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Wprowadzenie do 

 

systemów 

ekspertowych 

Przetwarzanie wiedzy kontra przetwarzanie danych 

wobec bariery złożoności obliczeniowej 

System ekspertowy jest programem 

komputerowym, który wykonuje 

złożone zadania o dużych 

wymaganiach intelektualnych i robi to 

tak dobrze, jak człowiek będący 

ekspertem w tej dziedzinie.  

Jest to więc program komputerowy, który na 

podstawie szczegółowej wiedzy może wyciągać 

wnioski i podejmować decyzje, działając w sposób 

zbliżony do procesu rozumowania człowieka.  

Definicja 

Definicja systemu ekspertowego 

Definicja słownikowa określa system ekspertowy jako: 

„ system informacyjny ukierunkowany na zastosowanie eksperta 

rozwiązującego pewien problem. Rezultatem działania SE jest ekspertyza. 

Ekspertyza może być: klasyfikacją obiektów na podstawie ich cech (np. 

chorób na podstawie symptomów), nadzorowanie procesów - w 

szczególności w sytuacjach awaryjnych (np. uszkodzenie reaktora 

atomowego), symulację procesów, których realizacja byłaby kosztowna lub 

związana z nieodwracalnymi zmianami (np. loty kosmiczne)„[*] 

 

[*] Słownik informatyki dla ekonomistów, AE, Poznań 1992 

Definicja systemu ekpertowego cd. 

System ekspertowy to inteligentny program komputerowy, wykorzystujący 

procedury wnioskowania do rozwiązywania tych problemów, które są na 

tyle trudne, że normalnie wymagają znaczącej ekspertyzy specjalistów[1] 

Jest to program komputerowy, który naśladuje zachowanie eksperta w danej 

dziedzinie. System tego rodzaju jest szczególnie przydatny w przypadku 

wnioskowania w odniesieniu do problemów zawierających aspekty słabo 

ustrukturalizowane.[2] 

System ekspertowy jest to system informatyczny wykorzystujący zapisaną 

wiedzę eksperta do rozwiązywania zadań, które normalnie wymagają 

ludzkiej inteligencji. System ekspertowy symuluje działanie eksperta w 

sposobie użytkownika - poprzez analizę odpowiedzi użytkownika na 

pytania kierowane do niego przez system[3] 
 

[[1] B.Smok, Pojęcie systemu ekspertowego, [w:] Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja, pod redakcją 

A.Baborskiego, Wrocław 1994, AE 

[2] J. Liebowitz, cyt. za [B.Stefanowicz, Metody sztucznej inteligencji i systemy eksperckie, Warszawa 1993, Monografie 
i Opracowania SGH, nr 383 ] 

[3] A.Baborski, Wiedza i sztuczna inteligencja, [w:] Elementy systemów ekspertowych, pod redakcją M.Owoca, Wrocław 
1991, skrypty AE, 
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Cechy 

Dlaczego system ekspertowy: 

• zdolność szybkiego rozwiązywania problemów; 

• zdolność rozwiązywania problemów przez osoby nie będące 

ekspertami w danej dziedzinie; 

• możliwość rozwiązywanie problemów na podstawie wiedzy 

teoretycznej i empirycznej; 

• przystosowanie do ciągłego uczenia się i doskonalenia procedur 

(zmiany wprowadzane w związku ze zmianą oferty dla klientów mogą 

spowodować powstawanie nowych rodzajów błędów); 

• współpraca z użytkownikiem w języku zrozumiałym dla użytkownika 

końcowego; 

• poprawność i zasadność wyprowadzonych wniosków oraz 

konsekwencja w działaniu; 

• obniżenie kosztów uzyskiwanych ekspertyz; 

• duża wszechstronność uzyskiwanych ekspertyz.  

Cechy systemu ekspertowego 

• zdolność do rozwiązywania problemów szybciej i sprawniej niż potrafi to 

uczynić człowiek nie będący ekspertem w danej dziedzinie; 

• zdolność do rozwiązywania zadań na podstawie wiedzy teoretycznej jak i 

zgromadzonej wiedzy empirycznej (doświadczalnej); 

• zdolność do poszukiwania rozwiązań słabo sformalizowanych dotychczas 

problemów, bądź w przypadku niepełnych danych wejściowych (systemy 

wyposażone w algorytmy rozumowania rozmytego); 

• zdolność rozwiązywania zadań na podstawie skojarzeń a nie tylko 

wyrażeń warunkowych; 

• przystosowanie do ciągłego uczenia się i doskonalenia procedur; 

• współpraca z użytkownikiem w języku zrozumiałym dla użytkownika, przy 

równoczesnym rozwiązywaniu problemów na poziomie eksperta; 

• konieczność udziału eksperta w tworzeniu systemu w celu przekazania 

własnej wiedzy  

Zalety systemu ekspertowego 

• konsekwencja w działaniu  

• poprawność i zasadność w wyprowadzaniu wniosków 

• użyteczność; 

• wysoka jakość ekspertyz; 

• duża szybkość uzyskiwanych ekspertyz, 

• wszechstronność ekspertyz; 

• stabilność w działaniu niezależnie od warunków i okoliczności; 

• „popularyzacja” specjalistycznej wiedzy; 

• możliwość stosowania w warunkach szkodliwych dla człowieka; 

• obniżenie kosztów uzyskiwanych ekspertyz. 

Klasyfikacja  

Systemy ekspertowe można podzielić 
na trzy ogólne kategorie: 

 
 doradcze (advisory) - prezentują rozwiązania dla 
użytkownika, który jest w stanie ocenić ich jakość 
(człowiek może przyjąć rozwiązanie oferowane przez 
system lub je odrzucić i zażądać innego rozwiązania), 

 
 podejmujące decyzje bez kontroli człowieka 
(dictatorial) - są same dla siebie końcowym autorytetem, 
stosuje się je w sytuacjach, gdzie udział człowieka jest 
utrudniony lub wręcz niemożliwy, 

 
 krytykujące (criticizing) - systemowi przedstawiony 
jest problem oraz jego rozwiązanie; system dokonuje 
analizy i komentuje uzyskane rozwiązanie. 
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Sposoby używania systemów ekspertowych Podział systemów ekspertowych: 

1. Z uwagi na realizowane funkcje: 

– systemy doradcze (advisory),  

– decyzyjne (dictatorial), 

– krytykujące (criticizing). 

 

2. Z uwagi na uzyskiwane wyniki: 

– diagnozy - oceniają  stan istniejący na podstawie posiadanych danych, 

– prognozy - przewidują stan przyszły na podstawie istniejących danych, 

– plany - opisują określony stan do którego należy dążyć. 

 

3. Z uwagi na stan wiedzy : 

– systemy z wiedzą pewną (zdeterminowaną), 

– systemy z wiedzą niepewną (wykorzystuje się metody probabilistyczne), 

– systemy z wiedzą pełną, 

– systemy w wiedzą niepełną, biorąc pod uwagę kryterium kompletności. 

 

Podział systemów ekspertowych - szczegóły 

4.  Z uwagi na realizowane zadania: 

– Interpretacyjne - dedykują opis sytuacji lub stanu czujników, np. 

rozpoznawanie mowy, obrazów, struktur danych; 

– Predykcyjne - wnioskują o przyszłości na podstawie danej sytuacji, np. 

prognoza pogody, rozwój choroby 

– Diagnostyczne - określają wady systemu na podstawie obserwacji, np. 

medycyna, elektronika, mechanika 

– Planowania - podejmują działania, aby osiągnąć cel, np. ruchy robota 

– Monitorowania - porównują obserwacje z ograniczeniami, np. w 

elektrowniach atomowych, medycynie, w ruchu ulicznym 

– Sterowania - kreują zachowaniem systemu; obejmują interpretowanie, 

predykcję, naprawę i monitorowanie zachowania się obiektu 

– Poprawiania - podają sposób postępowania w przypadku złego 

funkcjonowania obiektu, którego te systemy dotyczą 

– Naprawy - harmonogramują czynności przy dokonywaniu napraw 

uszkodzonych obiektów 

– Instruowania - systemy doskonalenia zawodowego. 

 

Podział systemów ekspertowych - szczegóły 

 

5. Z uwagi na zastosowaną logikę : 

– systemy z logiką dwuwartościową (występują tylko 2 wartości logiczne: 

prawda i fałsz) 

– system z logiką wielowartościową (oprócz wartości prawdy i fałszu 

występują też inne wartość logiczne) 

– system z logiką rozmytą (przyjmowane są wartości pośrednie z 

przedziału [0,1], przy czym wartość 0 oznacza, że rozwiązanie nie należy 

do zbioru, wartość 1 że należy, natomiast wartości pośrednie 

przyjmowane są z określonym prawdopodobieństwem) 

 

Hybrydowe systemy ekspertowe 

• Równoległe - niezależne działanie systemu 

ekspertowego i opartego na nowoczesnych 

technologiach, każdy z tych systemów przetwarza 

określone dane a wynik jest konkluzją wyników 

otrzymanych z obu systemów; 

• Sekwencyjne - wynik przetworzenia danych w 

jednym systemie jest podawany na wejście 

drugiego systemu; 

• „Zanurzenia” - jedne system stanowi integralną 

część drugiego, np. sieć neuronowa stanowi bazę 

wiedzy w systemie ekspertowym. 

Budowa 
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Zasadnicze składniki  

systemu ekspertowego 

User interface  Expert interface  

Question Answer 

Expert User  

Domain knowledge 

Knowledge base 
Inference 

engine 

Przykładowa wizja systemu 

ekspertowego 
Ogólny schemat działania systemu 

ekspertowego 

Elementy 

składowe 

systemu 

ekspertowego 

Ekspert 

dziedzinowy 

Inżynier 

wiedzy 

Interfejs 

Podsystem 

gromadzenia 

wiedzy 

Baza danych 

stałych 

Baza wiedzy 

 

Podsystem 

objaśniający 

Podsystem 

wnioskujący 

Interfejs 

naturalny 

Użytkownik 

Wiedza 

ogólna 

Opis 

problemu 

Rozwiązanie 

problemu 

Dodatkowe 

objaśnienia 

Schemat  struktury systemu expertowego 

Procedury  

wnioskowania 

Procedury  

sterowania 

dialogiem 

Baza danych  

stałych 

Procedury  

objaśniania 

Baza danych  

zmiennych 

Procedury  

aktualizacji  

bazy wiedzy 

Baza  

Wiedzy 
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Wiedza 

Metody reprezentowania wiedzy 

• metody wykorzystujące zapis stwierdzeń  

 polegają na przechowywaniu informacji w postaci tzw. uporządkowanych trójek  

 {obiekt – atrybut - wartość} 

• metody wykorzystujące systemy regułowe  

 polegają na zapisie w bazie wiedzy zbioru odpowiednich reguł najczęściej w postaci  

 IF <warunek logiczny> THEN <rozwiązanie  

• metody ramowe  

  polegają na zapisie opartym o podstruktury;  

  rama jest strukturą opisującą obiekt składa się z podstruktur (tzw. klatek) 

 reprezentujących określoną właściwość lub cechę  

• metody używające modeli obliczeniowych  

• metody oparte na logice formalnej 

• metody wykorzystujące sieci semantyczne  

Wnioskowanie 

Mechanizm wnioskowania 

 

–  Rodzaje strategii 

 

–  Sposoby wnioskowania 

  

Mechanizm wnioskowania  

Rodzaje strategii  
 

Metody ślepe (nie wykorzystujące informacji o dziedzinie 

rozwiązania)  

– Strategia w głąb (depth - first)  

– Strategia z powracaniem (backtracking)  

– Strategia wszerz (breadth - first)  

– Strategia zachłanna (hill-climbing)  

 

Metody heurystyczne (ściśle dopasowane do danego 

problemu)  

– Strategia „najpierw najlepszy” (best - first)  

– Strategia A*  

– Strategia A* z iteracyjnym powracaniem  

Mechanizm wnioskowania  

Sposoby wnioskowania 

 
• Wnioskowanie w przód - generowanie nowych faktów na podstawie 

dostępnych reguł i faktów tak długo, aż uzyska się postawiony cel; 

• Wnioskowanie wstecz - wykazywanie prawdziwości hipotezy na 

podstawie prawdziwości przesłanek, a następnie tak określone przesłanki 

przyjmowane są jako nowa hipoteza;  

• Wnioskowanie mieszane - pośrednie pomiędzy wnioskowaniem w przód 

oraz wnioskowaniem wstecz, polega na przełanczaniu trybu 

wnioskowania na podstawie tzw. metareguł opartych na bazie 

metawiedzy;  

• Wnioskowanie rozmyte - oparte jest na teorii zbiorów rozmytych, w 

której jako rozwiązanie problemu przyjmuje się wartości z przedziału [0,1].  
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Utworzenie systemu ekspertowego,  
z reguły opartego na bazie wiedzy, wymaga 
pozyskania wiedzy eksperta, który potrafi 

sam znaleźć rozwiązanie na podstawie 
informacji o problemie względnie bazując 

na swoim doświadczeniu.  

System ekspertowy może używać wiedzy wielokrotnie  

i w sposób ekonomicznie bardziej efektywny, gdyż nie jest 

przy tym wymagana obecność eksperta.  

Umożliwia to ekspertowi uwolnienie się od powtarzania 

analogicznych ekspertyz i zajęcie się bardziej twórczymi 

zadaniami. 

Moc programu ekspertowego 

w zakresie rozwiązywania danego 

problemu tkwi w zakodowanej w nim 

wiedzy, a nie w schematach 

wnioskowania, których ten program 

używa.  

Oznacza to, że aby zbudować inteligentny program, 

należy go wyposażyć w dużą ilość dobrej jakości, 

specyficznej wiedzy o danym przedmiocie. 

Wiedza z jaką mają do czynienia eksperci  

i inżynierowie wiedzy dzieli się na: 

• wiedzę a-priori – to reguły i fakty z zakresu 

danej dziedziny, które mogą zostać podane 

przez każdego eksperta z danej dziedziny; 

• wiedzę wnoszoną – to wiedza dotycząca 

konkretnego przypadku, który pojawił się  

w trakcie pracy systemu ekspertowego lub 

eksperta; jest nabywana podczas realizacji 

procesu podejmowania decyzji. Fakty to 

najczęściej zdania oznajmujące opisujące 

cechy obiektu w zdaniu. 

 

Dostępna wiedza najczęściej jest 

w postaci: 

• faktów z danej dziedziny wiedzy,  

• reguł typu „przed zrobieniem czegoś zrobić 

to”, 

• heurystyk w rodzaju „co by tu zrobić?”, 

• ogólnych strategii postępowania, 

• teorii z danej dziedziny. 

Do głównych zadań metod 

pozyskiwania wiedzy należy: 

• formułowanie nowych pojęć, 

• wykrywanie prawidłowości w danych, 

• tworzenie reguł decyzyjnych, 

• uogólnianie i precyzowanie pojęć, 

• stosowanie analogii, 

• zdobywanie wiedzy na drodze konwersacji 

z użytkownikiem systemu, 

• generowanie wiedzy w sposób zrozumiały 

dla człowieka. 

 

Wiedza jawna

Wiedza ukryta

Metody inżynierii wiedzy

Schematy 

Algorytmy postępowania

Wzory i symbole

Doświadczenie, umiejętności, 

spostrzeżenia, sposoby 

postępowania posiadane przez 

specjalistów i ekspertów z danych 

dziedzin

Potencjalna wiedza zawarta w 

dokumentach i bazach danych
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Baza wiedzy powstaje w ten sposób, że inżynier 

wiedzy (IW) pozyskuje od eksperta wiedzę, którą ten 

potrafi wyartykułować, i wbudowuje ją do systemu. 

Wiedza eksperta

Wiedza wyartykułowana przez eksperta

Wiedza zgromadzona przez IW

Formalizacja wiedzy

Baza wiedzy

Kategoryzacje pojęć przez eksperta  

Zapalenie 

gardła

katar

Zapalenie 

płuc

Katar sienny

Choroby górnych dróg oddechowych

Alergie

Choroby dolnych dróg oddechowych

Sposoby formalnej reprezentacji wiedzy dzieli 

się na: symboliczne i niesymboliczne 

Najczęściej używane są: 

  

Trójki OAW  

 

Sieci semantyczne  

 

Ramki  

 

Zdania logiczne  

 

Systemy reguł 

Przyczyny  niepewności  wiedzy 

• niewiarygodne źródła informacji, 

• zbyt wiele informacji nie mającej znaczenia, 

• brak precyzji w obserwacjach i opisie, 

• błędy aparatury, 

• brak zrozumienia sytuacji, 

• sprzeczne informacje, 

• nieznane czynniki wpływające na sytuację, 

• zmiana sytuacji w czasie, starzenie się wiedzy, 

• koszty pozyskiwania nowych informacji. 

Podział metod reprezentacji wiedzy dla 

systemów ekspertowych 

Wiedzę dla SE można też 

pozyskiwać z hurtowni danych 

stosując metody eksploracji 

danych (data mining).  
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Metody eksploracji danych 

można podzielić na: 

• odkrywanie asocjacji, 

• klasyfikacja i predykcja, 

• grupowanie, 

• analiza sekwencji i przebiegów czasowych, 

• odkrywanie charakterystyk, 

• eksploracja grafów i sieci, 

• wykrywanie punktów osobliwych. 

Zadaniem uczenia maszynowego jest: 

• tworzenie nowych pojęć, 

• wykrywanie nieznanych prawidłowości w danych, 

• formułowanie reguł decyzyjnych 

• przyswajanie nowych pojęć przy pomocy 

uogólnienia i analogii, 

• modyfikowanie, uogólnianie i precyzowanie 

danych, 

• zdobywanie wiedzy poprzez interakcję z 

otoczeniem, 

• formułowanie wiedzy zrozumiałej dla człowieka. 

 

Podsystem wnioskujący 

najczęściej lepiej lub gorzej 

naśladuje działanie człowieka 

podejmującego odpowiednie 

decyzje 

Struktura wnioskowania w systemie ekspertowym 

BANKER 

Schemat działania systemu expertowego 

Procedury  

wnioskowania 

Procedury  

sterowania 

dialogiem 

Baza danych  

stałych 

Procedury  

objaśniania 

Baza danych  

zmiennych 

Procedury  

aktualizacji  

bazy wiedzy 

Baza  

Wiedzy Elementy 

systemu 

ekspertowego 

ze sprzężeniem 

zwrotnym  

Ekspert 

dziedzinowy 

Inżynier 

wiedzy IW 

Interfejs 

Podsystem 

gromadzenia 

wiedzy 

Baza Danych 

BD 

Baza wiedzy 
BW 

 

Podsystem 

objaśniający 

Podsystem 

wnioskujący 

Interfejs 

Użytkownik 

Ogólnie dostępna  

wiedza o problemie 
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Rozważając rodzaje SE pod względem 

sposobu ich tworzenia możemy wyróżnić 

dwie podstawowe grupy: systemy 

dedykowane oraz szkieletowe.  

 

Systemy dedykowane tworzy się od 

początku dla określonego z góry odbiorcy, 

służą one do rozwiązywania ściśle 

określonej klasy problemów. Do ich 

budowy stosuje się specjalne języki 

systemów ekspertowych.  

O wiele praktyczniejszym sposobem tworzenia 

systemów ekspertowych jest konstruowanie tzw. 

systemów szkieletowych, które wzorując się na 

anielskiej nazwie shells nazywa się często 

muszelkowymi lub skorupowymi.  

Określa się je w ten sposób, ponieważ zawierają 

początkowo pustą bazę wiedzy.  

 

Ta metoda tworzenia SE znacznie przyspiesza 

proces powstawania systemu ekspertowego oraz 

daje spore możliwości zastosowania gotowego 

już systemu szkieletowego.  

Najbardziej popularnymi 

systemami typu shell są:  

 

bezpłatne: CLIPS, JESS, 

MANDARAX, DROOLS; 

 

płatne: SPHINKS, EXSYS. 

 

Struktura przykładowego shell 

Przykładowy program zasilający 
bazę wiedzy dla shell 

Wprowadzanie reguł do systemu CAKE 
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Struktura pełnego systemu ekspertowego 

Procedury

 wnioskowania
Procedury

sterowania

dialogiem

Procedury

objaśniania

Baza

wiedzy

Baza danych

stałych

Baza danych

zmiennych

Procedury

aktualizacji bazy

wiedzy

Zapytanie 

Odpowiedź 

Użytkownik 

Przykład dialogu z systemem 

Pytanie 
Dialog 

Odpowiedź 
Wyjaśnienie 

Uradowany 

użytkownik! 

Funkcjonują dwie definicje systemu ekspertowego 

program komputerowy posiadający wiadomości  

w formie bazy wiedzy i przeprowadzający 

wnioskowanie z możliwością rozwiązywania 

problemów i doradztwa. 

program komputerowy, który prezentuje sobą,  

w pewnej ściśle określonej dziedzinie, stopień 

doświadczenia w rozwiązywaniu problemów 

porównywalny ze stopniem doświadczenia i wiedzy 

eksperta 

Zgodnie z nimi system ekspertowy to: 

A - myśli 

C - czyta 

B - właśnie kończy maraton 

Przykład zadania wymagającego 

rozumowania: 

Schemat automatycznego rozumowania: 

Ktoś spocony

JEST MOKRY

Osoba, która się męczy,

poci się

Ktoś, kto biegnie ponad piętnaście minut,

męczy się

Osoba, która kończy maraton,

biegła prawie dwie godziny

B jest mokry 

Przykładowy 

schemat 

automatycznego 

wnioskowania  

Podwyższona 

temperatura

Katar

Ból głowy

Kaszel

Łamanie w 

kościach

GRYPA

NIE

TAK

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK
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Wyróżnia się kilka form 

podawanych wyjaśnień w SE 

Odpowiedź na pytanie użytkownika „Jak?”; w tym 

przypadku zostaje prześledzony proces wnioskowania, 

który doprowadził do konkluzji; wykazywane są użyte 

reguły, ich wyniki i zastosowane fakty.  

 

Odpowiedź na pytanie użytkownika „Dlaczego?”; 

pytanie zadawane jest najczęściej wtedy, gdy system 

próbuje dowiedzieć się o jakąś dodatkową daną; zwykle 

wykazywana jest reguła, której przesłanka wymaga 

zadania takiego pytania. 

 

Odpowiedź na pytanie użytkownika 

„Dlaczego nie?”; w tym przypadku SE 

prezentuje łańcuch reguł i wyjaśnia, 

dlaczego pewne reguły zostały 

odrzucone. 

 

Odpowiedź na pytanie użytkownika „A 

co jeśli?”; w tym przypadku system 

pokazuje wnioskowanie i odpowiedź 

przy założeniu zmiany faktu, czy reguły. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                    

 

                                     

 

 Bazy 

wiedzy 

 Baza reguł wnioskowania 

 Język  bezpośredniego 
użytkownika  

SET 
SIK 

SWD Systemy 

ekspert. 

Moduły pozyskiwania wiedzy 

Użytkownicy 

Użytkownicy 

Użytkownicy 

Użytkownicy 

Eksperci System inżynierii wiedzy 

 Baza modeli 
decyzyjnych 

Zbiory danych 
Bazy  Danych 

Programy użytkowe  
Biblioteka program. 

 Interfejs 
 użytkownika  

Miejsce systemu ekspertowego między wyróżnionymi 

typami systemów informatycznych  Ważna uwaga praktyczna: 

 Eksperci w swojej działalności 

popełniają błędy i systemy 

ekspertowe, które ich naśladują, 

czynią to również.  
 

Nie można oczekiwać, że system ekspertowy w każdym przypadku 

poda prawidłowe rozwiązanie.  

 

Tego rodzaju systemy nie muszą bezwarunkowo zawierać całej 

wiedzy eksperta, a jedynie wybrane, specjalne jej wycinki, stąd 

też stosowane jest określenie „systemy bazujące na wiedzy”.  

Dla ułatwienia interpretacji 

odpowiedzi SE często są 

podawane w formie rysunkowej: 

Wczesne systemy ekspertowe 

Nazwa Rok powstania Uniwersytet Obszar zastosowań

Dendral 1965 Standford Informacje o strukturze

chemicznej

Maksyma 1965 MIT Złożona analiza

matematyczna

Hearsay 1965 Carnegie-Mellon Interpretacja naturalnego

języka

Mycin 1972 Stanford Diagnostyka chorób krwi

Teiresias 1972 Stanford Narzędzie do budowy bazy

wiedzy

Prospector 1972 Stanford Poszukiwanie minerałów

Age 1973 Stanford Narządzie do tworzenia SE

OPS5 1974 Carnegie-Mellon Narządzie do tworzenia SE

Caduceus 1975 Pittsburgh Diagnostyka internistyczna

R1 1978 Carnegie-Mellon Konfigurowanie systemów

komputerowych

Rosie 1978 Rand Corp. Narzędzie do tworzenia SE
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Przykłady systemów 

ekspertowych dla medycyny 

Diagnostyczne:  

 

GIDEON (ang. Global Infectious Diseases and 

Epidemiology Network) 

 

A także pochodne MYCIN:  baobab, guidon, neomycyn, 

teiresias, wheeze, clot  

 

Terapeutyczne:  

 

AVES-N (ang. Artificial Ventilation Expert Systems for 

Neomates)  

 

Dalsze systemy:  
ADE Monitor – system, które celem jest wpieranie 

personelu medycznego w monitorowaniu pacjentów, 

którzy odczuli szkodliwe uboczne działanie leków; 

APACHE III – system wspomagający analizę ryzyka 

zgonu pacjenta w szpitalu; 

Epileptologic’s Assistant – doradca lekarzy w sprawie 

epilepsji; 

GENINFER – wspomaga lekarzy i konsultantów do spraw 

genetyki w ocenianiu ryzyka nawrotu zaburzeń 

genetycznych na podstawie analizy rodzinnego drzewa 

genealogicznego; 

PRODIGY – wspomaganie poradą kliniczną oraz 

zaleceniami terapeutycznymi przy wyborze odpowiednich 

leków;  

JEREMIACH, ORTHOPLANNER – systemy 

wspomagające dentystów w leczeniu 

ortodontycznym,  w doborze odpowiedniej 

techniki leczenia wad zgryzu; 

RaPID – system wspomagający 

projektowanie wyjmowanych protez 

dentystycznych; 

DermaDEX – system wspomagajacy 

diagnostykę chorób skóry; 

MDDB – system wspomagający diagnozę  

syndromów dysmorfii (choroba mięśni), które 

są rzadko spotykane; 

 

RHEUM EXPERT – system 

wspomagający diagnozowanie 

chorób reumatycznych; 

PUFF – diagnozuje rezultaty 

testów pulmonologicznych; 

MINERWA – system do analizy 

objawów patologicznych np. 

zmiany śródpiersiowe, zmiany 

ogniskowo-kostne, ogniskowo-

mózgowe i in. 

INTERNIST opracowany w 1974 roku 

na Uniwersytecie Pittsburg; 

podstawowym zadaniem systemu było 

diagnozowanie bez formułowania 

zaleceń na temat leczenia; system 

pozwalał na zdiagnozowanie ok. 500  

jednostek chorobowych i osiągnął 

sprawność eksperta w zakresie ok. 85% 

przypadków internistycznych.  

 

Przykładem neuronowego systemu 

ekspertowego jest DESKNET. System 

dokonuje diagnozy chorób skóry typu 

grudkowo-złuszczającego.  

 

Został zaprojektowany  w celu 

wspomagania nauczania studentów 

medycyny.   

 

System został zbudowany w postaci  

sieci neuronowej o strukturze 96-20-10 

zawierającej ciągłe neurony bipolarne. 
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Klasyfikacja systemu ekspertowego 

zależy od tego co otrzymujemy na 

wyjściu. Wyniki te możemy podzielić 

na trzy zasadnicze grupy: 

diagnoza - ocena stanu istniejącego na podstawie 

posiadanych danych, 

prognoza - przewidywanie stanu przyszłego na 

podstawie istniejących danych, 

plan - opis pewnego stanu do którego należy dążyć. 

Klasyfikacja systemów ekspertowych  

według wybranych kryteriów 

Kategoria Zadania realizowane przez systemy ekspertowe

Interpretacyjne dedukują opisy sytuacji z obserwacji lub stanu czujników, np.

rozpoznawanie mowy, obrazów, struktur danych

Predykcyjne wnioskują o przyszłości na podstawie danej sytuacji, np. prognoza pogody,

rozwój choroby

Diagnostyczne określają stan systemu na podstawie obserwacji, np. medycyna, elektronika

Kompletowania konfigurują obiekty w warunkach ograniczeń, np. konfigurowanie systemu

komputerowego

Planowania podejmują działania, aby osiągnąć cel, np. ruchy robota

Monitorowania porównują obserwacje z ograniczeniami, np. w elektrowniach atomowych,

medycynie, w ruchu ulicznym

Sterowania kierują zachowaniem systemu; obejmują interpretowanie, predykcję,

naprawę i monitorowanie zachowania się obiektu

Poprawiania podają sposób postępowania w przypadku złego funkcjonowania obiektu,

którego te systemy dotyczą

Naprawy harmonogramują czynności przy dokonywaniu napraw uszkodzonych

obiektów

Instruowania systemy doskonalenia zawodowego dla studentów

Sektor

Zastosowanie

Bankowość

i ubezpieczenia

Przemysł Handel

i usługi

Sektor

publiczny i inne

Monitorowanie

Sterowanie

obserwowanie

trendów

nadzorowanie

procesów sterowanie

procesami,

raportowanie

specjalnych sytuacji

obserwowanie

trendów

monitorowanie

reaktorów

jądrowych oraz

dużych sieci

(gazowe,

wodne)

Projektowanie wspomaganie

tworzenia nowych

produktów i usług

projektowanie

zakładów

i produktów,

komputerów

wybór

asortymentów

, doradztwo

dla rolnictwa

sieci (pocztowe,

energetyczne)

Diagnostyka kredyty, pożyczki

na nieruchomości,

analiza ryzyka,

przetwarzanie

skarg

wykrywanie

uszkodzeń,

utrzymywanie

zdolności

produkcyjnej

kredyty,

analiza ryzyka

diagnoza

medyczna,

diagnoza

techniczna

Planowanie analiza ryzyka,

planowanie

inwestycji

projektowanie

funkcji logicznych,

planowanie projektu

analiza

ryzyka,

analiza rynku

planowanie

inwestycji,

planowanie na

wypadek klęski,

planowanie

dystrybucji

Ekonomia i zarządzanie są dziedzinami, 
w których dość późno, bo dopiero od lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, 

zauważa się wzrost praktycznego 
zastosowania systemów ekspertowych.  

Główne obszary zastosowań SE to m.in.: 

 finanse przedsiębiorstw,  

 bankowość, 

 zarządzanie produkcją,  

 zarządzanie personelem,  

 inwestycje, ubezpieczenia,  

 analizy rachunkowe itd.  

Ostatnio przechodzi się nawet do etapu integracji SE  

z systemami informatycznymi zarządzania, tworząc 

strategiczne, zintegrowane systemy informatyczne. 

Systemy ekspertowe zyskują coraz 

większe zastosowanie w zakresie 

rachunkowości, w ramach której 

wspomagają m.in. następujące operacje: 

•minimalizacja kosztów produkcji, 

•oszacowywanie trudno ściągalnych  

 należności, 

•sporządzanie listy płac, 

•analizy poprawności budżetu, 

•planowanie oraz kontrola np. podatków 
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Spośród znanych instytucji 

finansowych stosujących SE 

można wymienić:  

 American Express,  

 Citibank,  

 Manufacturers Hanover Trust,  

 National Westminister Bank,  

 Continental Canada oraz  

 Lloyd’s of London  

Przykładowe gotowe systemy: 
Dziedzina Przeznaczenie Producent Sposób

implementacji

Nazwa

aplikacji

Wskazówki             i

wyjaśnienia

DIGITALK SMALLTALK ECONOMICS

DISCOVERY

Ekonomia

Prognozowanie

ekonomiczne

ESI, Wielka Brytania Prolog EMEX

Wspomaganie

decyzji finansowych

Arthur Andersen LOOPS7KB FSA

Zarządzanie

projektami

PANSOPHIC - INGOT

Zarządzanie

Zarządzanie

personelem

Uniwersytet Saarlandes,

Niemcy

Metoda wiązań

wstecznych

LST-1

Analiza kredytowa SYNTELLIGENCE/IBM Język SYNTEL SYNTEL

Analiza kredytowa Uniwersytet w Paryżu System

szkieletowy

SMARK

PATRILOG

Bankowość

Kontrola pracy oraz

wspomaganie

typowych operacji

Union Bank, Szwajcaria COBOL META-PSS

Ubezpieczenia Ubezpieczenia na

życie

MONEY Financial

services, USA

IBM ESE CLUES

Audyt Kontrola bilansu

firmy

Deutsche

Kreditgenossenshact BIM,

Niemcy

PROLOG +

BASIC + sieci

semantyczne

Portable Adviser

Architektura systemu CERDEX 
służącego do oceny ryzyka kredytowego 

Meta

model

Ekspert

dziedzinowy

Ekspert

opiniujący

Ekspert finansowy

Ekspert zarządzający

Ekspert produkcyjny

BW

BW

BW

BW

BW

BWEkspert leksykograficzny

Ekspert rozłączający

Ekspert łączący

Użytkownik

Interfejs

Meta baza

A teraz trochę szczegółów... 

Podstawowym elementem systemu 

ekspertowego jest baza wiedzy. To w niej 

znajduje się cała “mądrość” systemu, która w 

znacznej mierze decyduje o jego możliwościach. 

Można użyć stwierdzenia z języka angielskiego 

more knowledge less serach, które wskazuje,       

że im obszerniejsza jest wiedza, tym szybciej 

uzyskuje się rozwiązanie. Baza wiedzy 

gromadzi w sobie podstawowe fakty, opisy 

obiektów, heurystyki, doświadczenia oraz 

prawidła proceduralne.  
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Inżynieria wiedzy 

metody pozyskiwania wiedzy (knowledge acquistion) 

metody reprezentacji wiedzy 

Wiedza w Systemach Ekspertowych 

• wiedza a’priori – wiedza będąca dziedzictwem 

kulturowym, są to reguły i fakty dotyczące danej 

dziedziny, znane z góry, które mogą być podane przez 

każdego bardziej lub mniej doświadczonego eksperta. 

• wiedza wnoszona – jest to wiedza dotycząca 

konkretnego przypadku, który pojawił się w trakcie 

pracy systemu ekspertowego czy eksperta, najczęściej 

nabywana w trakcie procesu podejmowania decyzji. 

Metody reprezentacji wiedzy 
to metody zapisania pozyskanej wiedzy w maszynach 

cyfrowych, w sposób najbliższy sposobowi rozumowania 

człowieka. 

Metody reprezentacji wiedzy mają za zadanie: 

• nadać wiedzy format kompatybilny z 

komputerem 

• utrzymywać formę bliską formie, w jakiej 

ekspert podaje reguły i fakty 

• ustalić reprezentację taką, aby możliwe było 

łatwe modyfikowanie, dodawanie i usuwanie 

faktów i reguł 

Baza wiedzy zawiera fakty  

i reguły, które są niezbędne do 

rozwiązania problemu w danej 

dziedzinie. Fakty są zdaniami 

oznajmującymi, mogą być 

reprezentowane  

w postaci związku między 

pewnymi obiektami  

i charakteryzować się różnymi 

cechami. 

Fakty w reprezentacji wiedzy  

przedstawiają najczęściej tzw. 

trójki OAW  
(obiekt - atrybut -wartość) 

Pan Y

obiekt

dochód

atrybut

5000

wartość

dziś

obiekt

pogoda

atrybut

ładna

wartość

Stwierdzenia przybliżone: Obiekt - Atrybut - Wartość - Stopień Pewności 

Oprócz faktów baza wiedzy 

zawiera zazwyczaj reguły  

o postaci: 
 

 

IF warunek THEN wniosek AND/OR akcja 

 

W części warunkowej znajdują się przesłanki, dzięki 

którym są zadawane pytania o związki między cechami 

(charakterystykami) obiektów. 
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Przykład reguły w systemie ekspertowym 

diagnostyki zakażeń bakteryjnych 

IF Kultura bakteryjna rozwinęła się we krwi 

 AND odczyn jest gramopozytywny 

 AND bakterie wniknęły przez jelito i żołądek 

 OR miednica jest miejscem infekcji 

 

THEN Istnieją silne poszlaki (0,7), że klasą bakterii, 

które są za to odpowiedzialne jest Enterobacteriacae 

Każda reguła oznacza 

rozgałęzienie w drzewie 

decyzyjnym 

Elementarny przykład: 
Drzewo decyzyjne regułowego systemu 

ekspertowego do wyboru inwestycji pieniężnej 

Typy reprezentacji wiedzy  

zdania logiczne 

predykat(argument) 

 

ssak(pies) = Pies jest ssakiem  

4nogi(pies) = Pies ma 4 nogi 

predykat(argument) if predykat(argument) 

 

 

Systemy reguł 

 x1, x2, .....xn, y - obiekty 

 F1, F2, ....... Fn, P1, .....Pn – wartości 

 

Przykład reguły: 

IF WYNIK_TESTU_STUDENTA is >1350 

THEN TEST_STUDENTA is ZDANY 

Postać reguły: 

przesłanka IF x1 is F1 and/or x2 is F2 and/or ........ xn is Fn 

konkluzja THEN y1 is P1 and y2 is P2..... and yn is Pn 

Trójki OAW w regułach 

w przesłance:  

obiekt student;  atrybut wynik_testu;  wartość >1350 

w konkluzji: 

obiekt student;  atrybut test;    wartość zdany 

 

IF WYNIK_TESTU_STUDENTA is >1350 

THEN TEST_STUDENTA is ZDANY 
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Właściwości atrybutów 

nazwa

atrybutu

ciąg znaków charakteryzujących atrybut, jego nazwa.

typ wartości

(numeryczny,

symboliczny,

lingwistyczny)

Typ numeryczny oznacza, że wartościami są konkretne liczby (np.

temperatura w stopniach), typ symboliczny oznacza wartościowanie w

pewnej skali np. od 0 do 10 (0 temperatura niekorzystna, 10 –

temperatura optymalna), typ lingwistyczny to wyrażenia z języka

codziennego (np. temperatura wysoka, niska).

dozwolone

wartości

to zbiór wartości, jakie może przyjmować wartość atrybutu, np.

określenie przedziału skali w przypadku wartości symbolicznych, zbioru

słów w przypadku wartości lingwistycznych itp.

specyfikacja

wartości

służy do określenia, czy wartość ma być pojedyncza, czy

wieloelementowa. Jeśli wartością atrybutu ma być kolor to możemy

mieć do czynienia z obiektami jednokolorowymi i wówczas, przez

ustawienie specyfikacji na pojedynczą, wymuszane jest podanie tylko

jednej wartości, lub z obiektami wielokolorowymi, gdzie dopuszcza się

podawanie wielu wartości.

Właściwości klauzul 

typ przesłanka / konkluzja

wielokrotność pojedyncza / wielokrotna – ze spójnikami or /

and

stan zdefiniowana / nieznana

Właściwości reguł 

nazwa reguły to unikalny w systemie identyfikator reguły.

przesłanka część reguły po IF, której prawdziwość jest weryfikowana w procesie

wnioskowania

konkluzja

pośrednia

wniosek wyciągany na podstawie przesłanki, który może być użyty jako przesłanka

w innej regule

konkluzja wniosek wyciągany na podstawie przesłanki, który stanowi wynik końcowy

uwagi pole służące do tworzenia dokumentacji

priorytet system może podjąć decyzję, którą regułę zastosować, jeśli pasuje kilka reguł.

koszt koszt reguły może być związany z długością łańcucha wnioskowania, ilością

przesłanek, jakie muszą być sprawdzone. Najczęściej wybierana jest reguła o

minimalnym koszcie.

stan jest właściwością wykorzystywaną przy prowadzeniu wnioskowania. Możliwe

stany reguły to:

- aktywna – gdy reguła nigdzie nie była wykorzystywana i można ją w każdej

chwili zastosować

- odrzucona – gdy przesłanka reguły jest fałszywa

- przełączona – gdy przesłanka jest prawdziwa i można tę regułę wykorzystać.

- odpalona – gdy reguła została zastosowana. Jej konkluzja stała się

obowiązującym faktem.

Kompletność bazy wiedzy 

• niewykorzystane przesłanki 

• niepotrzebne wnioski 

• nieosiągalne konkluzje 

Trzeba wykryć i usunąć: 

Kompletność bazy wiedzy  

sieć zależności 

Kompletność bazy wiedzy  

sieć zależności 

R1: If B and C 

 then G 

R2: If A and G 

 then I 

R3: If D and G 

 then J 

R4: If E or F 

 then H 

R5: If D and E 

 then K 

I, J oraz K są konkluzjami 

końcowymi. Jest to pełen, 

końcowy zbiór reguł, 

podlegający oczywiście 

weryfikacji. 
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Kompletność bazy wiedzy  

sieć zależności 

R1: If B and C 

 then G 

R2: If A and G 

 then I 

R3: If D and G 

 then J 

R4: If E or F 

 then H 

R5: If D and E 

 then K 

Zadanie: Zbudować sieć zależności 

dla następującego zestawu reguł: 

 

 
 R1:  If T or Q 

  then C 

 R2: If X 

  then 3 

 R3: If (S and W) or G 

  then 1 

  
 

 

Litery oznaczają konkluzje pośrednie lub fakty,  

a liczby - konkluzje końcowe.  

R4: If Q or V 

 then H 

R5: If S and U 

 then Q 

R6: If U and H 

 then 2 

 

Oprócz baz wiedzy opartych na 

regułach w użyciu są także inne 

formy reprezentacji wiedzy: 

•sieci semantyczne - graficzne przedstawienie związków między  

 elementami danej wiedzy; 

•ramy – umożliwiają deklaratywną oraz proceduralną reprezentację 

 wiedzy; 

•pozostałe metody:  

 -scenariusze (szczególny przypadek ramy),  

 -systemy produkcyjne (przedstawiają wiedzę w postaci  

  prawideł),  

 - modele obliczeniowe (szczególnie przydatne podczas  

  częstego przeprowadzania niezbyt skomplikowanych 

  rachunków) 

Typy reprezentacji wiedzy  

sieci semantyczne 

równe

jest

Pan Y

obiekt

dochód

atrybut

ma

5000

wartość

mąż Pani A

Sieci semantyczne 

Sieci semantyczne stanowią uzupełnienie, a w zasadzie 

rozwinięcie zapisu stwierdzeń. Zostały one opracowane 

z myślą o odwzorowaniu modelu pamięci ludzkiej.  

 

Pamięć ludzka jest asocjacyjna, czyli opisuje jedne 

obiekty za pomocą innych. 

Ramy (1) 

Każda rama reprezentuje określony obiekt wraz  

z informacjami na temat tego obiektu lub klasy 

obiektów.  

Rama składa się z klatek inaczej slotów (szczelin), 

które opisują wybraną cechę obiektu, który jest 

reprezentowany przez ramę.  

Możliwe jest przedstawianie różnego rodzaju cech 

m.in.: wartości (liczby, tekst, inne ramy), relacji  

z innymi obiektami itp. 

 Klatki zawierają mniejsze zbiory elementów, które 

nazywa się fasetami. Fasety z kolei przechowują 

wartości konkretnych informacji. 



2013-06-12 

19 

Typy reprezentacji wiedzy  

ramki 

rasa 

wiek 

waga 

PIES 

Zawartość pola: 

- atrybut 

- wartość 

- wskaźnik do innej ramki 

- zbiór reguł 

Ramy (2) 

Ramy (3) 

Teoria ram nawiązuje do zasad dziedziczenia, czyli dane, 

które zawarte są w klatkach jednej ramy mogą być 

dziedziczone przez inną ramę.  
Rysunek prezentuje prosty przykład struktury hierarchicznej ram. 

Możemy wyróżnić następujące rodzaje 

bazy wiedzy: 

baza tekstów (text base) - w niej występuje naturalna strukturalizacja 

zawartych informacji. Przykładem takiej bazy są słowniki zawierające 

ogólne informacje zdanej dziedziny. 

baza danych (data base) - przechowuje specyficzne, szczegółowe 

informacje zapisane w sposób uporządkowany; typ danych jest 

przeważnie numeryczny 

baza reguł (rule base) - zawiera wiedzę o obowiązujących w 

wybranej dziedzinie zależnościach i jest najważniejszą częścią bazy 

wiedzy.  

baza modeli (model base) - zawiera modele matematyczne danej 

dziedziny; są one przedstawieniem pojęcia, systemu lub działań.  

baza wiedzy zdroworozsądkowej (common sense knowledge base) - 

odzwierciedla potencjalne, racjonalne zachowania się człowieka.  

Wyróżniamy trzy typy modeli: 

deterministyczny - analityczne przedstawienie pojęcia, systemu 

lub działań, w którym dla danych wielkości wejściowych wyniki są 

określone jednoznacznie. 

niedeterministyczny (stochastyczny) - model, w którym 

powiązania funkcyjne zależą od wielkości losowych. Dla danych 

wielkości wejściowych wyniki mogą być jedynie przewidziane 

zgodnie z zasadami probabilistyki. 

wartości oczekiwanych - model, w którym wielkościom 

losowym zostały nadane ich wartości oczekiwane. 

Moduł wnioskowania służy do generowania nowej 

wiedzy na podstawie zasobu wiedzy zgromadzonej  

w bazie wiedzy. W strategii wnioskowania stosuję się 

trzy podstawowe metody: 

 

- rozumowanie progresywne – dedukcja (w przód); 

startuje ze znanych warunków i zmierza do 

wymaganego celu, 

- rozumowanie regresywne – indukcja (wstecz); 

startuje od wymaganych celów i działa wstecz do 

koniecznych warunków, 

- rozumowanie mieszane –  jest połączeniem dwóch 

powyższych metod, wykorzystuje ogólne reguły, tzw. 

metareguły  
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Wnioskowanie w przód polega na 

tworzeniu nowych faktów na podstawie 

wiedzy zgromadzonej w BW w celu 

uzyskania potwierdzenia postawionej 

hipotezy.  

 

Podczas tego wnioskowania zwiększa się 

baza wiedzy, co w przypadku systemów 

o dużej BW ma negatywne skutki, 

ponieważ prowadzi do spowolnienia 

procesu szukania rozwiązania. 

Wnioskowanie wstecz jest odwrotnością 

wnioskowania w przód. Polega na 

potwierdzeniu prawdziwości 

postawionej hipotezy na podstawie 

prawdziwości przesłanek. Aby wykazać 

prawdziwość hipotezy wszystkie 

analizowane przesłanki muszą być 

prawdziwe. Ten sposób wnioskowania 

jest dość powszechnie stosowany oraz 

bardziej efektywny, ponieważ do 

wykazania słuszności postawionej 

hipotezy wymaga krótszego czasu. 

W przypadku wnioskowania mieszanego,  

w zależności od sytuacji, system sam decyduje 

jaka metoda wnioskowania będzie najlepsza do 

wykazania słuszności hipotezy. 

 

Oprócz wymienionych trzech powyższych 

metod wnioskowania, wykorzystuje się również 

wnioskowanie oparte na wiedzy niepewnej, tzw. 

wnioskowanie rozmyte.  

Ważną rolę w poszukiwaniu rozwiązania 

odgrywają również heurystyki, które 

optymalizują wyszukiwanie rozwiązania. 

Przy automatycznym wnioskowaniu w systemie 

ekspertowym stosuje się następujące strategie: 


