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METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
W SYSTEMACH EKSPERTOWYCH

1. Przegląd metod sztucznej inteligencji
Metody sztucznej inteligencji są stosowane w dziedzinach, w których podejmowanie decyzji zachodzi w warunkach braku wszystkich danych potrzebnych do przeprowadzenia obliczeĔ. Są to sytuacje, w których mamy do czynienia z tak zwanym rozumowaniem logicznym – racjonalnym, gdy zamierzamy
dowodziü pewnych twierdzeĔ, a takĪe w systemach eksperckich i diagnostycznych, w zarządzaniu wiedzą, preferencjami i informacją. Metody sztucznej inteligencji odgrywają równieĪ duĪą rolĊ we wszystkich tych zastosowaniach,
w których liczba moĪliwych kombinacji zmiennych jest na tyle duĪa, Īe uzyskanie oczekiwanych wyników jest niemoĪliwe z uwagi na dáugi czas oczekiwania, potrzebny na dokonanie obliczeĔ generujących te wyniki.
Do najwaĪniejszych metod sztucznej inteligencji zaliczyü naleĪy:
1. Sieci neuronowe to komputerowe modele, których budowa jest oparta
na uproszczonej strukturze poáączeĔ neuronowych w mózgu. Takiego systemu
nie trzeba programowaü. Wystarczy mu pokazywaü tak duĪą liczbĊ dobrych
i záych przykáadów, na podstawie których sieü neuronowa wzmacnia lub osáabia
áącza w swojej wewnĊtrznej drodze rozumowania, aĪ robi to dokáadnie i automatycznie. Sieci neuronowe mogą takĪe wnioskowaü na podstawie danych niewizualnych, na przykáad rozpoznawaü faászerstwa kart kredytowych, przewidywaü uszkodzenia systemów czy zapewniaü, by samolot páynnie przechodziá
z jednej wysokoĞci na drugą. Podstawowy problemem z samouczącymi siĊ systemami, takimi jak sieci neuronowe, polega na tym, Īe jeĞli popeánią báąd, nie
są w stanie wyjaĞniü swojego rozumowania – dziaáania.
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2. Logika rozmyta staáa siĊ przeáomem w tradycyjnie pojmowanej logice,
w której stwierdzenia musiaáy byü albo prawdziwe, albo faászywe. Logika ta
próbuje objąü swym zasiĊgiem takie obszary Īycia codziennego, w których
rzeczy mogą byü zarówno prawdziwe, jak i faászywe. Mimo Īe przeraziáo to
niektórych ortodoksyjnych logików, bardzo efektywnie sprawdziáo siĊ na przykáad w systemach kontrolnych dziaáających w systemach transportowych. Logika rozmyta okazaáa siĊ bardzo przydatna w zastosowaniach inĪynierskich, czyli
tam, gdzie klasyczna logika klasyfikująca jedynie wedáug kryterium prawda/faász nie potrafi skutecznie poradziü sobie z wieloma niejednoznacznoĞciami
i sprzecznoĞciami.
3. Algorytmy genetyczne naleĪą do genetycznej rodziny modeli obliczeniowych inspirowanych teorią ewolucji. Algorytmy genetyczne zostaáy zainspirowane darwinowską teorią doboru naturalnego. DziĊki nim moĪliwe jest
zmniejszenie ogromnej liczby obliczeĔ związanych z róĪnymi problemami projektowania inĪynierskiego, takimi jak modelowanie napiĊü i pĊkniĊü w strukturach wytrzymaáoĞciowych czy zachowaĔ aerodynamicznych pojazdów. Takie
problemy mogą rosnąü wykáadniczo, prowadząc do nieakceptowalnie dáugich
okresów, potrzebnych do przeprowadzenia obliczeĔ przez komputer. Zamiast
analizowaü wszystkie permutacje, z których przewaĪająca liczba nie ma Īadnego znaczenia dla konkretnego problemu, algorytmy genetyczne wyszukują najbardziej obiecujące rozwiązania i, áącząc je z innymi prowadzą do powstania
nowej generacji rozwiązaĔ. Wprowadzenie maáej zmiany, przypominającej
mutacjĊ genetyczną w naturalnej reprodukcji, pozwala na znalezienie dobrego
rozwiązania w uáamku czasu, który byáby potrzebny przy uĪyciu metod tradycyjnych.
2. Specyfika systemów ekspertowych
MoĪna przytoczyü wiele definicji systemu ekspertowego. Jednak na potrzeby tej pracy wystarczą dwie, w których káadziony jest akcent na nieco róĪne
aspekty.
W pierwszej definicji mówi siĊ, Īe system ekspertowy to aplikacja skáadająca siĊ z trzech niezaleĪnych fizycznie, wspóápracujących ze sobą czĊĞci (baza
wiedzy, mechanizm wnioskowania, interfejs), której zadaniem jest zastąpienie
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pracy eksperta w danej dziedzinie1. W definicji tej akcent jest poáoĪony na
strukturĊ systemu ekspertowego (rysunek 1).
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Rys. 1. Struktura systemu ekspertowego
ħródáo: opracowanie wáasne.

W drugiej definicji káadzie siĊ nacisk na aspekt doĞwiadczenia w procesie
podejmowania decyzji. DoĞwiadczenia koniecznego do rozwiązywania okreĞlonych problemów. System ekspertowy to program komputerowy, w którym prezentowany jest, w pewnej ĞciĞle okreĞlonej dziedzinie, stopieĔ zdobytego doĞwiadczenia w rozwiązywaniu problemów, porównywalny ze stopniem doĞwiadczenia i wiedzy eksperta2.
Systemy ekspertowe są wykorzystywanie w licznych obszarach. Przykáadowe zastosowanie systemów ekspertowych to:
– diagnozowanie chorób,
– poszukiwanie záóĪ mineraáów,
– identyfikacja struktur molekularnych,
– udzielanie porad prawniczych,
– diagnoza problemu (na przykáad nieprawidáowego dziaáania urządzenia).

1

J. Chromiec, E. Strzemieczna, Sztuczna inteligencja. Metody konstrukcji i analizy systemów eksperckich, PLJ, Warszawa 1994, s. 16.
2

A.M. Kwiatkowska, Systemy wspomagania decyzji. Jak korzystaü z wiedzy i informacji,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 39.
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System ekspertowy winien posiadaü nastĊpujące wáasnoĞci:
– odpowiedĨ jest zawsze poprawna (lub prawdopodobna – zaleĪy to od
problemu),
– gdy nie ma pewnej i jednoznacznej odpowiedzi, podawana jest najbardziej trafna i okreĞlone zostaje jej prawdopodobieĔstwo,
– system potrafi uzasadniü swoją odpowiedĨ,
– zna swoje ograniczenia (to znaczy, jak nie zna odpowiedzi, to nie wymyĞla, tylko oĞwiadcza, Īe nie wie).
Klasycznym przykáadem systemu eksperckiego jest system MYCIN sáuĪący do diagnozowania chorób zakaĨnych (takich jak zapalenie opon mózgowych) oraz do opracowywania terapii antybiotykowych.
3. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w systemach ekspertowych
Metody sztucznej inteligencji oprócz wymienionych wczeĞniej zastosowaĔ
mają równieĪ swoje aplikacje w systemach ekspertowych.
Jedną ze sáabszych stron systemów ekspertowych jest pozyskiwanie wiedzy. Z pomocą mogą przyjĞü sieci neuronowe, które potrafią gromadziü wiedzĊ
z dostĊpnych przykáadów. Systemem, który áączy zdobycze sieci neuronowych
z systemami ekspertowymi jest KBANN (Knowledge-Based Artificial Neural
Networks). Byá on sprawdzany za pomocą testów z dziedziny biologii molekularnej. Jego dziaáanie zobrazowano na rysunku 2.
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Rys. 2. Zasada dziaáania systemu KBANN
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie http://www.ci.pwr.wroc.pl/~kwasnick/
cybula_nedza_www/sieci/kbann.html.
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W przypadku sieci neuronowej mamy do czynienia ze znacznie sprawniejszym procesem pozyskiwania wiedzy. Zamiast „rĊcznego” wyprowadzania
reguá wykonywana jest operacja trenowania sieci neuronowej na podstawie
wáaĞciwie dobranych przykáadów. Zanim zostanie uruchomiony proces uczenia
naleĪy okreĞliü, jak sieü ma wyglądaü, z ilu ma byü zbudowana neuronów i jak
poáączonych. NastĊpnie naleĪy wprowadziü przykáad, czyli dane wejĞciowe X
oraz spodziewane dane wyjĞciowe Y. Sieü musi tak siĊ dostroiü (zmieniaü wartoĞü wag poáączeĔ), aby odpowiedzieü w sposób, jaki zakáada przykáad. Po serii
przykáadów sieü nauczy siĊ i bĊdzie w stanie generowaü odpowiedzi na dotąd
nieznane dane wejĞciowe. NajczĊĞciej do wspóápracy z systemem ekspertowym
wykorzystuje siĊ model sztucznej sieci neuronowej zwanej sieü Hamminga.
W systemie ekspertowym sieü neuronowa moĪe odgrywaü rolĊ maszyny wnioskującej oraz bazy wiedzy reprezentowanej przez zbiór wag (rysunek 3).
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Rys. 3. Schemat blokowy systemu ekspertowego z udziaáem sieci Hamminga
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie http://www.tpc.matness.net/ssn/ekspert/
index.php.

Wspóádziaáanie sieci neuronowej z systemem ekspertowym moĪe siĊ odbywaü na kilka sposobów3:
1. System ekspertowy moĪe byü uĪywany do uczenia sieci neuronowej.
W tym przypadku sáuĪy do przygotowania danych trenujących dla sieci neuronowej.

3

Por. http://aragorn.pb.bialystok.pl/~radev/ai/se/zal04/selic/pabich. htm#_Toc62834731.
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2. Sieü neuronowa moĪe wstĊpnie przetwarzaü dane wejĞciowe dla systemu ekspertowego (na przykáad dane z czujników) na postaü bardziej dogodną
do dalszego przetwarzania. MoĪe wówczas nastĊpowaü wstĊpne uogólnianie
i oczyszczanie danych wejĞciowych z szumu informacyjnego.
3. System ekspertowy moĪe kontrolowaü informacje przepáywające przez
róĪne sieci neuronowe. System decyduje wówczas, która sieü neuronowa dla
okreĞlonego rodzaju danych wejĞciowych powinna zostaü zastosowana. W tym
przypadku zarządza on wieloma sieciami neuronowymi, wybierając tĊ, która
najlepiej odpowiada wymaganiom w danym momencie, lub która jest przystosowana do wykonania pewnej operacji.
4. System ekspertowy moĪe przejmowaü dane wychodzące z sieci neuronowej lub zestawu sieci neuronowych i przedstawiaü rozszerzony (zgodnie
z tym, co sam wie) sposób ich interpretacji.
5. System ekspertowy moĪe na Īądanie objaĞniaü dziaáanie caáego systemu, wáącznie z dziaáaniem i interpretacją wyników samej sieci neuronowej.
W takim przypadku sieci neuronowe mogą byü przystosowane do zarządzania,
sterowania, ogólnie – do samodzielnego podejmowania decyzji na podstawie
napáywających sygnaáów wejĞciowych.
6. Sieü neuronowa moĪe byü uĪywana do pozyskiwania wiedzy dla systemu ekspertowego. W podejĞciu tym wykorzystuje siĊ wáaĞciwoĞci samoorganizowania siĊ sieci neuronowej oraz uczenia bez nadzoru.
7. Kolejnym przykáadem zastosowania metod sztucznej inteligencji moĪe
byü zastosowanie logiki rozmytej w mechanizmie wnioskowania na podstawie
bazy wiedzy, gdzie zapisane są reguáy rozmyte systemu ekspertowego. W przypadku takiego systemu dane wejĞciowe są najczĊĞciej wyraĪone w postaci liczb,
a reguáy opierają siĊ na wartoĞciach rozmytych. Schemat systemu rozmytego
przedstawiono na rysunku 4.
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Rys. 4. Schemat rozmytego systemu ekspertowego
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie A.M. Kwiatkowska, Systemy wspomagania..., s. 86.

Etapy tworzenia i wykorzystania systemu ekspertowego, który zawiera
metody logiki rozmytej, są nastĊpujące4:
1. Definicja zbiorów rozmytych i zmiennych lingwistycznych.
2. Definicja reguá rozmytych.
3. WartoĞciowanie dla danego przypadku (rozmyta maszyna wnioskująca).
4. Defuzyfikacja, czyli powrót do ukáadu nierozmytego – klasycznego.
Algorytmy genetyczne są wykorzystywane w systemach ekspertowych
zwáaszcza do generacji zbioru reguá. Celem pozyskania wiedzy z danych jest
odkrycie reguá, praw, które bĊdą speániaáy kryteria prawdziwoĞci, nowoĞci,
znaczenia dla zastosowania systemu ekspertowego, którego dotyczą.
ZakoĔczenie
Podsumowując rozwaĪania, naleĪy stwierdziü, Īe metody sztucznej inteligencji pozwalają w znacznym zakresie rozszerzyü moĪliwoĞci systemów ekspertowych. Warto teĪ dostrzec, Īe w obecnym Īyciu spoáecznym, gospodarczym, aby systemy ekspertowe wypeániaáy swoje funkcje doradcze na etapie
podejmowania decyzji, winny byü zasilane przez coraz wiĊkszą liczbĊ danych
mających wpáyw na podejmowanie decyzji. Natomiast zadaniem metod sztucznej inteligencji jest wspomaganie eksperta w selekcji najistotniejszych danych
wchodzących w skáad bazy wiedzy, a stanowiących podstawĊ procesu podejmowania decyzji w systemie ekspertowym. Nie moĪna teĪ zapomnieü o roli
4

A.M. Kwiatkowska, Systemy wspomagania..., s. 86.
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metod sztucznej inteligencji w procesie ustalania reguá mechanizmu wnioskowania, które pozwalają na wyciąganie odpowiednich wniosków na podstawie
juĪ zgromadzonych danych.
W związku z tym naleĪy Īywiü nadziejĊ, Īe metody sztucznej inteligencji
na staáe zagoszczą w systemach ekspertowych i bĊdą skutecznie wspomagaáy
decydentów w roli podmiotów zajmujących siĊ procesem podejmowania decyzji.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS IN EXPERT SYSTEMS
Summary
This article is describing neural networks, fuzzy logic and genetic algorithms in
conjunction with expert systems. This combination takes good effect in decision making processes. Artificial intelligence methods can extend possibilities of expert system
in case of dramatic data growth – data which are in huge volumes. Article is showing
different aspects of artificial intelligence methods in expert systems.
Translated by Grzegorz Wojarnik

