i) C(m)

Dynamiczna baza danych może 
zawierać

 
ten sam wniosek 

wielokrotnie, jeżeli pochodzi od 
różnych reguł.

C(i)

Dynamiczna baza 
danych:
Fakty



OgOgóólne zasady wnioskowania w przlne zasady wnioskowania w przóód dla baz d dla baz 
reguregułł

 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (4)adnych (4)

Nowy fakt 
C(m)

reguła(1, …

reguła(2,  …)
reguła(3, …)
reguła(i,C, …)
reguła(m,C …)

Reguły

Wniosek prawdziwy kasuje 
wszystkie nieprawdziwe 
innych reguł

nC(i)   …
 

nC(k)

Dynamiczna baza 
danych:
Fakty

C(m)

nC(i)   …
 

nC(k)

Rozwiązanie konfliktu 1



OgOgóólne zasady wnioskowania w przlne zasady wnioskowania w przóód dla baz d dla baz 
reguregułł

 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (5)adnych (5)

Nowy fakt 
nC(m)

reguła(1, …

reguła(2,  …)
reguła(3, …)
reguła(i,C, …)
reguła(m,C …)

Reguły

Dynamiczna baza danych może 
zawierać

 
ten sam zanegowany 

wniosek wielokrotnie, jeżeli 
pochodzi od różnych reguł.

nC(m)

nC(i)   …
 

nC(k)

nC(i)   …
 

nC(k)

Dynamiczna baza 
danych:
Fakty



Nowy fakt 
nC(m)

OgOgóólne zasady wnioskowania w przlne zasady wnioskowania w przóód dla baz d dla baz 
reguregułł

 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (6)adnych (6)

reguła(1, …

reguła(2,  …)
reguła(3, …)
reguła(i,C, …)
reguła(m,C …)

Reguły

Zawartość
 

dynamicznej 
bazy danych nie ulega 
zmianie.

C(i)

Rozwiązanie konfliktu 2

C(i)

Dynamiczna baza 
danych:
Fakty



OgOgóólne zasady wnioskowania w przlne zasady wnioskowania w przóód dla baz d dla baz 
reguregułł

 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (7)adnych (7)

Nowy fakt 
nC(m)

reguła(1, …

reguła(2,  …)
reguła(3, …)
reguła(i,C, …)
reguła(m,C …)

Reguła

Tylko ostatni wniosek reguły 
m jest przechowywany w 
dynamicznej bazie danych. 
database

C(i)   C(j)   C(m)

Rozwiązanie konfliktu 3

Ostatecznie, C 
będzie prawdą, 
jeżeli brak 
dalszych zmian

C(i)   C(j)   C(m)

Dynamiczna baza 
danych:
Fakty



OgOgóólne zasady wnioskowania w przlne zasady wnioskowania w przóód dla baz d dla baz 
reguregułł

 
rozwinirozwinięętych doktych dokłładnych (8)adnych (8)

Nowy fakt 
nC(m)

reguła(1, …

reguła(2,  …)
reguła(3, …)

reguła(m,C …)

Reguły

Ważny przypadek 
szczególny zasady  7

C(m) nC(m)

Reguła m 
jest 

jedyną
 

z 
wnioskiem 

C

Niemonotoniczność

C(m)

Dynamiczna baza 
danych:
Fakty



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w adne w 
przprzóódd

(a) zaistnienie faktu (a) zaistnienie faktu XX
 

w sytuacji, gdy w w sytuacji, gdy w 
dynamicznej bazie danych nie ma faktu dynamicznej bazie danych nie ma faktu XX

 ani faktu zanegowanego ani faktu zanegowanego nXnX, powoduje , powoduje 
wpisanie faktu wpisanie faktu XX

 
do dynamicznej bazy do dynamicznej bazy 

danych wraz z numerem generujdanych wraz z numerem generująącej go cej go 
reguregułły. Jey. Jeżżeli fakt ten odpowiada warunkowi eli fakt ten odpowiada warunkowi 
dopytywalnemudopytywalnemu, numerem tym jest 0;, numerem tym jest 0;



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w adne w 
przprzóódd

(b) zaistnienie faktu (b) zaistnienie faktu XX
 

w sytuacji, gdy w w sytuacji, gdy w 
dynamicznej bazie danych jest dynamicznej bazie danych jest 
odpowiadajodpowiadająący mu fakt zanegowany cy mu fakt zanegowany nXnX, , 
powoduje dodanie faktu powoduje dodanie faktu XX

 
do do 

dynamicznej bazy danychdynamicznej bazy danych
 

wraz z wraz z 
numerem generujnumerem generująącej go regucej go regułły i y i 
usuniusunięęcie z niej faktu zanegowanego cie z niej faktu zanegowanego nXnX

 wraz z numerem odpowiedniej reguwraz z numerem odpowiedniej regułły.y.



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w adne w 
przprzóódd

(c) zaistnienie faktu (c) zaistnienie faktu XX
 

w sytuacji, gdy w w sytuacji, gdy w 
dynamicznej bazie danych jest fakt dynamicznej bazie danych jest fakt XX

 wygenerowany przez innwygenerowany przez innąą
 

reguregułęłę, , 
powoduje dodanie nowego faktu powoduje dodanie nowego faktu XX

 
do do 

dynamicznej bazy danychdynamicznej bazy danych
 

wraz z wraz z 
numerem generujnumerem generująącej go regucej go regułłyy



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w adne w 
przprzóódd

(d) zaistnienie faktu (d) zaistnienie faktu nXnX
 

w sytuacji, w sytuacji, 
gdy w dynamicznej bazie danych gdy w dynamicznej bazie danych 
jest odpowiadajjest odpowiadająący mu fakt cy mu fakt X X 
generowany przez inngenerowany przez innąą

 
reguregułęłę

 
niniżż

 fakt fakt nXnX, nie powoduje zmian w , nie powoduje zmian w 
dynamicznej bazie danychdynamicznej bazie danych



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w adne w 
przprzóódd

(e) zaistnienie faktu (e) zaistnienie faktu nXnX
 

w sytuacji, gdy w w sytuacji, gdy w 
dynamicznej bazie danych jest dynamicznej bazie danych jest 
odpowiadajodpowiadająący mu fakt X generowany przez cy mu fakt X generowany przez 
ttęę

 
samsamąą

 
reguregułęłę

 
co fakt co fakt nXnX

 
i nie ma fakti nie ma faktóów X w X 

generowanych przez inne regugenerowanych przez inne regułły, powoduje y, powoduje 
dodanie faktu dodanie faktu nXnX

 
do dynamicznej bazy do dynamicznej bazy 

danych wraz z numerem odpowiedniej danych wraz z numerem odpowiedniej 
reguregułły  i usuniy  i usunięęcie z dynamicznej bazy cie z dynamicznej bazy 
danych  faktu X.danych  faktu X.



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte te 
dokdokłładne wsteczadne wstecz

••
 

Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte wstecz  jest te wstecz  jest 
wnioskowaniem wstecz dla baz reguwnioskowaniem wstecz dla baz regułł

 
rozwinirozwinięętych tych 

dokdokłładnych, tzn.  mogadnych, tzn.  mogąących zawieracych zawieraćć
 zanegowane warunki niedopytywalnych.zanegowane warunki niedopytywalnych.

••
 

Wnioskowanie to moWnioskowanie to możżna stosowana stosowaćć
 

rróówniewnieżż
 

dla dla 
baz regubaz regułł

 
elementarnych dokelementarnych dokłładnych.adnych.



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne adne 
wstecz (1)wstecz (1)

Cel wnioskowania:Cel wnioskowania:
Potwierdzenie (weryfikowanie) lub zaprzeczenie Potwierdzenie (weryfikowanie) lub zaprzeczenie 
(falsyfikowanie) i(falsyfikowanie) iżż

 
dana hipoteza wynika z:dana hipoteza wynika z:

••
 

danego poczdanego począątkowego zbioru prawdziwych i tkowego zbioru prawdziwych i 
nieprawdziwych warunknieprawdziwych warunkóów dopytywalnych w dopytywalnych 

••
 

danej bazy regudanej bazy regułł
 

rozwinirozwinięętej doktej dokłładnej i adnej i 
odpowiadajodpowiadająącej jej bazy ograniczecej jej bazy ograniczeńń



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne wstecz: adne wstecz: 
weryfikacja hipotezy Zweryfikacja hipotezy Z

A  nB
 

C   nD    nE

Fakty:

1.  A  B W
2. nW

 
nE  X 

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W

Reguły:

A  nB
 

C   nD    nE

Brak
 

Z

Czy jest
A

 
i

 
D

 
?



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne wstecz: adne wstecz: 
weryfikacja hipotezy Zweryfikacja hipotezy Z

A  nB
 

C   nD    nE

Fakty:

1.  A  B W
2. nW

 
nE  X

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W

Reguły:

A
 

nB
 

C   nD    nE

A
 

nB
 

C   nD    nE
1.  A  B W
2. nW

 
nE  X

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W

Jest
 

A, 
brak D

Czy jest
nX

 
?

Brak nX



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne wstecz: adne wstecz: 
weryfikacja hipotezy Zweryfikacja hipotezy Z

A  nB
 

C   nD    nE

Fakty:

1.  A  B W
2. nW

 
nE  X

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W

Reguły:

A  nB
 

C   nD    nE

A  nB
 

C   nD    nE
1.  A  B W
2. nW

 
nE  X

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W

Czy jest
nW

 
i nE

 
?

Brak nW



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne wstecz: adne wstecz: 
weryfikacja hipotezy Zweryfikacja hipotezy Z

A  nB
 

C   nD    nE

Fakty:

1.  A  B W
2. nW

 
nE  X

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W

Reguły:

A  nB
 

C   nD    nE

A  nB
 

C   nD    nE
1.  A  B W
2. nW

 
nE  X

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W

Czy jest
A i

 
B

 
?

Jest A
 

i nB



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne wstecz: adne wstecz: 
weryfikacja hipotezy Zweryfikacja hipotezy Z

A  nB
 

C   nD    nE

Fakty:

1.  A  B W
2. nW

 
nE  X

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W

Reguły:

A  nB
 

C   nD    nE
1.  A  B W
2. nW

 
nE  X

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W

Czy jest
C i

 
nD

 
?

Jest C
 

i nD



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne wstecz: adne wstecz: 
weryfikacja hipotezy Zweryfikacja hipotezy Z

Fakty:

A  nB
 

C   nD
 

nE

Reguły:

1.  A  B W
2. nW

 
nE  X

3. A D  Z
4. nX

 
 Z

5. C  nD  W
Jest C

 
i  nD, a więc 

jest W, a więc jest nX, 
więc jest

 
Z



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(1)(1)

1. Sprzeczno1. Sprzecznośści typu SRD1ci typu SRD1::
••

 
zewnzewnęętrznetrzne: wniosek regu: wniosek regułły jest y jest 
sprzeczny z jej warunkiemsprzeczny z jej warunkiem

••
 

wewnwewnęętrznetrzne: warunki regu: warunki regułły sy sąą
 sprzecznesprzeczne

SRD1 _SprzecznoSRD1 _Sprzecznośćść
 

bazy Rozwinibazy Rozwinięętej Doktej Dokłładnej generowana adnej generowana 
przez Pojedynczprzez Pojedyncząą

 
(1) baz(1) bazęę



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(2)(2)

1. Regu1. Regułła jest zewna jest zewnęętrznie SRD1trznie SRD1--samosprzeczna, samosprzeczna, 
jejeżżeli jednym z jej warunkeli jednym z jej warunkóów jest jej wniosek lub w jest jej wniosek lub 
negacja wniosku.  Np.:negacja wniosku.  Np.:

Sprzeczności zewnętrzne: sprzeczności pomiędzy 
wnioskiem a warunkami:

reguregułła(1,"Wniosek",["Wniosek", a(1,"Wniosek",["Wniosek", ""Warunek_1"],_)Warunek_1"],_)

reguregułła(2,"Wniosek",[a(2,"Wniosek",[""nWniosek", nWniosek", ""Warunek_1"],_)Warunek_1"],_)



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(3)(3)


 

ReguRegułła a nn
 

jest jest zewnzewnęętrznietrznie
 

bezpobezpośśrednio SRD1rednio SRD1--sprzecznasprzeczna
 

z z 
reguregułąłą

 
mm, je, jeżżeli:eli:

––
 

wniosek  lub zanegowany wniosek  reguwniosek  lub zanegowany wniosek  regułły  y  m m jest warunkiem regujest warunkiem regułły y nn, i, i
––

 
wniosek lub zanegowany wniosek reguwniosek lub zanegowany wniosek regułły y n n jest warunkiem regujest warunkiem regułły  y  mm. . 
Np.:Np.:

Zastąpienie 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)

reguła(1, ”X”,[”M”,”N”,”nY”],1)
 reguła(2, ”Y”,[”P”,”Q”,”X”],1)



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(4)(4)


 

ReguRegułła a nn
 

jest jest zewnzewnęętrznietrznie
 

popośśrednio SRD1rednio SRD1--sprzecznasprzeczna
 

z reguz regułąłą
 

mm, , 
jejeżżeli podstawienie regueli podstawienie regułły y mm

 
do innej regudo innej regułły, tej zay, tej zaśś

 
do jeszcze innej do jeszcze innej 

itd., doprowadza do reguitd., doprowadza do regułły bezpoy bezpośśrednio rednio SRD1SRD1--sprzecznej z regusprzecznej z regułąłą
 

nn. . 
Np. reguNp. regułła a 11

 
jest zewnjest zewnęętrznie potrznie pośśrednio rednio SRD1SRD1--sprzeczna z regusprzeczna z regułąłą

 
3:3:

reguregułła(1, a(1, ”HH”,[”KK”,”BB”],1)
reguregułła(2, a(2, ”KK”,[”

 
CC”,”DD”, ”nXnX””],1)

reguregułła(3, a(3, ”XX”,[”
 

HH”,”
 

AA”],1)

. . 
Pośrednikiem jest tutaj reguła 2.

 
Podstawienie warunków reguły 

3
 

w miejsce warunku X reguły 2
 

daje bowiem (w najbardziej 
niekorzystnym przypadku) regułę

 
4:

reguregułła(a(21, ”KK”,[”
 

CC”,”DD”, ”nH”” ,” nA” ],1)

która jest zewnętrznie bezpośrednio SRD1-sprzeczna z regułą
 

1



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(5)(5)

1. 1. ReguRegułła jest wewna jest wewnęętrznie SRD1trznie SRD1--samosprzeczna,   samosprzeczna,   
jejeżżeli ma warunki eli ma warunki dopytywalnedopytywalne

 
wykluczajwykluczająące sice sięę

i nie ma innej reguły dla tego samego wniosku,  która
ma warunki dopytywalne

 
nie wykluczające się. 

Sprzeczności wewnętrzne: sprzeczności pomiędzy 
warunkami reguł

 
spłaszczonych



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(6)(6)

NpNp.:.:

reguła(1,"X", ["nW", "W", "A"], 1)
reguła(2,"X", ["nB", "C", "B"], 1)

i nie ma innej reguły dla X,  która   ma warunki
dopytywalne

 
nie wykluczające się.

Sprzeczności wewnętrzne: sprzeczności pomiędzy 
warunkami reguł

 
spłaszczonych



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(7)(7)

2. 2. ReguRegułła jest poa jest pośśrednio wewnrednio wewnęętrznie SRD1trznie SRD1--sprzeczna,   sprzeczna,   
jejeżżeli ma dla wszystkich moeli ma dla wszystkich możżliwych spliwych spłłaszczeaszczeńń

 warunki warunki dopytywalnedopytywalne
 

wykluczajwykluczająące  sice  sięę
 

i nie ma innej 
reguły dla tego   samego wniosku,  która  po 
spłaszczeniu ma warunki dopytywalne

 
nie  

wykluczające się. 

Sprzeczności wewnętrzne: sprzeczności pomiędzy 
warunkami reguł

 
spłaszczonych



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(8)(8)

NpNp.:.:
reguła(1,"X", ["C", "B", "Y"], 1)
reguła(2,"Y", ["A", "nB"], 1)

po spłaszczeniu: 

reguła(3,"X", ["C", "B", "A", "nB"], _)

i nie ma innej reguły dla X,  która  po spłaszczeniu
ma warunki dopytywalne

 
nie  wykluczające się. 

Sprzeczności wewnętrzne: sprzeczności pomiędzy 
warunkami reguł

 
spłaszczonych



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(9)(9)

33. . ReguRegułła poa pośśrednio wewnrednio wewnęętrznie SRD1trznie SRD1--sprzeczna nie bsprzeczna nie bęędzie dzie 
nigdy spenigdy spełłniona, lecz moniona, lecz możże bye byćć

 
niespeniespełłniona:niona:

Np.:

reguła(1,"X", ["C", "B", "Y"], 1)
reguła(2,"Y", ["A", "nB"], 1)

Jeżeli  nA,  
to  nY,  

to  nX.



SprzecznoSprzecznośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
i bazach i bazach 

ograniczeograniczeńń
 

(10)(10)

2. 2. SprzecznoSprzecznośści typu SRD2ci typu SRD2: warunki regu: warunki regułły sy sąą
 

sprzeczne w sprzeczne w 
wyniku   interakcji bazy reguwyniku   interakcji bazy regułł

 
i bazy  ograniczei bazy  ograniczeńń. . 

Np.:Np.:

reguła(1,"X", ["A", "C", "B"], 1)

ograniczenie(1,
 

["A", "C"])
ograniczenie sprawia, ze 

reguła ta nie będzie nigdy 
stosowana



NadmiarowoNadmiarowośści  w rozwinici  w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(1)(1)

11. . NadmiarowoNadmiarowośści typu NRD1ci typu NRD1: wyst: wystęępowanie regupowanie regułł
 o jednakowych wnioskach i jednakowych warunkach. o jednakowych wnioskach i jednakowych warunkach. 

Np. w przypadku reguNp. w przypadku regułł: : 

reguła 2
 

ma takie same warunki i taki sam wniosek jak 
reguła 1 wraz z regułami 3

 
i 4.

reguła(1,"W", ["nA", "B"], 1)
reguła(2,"W", ["E", "F" ,"nC", "nD"], 

1)
reguła(3,"A", ["C", "D"], 1)
reguła(4,"B", ["E", "F"], 1)



NadmiarowoNadmiarowośści  w rozwinici  w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(2)(2)

2. Nadmiarowo2. Nadmiarowośści typu NRD1_2ci typu NRD1_2: wyst: wystęępowanie powanie reguregułł
 subsumowanychsubsumowanych. . NpNp..w przypadku reguw przypadku regułł

reguła 1 jest subsumowana
 

(zawarta) w regule 2, gdyż
 obydwie mają

 
taki sam wniosek,  a  warunki reguły 2

 
są

 podzbiorem warunków reguły 1. Regułę
 

1
 

można więc 
usunąć

 
z bazy reguł.

reguła(1,"W", ["A", "B", "C", "nX"], 1)
reguła(2,"W", ["A", "B"], 1)



NadmiarowoNadmiarowośści  w rozwinici  w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(3)(3)

2. Nadmiarowo2. Nadmiarowośści typu NRD1_3ci typu NRD1_3: wyst: wystęępowanie powanie reguregułł
 

o o 
niepotrzebnych warunkachniepotrzebnych warunkach. . NpNp..w przypadku reguw przypadku regułł

Reguły te
 

można zastąpić
 

jedną
 

regułą.

reguła(3,"W", ["A", "B"], 1)

reguła(1,"W", ["A", "B", "C"], 1)
reguła(2,"W", ["A", "B", "nC"], 1)



NadmiarowoNadmiarowośści w rozwinici w rozwinięętych tych 
dokdokłładnych bazach reguadnych bazach regułł

 
(4)(4)

2. Nadmiarowo2. Nadmiarowośści typu NRD2ci typu NRD2: : ŹŹrróóddłłem nadmiarowoem nadmiarowośści typu ci typu 
NRD2NRD2

 
jest interakcja bazy regujest interakcja bazy regułł

 
i bazy ograniczei bazy ograniczeńń. Np. Np

reguła (1, "W", ["A",
 

"nF" ] ,1 )
reguła (2, "W", ["B",

 
"nF" ] ,1 )

Baza reguł: Baza ograniczeń:

ograniczenie(1,["A"
 

, "B"] )

reguła (3, "W", ["nF" ] ,1 )

Baza Reguł

redukują
 

się
 

do:



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w przadne w przóód: przykd: przykłład ad 
(b)(b)

 sprzeczna baza regusprzeczna baza regułł

A    B   nC

Fakty:

2. nW
 

B  Z
1.  A  B  Z  W

3.  A C  Z

Reguły:

A    B   nC
 

nZ
Nowy fakt:

 
nZ



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w przadne w przóód: przykd: przykłład ad 
(b)(b)

 sprzeczna baza regusprzeczna baza regułł

A    B    nC
 

Z nW

2. nW
 

B  Z
1.  A  B  Z  W

3.  A C  Z

Reguły:

A    B    nC
 

nZ
 

nW

Fakty:

2. nW
 

B  Z
1.  A  B  Z  W

3.  A C  Z

Nowy fakt:
 

nW

Nowy fakt: Z



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w przadne w przóód: przykd: przykłład ad 
(b)(b)

 sprzeczna baza regusprzeczna baza regułł

A    B    nC
 

nZ
 

nW

2. nW
 

B  Z
1.  A  B  Z  W

3.  A C  Z

Reguły:

A    B    nC
 

Z W

Fakty:

2. nW
 

B  Z
1.  A  B  Z  W

3.  A C  Z

itd. itd.  Zmiany
 

W 
 

nZ
 


 

nW
 


 

Z   W są
 

niekończącymi 
się

 
oscylacjami, świadczącymi o sprzeczności bazy reguł.

Nowy fakt: W

Nowy fakt:
 

nZ



Wnioskowanie rozwiniWnioskowanie rozwinięęte dokte dokłładne w przadne w przóód: przykd: przykłład (c)ad (c)
 sprzeczna baza regusprzeczna baza regułł

A    B    C
 

Z

2. nW
 

B  Z
1.  A  B  Z  W

3.  A C  Z

Reguły:

A    B    C

Fakty:

A    B    C
 

Z    W

2. nW
 

B  Z
1.  A  B  Z  W

3.  A C  Z

Z bazy reguł
 

i  z faktów
 

A,
 

B i  C  
wynikają

 
więc  tym razem nowe 
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