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~ XV Krajowa Konferencja Automatyki Warszawa 27-30 czerwca 2005 

WNIOSKOWANIE NA PODSTAWIE WIEDZY 

O POSTACI TEKSTOWEJ 

Wiesław TRACZYK 

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, e-mail: traczyk@ia.pw. edu. pl 

Instytut Łączności 
ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, e-mail :W. Traczyk@itl. waw .pl 

Streszczenie: Ilość informacji z którymi mamy do czynienia 
szybko wzrasta, więc do ich selekcji, wyszukiwania i wykorzy
stywania trzeba, w wielu przypadkach, wykorzystywać kom
putery. Jednakże bardzo często ważne informacje mają postać 
dokumentów napisanych w języku naturalnym, niezrozumia
łym dla komputerów. Jedną z metod przystosowania tekstów 
do przetwarzania komputerowego jest ich wstępna modyfika
cja, dostosowana do potrzeb. Tu rozważane są modyfikacje 
umożliwiające automatyczne wnioskowanie. Po krótkim prze
glądzie kilku języków reprezentacji wiedzy uzasadniany jest 
wybór Logiki Opisu jako formalizmu o największej przydat
ności do wnioskowania w różnych reprezentacjach. Dla repre
zentacji logicznych wprowadza się pojęcia w postaci zdań (o 
nieco zmienionej definicji), a dla reprezentacji hierarchicznych 
i sieciowych - zespół konstruktorów Logiki Opisu. 

Słowa kluczowe: wnioskowanie, języki reprezentacji wiedzy, 
ontologia, Logiki Opisu. 

1. WPROWADZENIE 

Wykorzystanie komputerów do automatycznego wnio
skowania wymaga przedstawienia odpowiedniej wiedzy 
w postaci czytelnej dla systemu wnioskującego, czyli w 
jednej z licznych postaci znanych pod nazwą reprezen
tacje wiedzy. W bardzo wielu przypadkach powszechnie 
dostępna wiedza jest jednak tekstem w języku natural
nym. Dzienniki ustaw, regulaminy, instrukcje, kodeksy, 
zarządzenia i wiele innych dokumentów to zbiory waż
nych zależności określających wiedzę o konkretnej dzie
dzinie, przeznaczoną do bezpośredniego wykorzystania 
przez człowieka. Zwykle tylko on jest w stanie te do
kumenty zrozumieć. Jednakże liczba interesujących lub 
niezbędnych tekstów narasta w szybkim tempie, a inter
net stanowi ich - praktycznie niewyczerpalne - źródło. 

Taka sytuacja generuje kilka ważnych problemów: 
- jak odnaleźć potrzebną informację (wiedzę) tekstową 

w ogromnej ilości dostępnych danych, 
- jak tę wiedzę zagospodarować dla konkretnych po

trzeb, 

- jak wyciągać użyteczne wnioski z uzyskanej wiedzy. 
W odpowiedzi na te pytania mogą pomóc komputery, 
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ale tylko wówczas, gdy teksty przekształci się do postaci 
dla nich zrozumiałej. Byłoby najlepiej gdyby przekształ
ceń takich dokonywał sam komputer, we wstępnej fazie 
przetwarzania informacji. Jest to możliwe ale bardzo 
trudne, gdyż wymaga wprowadzenia do pamięci kom
putera szczegółowych zasad składni i semantyki języka 
naturalnego. Prace nad automatycznym przetwarzaniem 
języka naturalnego są zaawansowane, więc - być może -
wkrótce odpowiednie rozwiązania staną się powszechnie 
dostępne. Póki nie są - znacznie prostsza wydaje się me
toda podziału zadań między człowieka i maszynę: czło
wiek wstępnie modyfikuje tekst (np wprowadzając od
powiednie znaczniki), a następnie system komputerowy 
analizuje tę nową postać wiedzy. Im głębsza będzie inge
rencja człowieka tym lepsze rezultaty da przetwarzanie 
automatyczne. Popularność notacji HTML i XML ozna
cza, że przystosowanie tekstu do specyficznych potrzeb 
nie jest zbyt trudne czy uciążliwe. 

Zadaniem tej pracy jest analiza możliwości takiego 
modyfikowania tekstów w języku naturalnym, by - nie 
zatracając postaci zrozumiałej dla człowieka - stał się on 
także zrozumiały dla systemu komputerowego, w sposób 
umożliwiający wnioskowanie. Ten cel - wnioskowanie 
- jest istotny, gdyż wymusza odmienny sposób opisywa
nia tekstu od wprowadzanego w innych zastosowaniach 
strukturalizacji tekstów. Kłopoty z odszukaniem potrzeb
nych informacji w zasobach internetowych spowodowały 
szczególne zainteresowanie poszukiwaniem informacji 
tekstowej opartej na znaczeniu tekstów (semantic web), a 
nie na ich składni, jak w popularnych wyszukiwarkach. 
Te prace mogą być również użyteczne przy modyfika
cjach tekstów pod kątem automatycznego wnioskowania. 

Metody stosowane do reprezentacji wiedzy można po
dzielić na trzy grupy: 

- opisy logiczne - wykorzystujące formuły z różnego 
rodzaju asercjami, a najczęściej - reguły produkcji, za
wierające zdania logiczne lub predykaty, 

- opisy hierarchiczne - w postaci ram lub innych od
powiedników struktur obiektowych, organizujące relacje 
między obiektami i klasami obiektów, 

- opisy relacyjne - prezentujące - niekoniecznie hierar-



chiczne - zależności między pojęciami , często w postaci 
grafów (sieci semantycznych, pojęciowych itp). 

Dla typowych zastosowań wybiera się zwykle je
den opis, najbardziej odpowiedni w konkretnym przy
padku. Metodologia strukturalizacji tekstów musi jednak 
uwzględniać cechy wszystkich trzech opisów, gdyż w do
kumentach przygotowywanych dla ludzi mogą wystąpić 
zależności bardzo zróżnicowane, różnorodne mogą też 
być wymagania dotyczące zasad wnioskowania. Bardzo 
pożądane jest więc opracowanie takiej formy reprezenta
cji wiedzy, która obejmie różne opisy w jednolity sposób. 
Podobne zadania ma ontologia, rozumiana jako nauka, 
stanowiąca o rodzajach i strukturach obiektów, właści
wości, procesów, relacji i dziedzin rzeczywistości. 

Najprostszą metodą osiągnięcia zamierzonego tu celu 
byłoby znalezienie, wśród wielu istniejących języków re
prezentacji wiedzy i ontologii, takiego - który najlepiej 
spełnia opisane wyżej warunki. Krótki przegląd kilku 
najbardziej typowych i zróżnicowanych języków ułatwi 
dalsze rozważama. 

2. JĘZYKI REPREZENTACJI WIEDZY I ONTO
LOGII 

(ML)2 . Jest to jedno z pierwszych rozwiązań [1], grupu
jących różnorodne elementy reprezentacji w zwarty mo
del. Baza wiedzy zawiera tu teorie o trzech głównych 
składnikach: 

- sygnatura określa sorty (hierarchię pojęć), stałe, 

funkcje i predykaty, 
- zmienne są deklarowane wraz z typami, tworzącymi 

hierarchię, 

- aksjomaty to definicje formuł logicznych (z predyka
tami) i arytmetycznych (z funkcjami) . 

Teorie opisują poziom dziedzinowy modelu reprezen
tacji. Następny poziom inferencyjny określa zasady 
wnioskowania, wykorzystujące teorie poziomu dziedzi
nowego, natomiast poziom zadaniowy definiuj_e zadania 
sterowania. 

SILO. Jest to system [2] próbujący połączyć obiektowe i 
logiczne reprezentacje wiedzy (SILO to System Jntegra
ting Logic in Objects). Obiekt, jako klasa lub wystąpie
nie, łączy tu cechy ramy i typowego obiektu w strukturze: 

structure-part: links attributes 
knowledge-part: axioms procedures 
control-part: deduction inheritance 

Łączniki służą do tworzenia hierarchii, atrybuty poza 
wartościami mogą zawierać typy wartości i ich liczeb
ność, aksjomaty to predykaty, a procedury mają postać 
funkcji lub reguł produkcji. Są one zamieniane na klau
zule, gdyż wnioskowanie wykorzystuje zasadę rezolucji. 

F-Logic. Obiektowy język dedukcyjny [3] zawiera 
bogaty zestaw narzędzi do reprezentacji i wnioskowa
nia. Oprócz składników typowych (obiekt, klasa, me
toda) występują tu predykaty, listy, parametry, wyraże
nia ścieżkowe i arytmetyczne, reguły produkcji i zapy
tania do bazy wiedzy. Para obiekt-metoda wskazuje na 
obiekt, co ułatwia przeszukiwanie ścieżek. Relacja typu 
is-a wiąże obiekt z klasą, natomiast subclass wskazuje na 
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hierarchię klas. Prostsze elementy łączone są w uprasz
czające strukturę molekuły. Zasady opisu umożliwiają 
zwartą prezentację pojęcia wraz z jego typem, parame
trami, pozycją w hierarchii i relacjami z innymi poję
ciami. 

Gellish. Typowe obiekty i klasy są w tym języku [ 4] wy
posażone w liczne i pożyteczne relacje: is a part of, is 
classified as, is described via, has property, has a role 
as, is used in, is made of, is connected with. Brak opi
sów logicznych, są natomiast uwzględnione aktywności: 
zdarzenia i procesy. 

Telos. Język hybrydowy [5] obejmuje trzy formaty re
prezentacji: logiczny, graficzny (sieć semantyczną) i ra
mowy. Składniki bazy wiedzy mają postać trójek rela
cyjnych (obiekt , relacja, klasa) (dotyczących także par 
obiekt-obiekt i klasa-klasa), oraz agregatów (obiekt, atry
but, wartość). Na agregatach (tworzących ramy) wyko
nywane są operacje logiczne, a zbiory trójek relacyjnych 
reprezentują sieci semantyczne. 

ICONS. Język przeznaczony do zarządzania wiedzą [6] 
zawiera predykaty, specyficzne relacje dotyczące klas (is
a, part-of i arytmetyki, oraz agregaty uwzględniające 
atrybuty, ich wartości, klasy i powiązania. Agregaty do
tyczą zarówno klas jak i wystąpień . Do wnioskowania 
stosowane są reguły produkcji i Dysjunkcyjne Progra
mowanie Logiczne, dopuszczające dysjunkcje w konklu
zjach reguł. Umożliwia to opisywanie przypadków nie
monotonicznych i rozwiązań niejednoznacznych. 

CycL. W języku tym [7], przeznaczonym do reprezen
tacji wiedzy źdroworozsądkowej", opisywanej w języku 
naturalnym, występują dwa poziomy: formuły zbliżone 
do logiki predykatów I-go rzędu (tworzone przez ludzi 
lub systemy odkrywania wiedzy), oraz formuły klauzu
lowe, automatycznie uzyskiwane i przystosowane do au
tomatycznego wnioskowania z wykorzystaniem rezolu
cji. Podstawowe elementy - zdania, budowane są z predy
katów z kwantyfikatorami i spójników logicznych. Pre
dykaty opisują także relacje między obiektami i klasami. 
Głównym przeznaczeniem języka jest tworzenie repre
zentacji z ogromnej liczby zgromadzonych elementów. 

OWL. Ostatni z całej rodziny języków, przeznaczonych 
do opisywania dokumentów internetowych [8]. Podsta
wowe elementy to klasy i osobniki (individuals). Binarne 
relacje między nimi to właściwości, zorganizowane w 
hierarchie i wyposażone w ograniczenia. Złożone klasy 
tworzy się za pomocą operatorów teoriomnogościowych. 
Brak zależności logicznych i zasad wnioskowania, wy
stępuje natomiast, typowy dla języków znacznikowych, 
ńarzut"w postaci licznych znaczników i odwołań. 

Logiki Opisu. Słabo sformalizowane zasady tworzenia 
ram i sieci semantycznych spowodowały powstanie ze
społu specyficznych logik, nazwanych Logikami Opisu 
(Description Logics) [9], przystosowanych do opisywa
nia struktur i wnioskowania. Logiki te stały się pod
stawą dla licznej grupy języków reprezentacji, różnią

cych się szczegółami i zasadami implementacji, uwzględ
niających czas, informacje rozmyte itp. Baza wiedzy 
składa się z dwóch części: operacji stosowanych do two-



rzenia terminologii (TBox) i zbioru asercji (ABox). Pod
stawowe składniki języków to atomowe pojęcia - odpo
wiadające klasom, atomowe role - odpowiadające rela
cjom binarnym i osobniki - czyli stałe. Złożone pojęcia 
i role tworzy się przez zastosowanie kilku operatorów, 
tzw. konstruktorów. Najprostszy język zawiera tylko ato
mowe pojęcie A, atomową negację ,A, przecięcie po
jęć C n D, ograniczenie wartości VR.C i kwantyfikator 
szczegółowy 3R.C. Najczęściej stosowane interpretacje 
tych elementów języka wykorzystują działania na zbio
rach (klasach obiektów) lub predykatach (definicjach lo
gicznych). · Asercje opisują specyficzny stan dziedziny 
zastosowań. Wprowadzenie dodatkowych konstrukto
rów znacznie zwiększa siłę ekspresji języka, co znala
zło potwierdzenie w kilku komercyjnych realizacjach (np 
CLASSIC, DAML+OIL). 

Analiza tych i wielu innych języków reprezentacji wie
dzy i ontologii wskazuje, że: 

- w dziedzinie opisów logicznych dominuje logika 
pierwszego rzędu, czyli rachunek predykatów, 

- opisy hierarchiczne to zwykle - różnie nazywane 
- obiekty i ich klasy, z podkreśleniem roli relacji is-a, 
umożliwiającej dziedziczenie, 

- dla opisywania struktur sieciowych wprowadza się 
relacyjne "trójki"(pojęcie - rola - pojęcie) lub ścieżki ta
kich elementów, 

- relacje o cechach funkcji są wykorzystywane jako 
atrybuty i służą do budowy szczelin (slotów) w ramach, 

- stosunkowo łatwo (dzięki relacjom) łączy się wspól
nym opisem strukturalne metody reprezentacji (ramy 
i sieci), natomiast opisy logiczne dołączane są trochę 
sztucznie, 

- większość języków ma bardzo ograniczone możliwo
ści wykorzystywania zmiennych do tworzenia klasycz
nych reguł produkcji i nie operuje tekstami, 

- metody stosujące znaczniki do strukturalizacji tekstu 
nie uwzględniają cech związanych z różnymi zasadami 
wnioskowania, 

- najbardziej pełne, formalne i ścisłe narzędzia repre
zentacji (w dodatku - sprawdzone w komercyjnych syste
mach) to F-Logic oraz Logiki Opisu, 

- gdyby udało się rozbudować jakąś metodę reprezen
tacji w taki sposób, by uwzględniała teksty i klasyczne 
reguły, powstałby język o cennych właściwościach. 

3. METODOLOGIA STRUKTURALIZACJI TEK
STÓW 

3.1. Interpretacje Logik Opisu 

Ważnym argumentem, przemawiającym za wyborem 
konkretnego języka jako wzorca przy strukturalizacji tek
stów dla celów wnioskowania, jest istnienie dla tego ję
zyka formalnych metod wnioskowania, zarówno w dzie
dzinie opisów logicznych jak i strukturalnych. Pod tym 
względem przewagę nad innymi konkurentami mają Lo
giki Opisu, dla których opracowano liczne zasady wnio
skowania, sprowadzające się do odpowiedzi na konkretne 
pytania. Są to np 
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1. zależności pojęcie - osobnik: 
- czy osobnik a jest wystąpieniem pojęcia C? 
- jakie osobniki są wystąpieniami pojęcia C? 
- dla jakich pojęć wystąpieniem jest osobnik a? 

2. podległość (subsuption): czy pojęcie C podlega poję
ciu D? 
3. zależności hierarchiczne: jakie pojęcia podlegają po
jęciu C; jakim pojęciom podlega pojęcie D? 
4. zależności logiczne: 

- czy pojęcie A jest prawdziwe i dla jakich wartości 
zmiennych? 

- jakie pojęcia są prawdziwe, jeśli prawdziwe są poję
cia Bi? 
Tak bogaty zestaw zasad wnioskowania przemawia za 
przyjęciem Logik Opisu (LO) do dalszych rozważań. 

Podstawowymi składnikami języków wykorzystują
cych LO są: pojęcie (concept), rola i osobnik (indivi
dual) . Osobnik to konkretny element dziedziny. Poję

cie określa zespół osobników o wspólnych własnościach. 
Wydaje się, że jest to określenie lepsze niż - stosowane w 
innych językach - klasy, gdyż jest bardziej ogólne. Wła
sności pojęć są reprezentowane przez role. Atomowe po
jęcia i role są składnikami elementarnymi, nie zawierają
cymi innych składników. Zbiór konstruktorów służy do 
tworzenia bardziej złożonych wyrażeń języka. 

Elementy i wyrażenia LO zazwyczaj interpretuje się 
w dziedzinie zbiorów. Najczęściej stosowane elementy i 
proste wyrażenia z taką interpretacją przedstawia nastę
pujące zestawienie, w którym Ze oznacza zbiór, odpo
wiadający pojęciu C: 

A ZA pojęcie atomowe 
T b,,. uniwersum 
J_ 0 zbiór pusty 
,C -Ze uzupełnienie 

CnD ZenZD przecięcie 

CUD Ze UZD suma 
Cr;;;D Ze~ ZD zawieranie 
VR.C { a I ( a, b) E R => b E C} kwant. uniwersalny 
3.R.C { a I ( a, b) E R t\ b E C} kwant. szczegółowy 

Odniesienia do zbiorów nie są jedyną interpretacją LO 
- duże znaczenie ma także interpretacja logiczna, doty
cząca predykatów. Zgodnie z tą interpretacją atomowe 
pojęcie A i rolę R można odwzorować w predykaty 
PA(a) i PR(a, /3), a złożone pojęcie C - w formułę pre
dykatową Pe('y) (przy czym 'Y oznacza zbiór argumen
tów pojęć atomowych). Podstawowe zależności w tej in
terpretacji przedstawia poniższe zestawienie. 

A PA(a) pojęcie atomowe 
T T prawda 
J_ F fałsz 
,C ,Pe negacja 
CnD Pe('y) t\ PD('y) koniunkcja 
CUD Pe('y) V PD('y) dysjunkcja/alternatywa 
Cr;;.D Pe('y) => PD('y) implikacja 
VR.C Vx.PR(a, /3) => Pe(/3) kwant. uniwersalny 
3R.C 3x.PR(a,/3) t\ Pe(/3) kwant. szczegółowy 



Model wykorzystujący zbiory jest przydatny przy opi
sach hierarchicznych i sieciowych, natomiast model z 
predykatami - przy opisach logicznych. Logiki Opisu są 
więc formalizmem integrującym podstawowe metody re
prezentacji wiedzy. 

LO wprowadzają nowy, dość złożony formalizm o spe
cyficznej symboiice, co jest w zasadzie sprzeczne z celem 
tej pracy, poszukującej opisów czytelnych dla użytkow

nika. Pogodzenie celu pracy z zaletami LO będzie moż

liwe, jeśli przyjmie się następujący sposób postępowania: 

• na podstawie tekstu źródłowego tworzy się formalny 
model, z zastosowaniem symboliki LO, 

• tekst przekształca się w sposób narzucony przez mo
del, uzyskując wyrażenie akceptowalne przez sys
tem komputerowy, dostosowany do symboliki LO, 

• symbole LO zastępuje się nazwami, czyniącymi 

tekst wynikowy bardziej czytelnym dla ludzi; jeśli 
nazwy jednoznacznie określają odpowiednie sym
bole to również taka postać tekstu może być prze
twarzana automatycznie. 

Takie działania powinny sprawić, że wynik modyfikacji 
będzie podlegał wszelkim formalnym zasadom wniosko
wania, opracowanym dla LO, a nie zatraci formy czy
telnego tekstu (czasami - niestety - niezbyt zgodnego z 
zasadami gramatyki języka naturalnego). 

Przed zademonstrowaniem przykładów przydatna bę
dzie uwaga, dotycząca nomenklatury. 

Cel tej pracy sprawia, że istotne · znaczenie ma spo
sób opisywania elementów języka. Często przyjmuje się , 

że te zupełnie podstawowe formy reprezentacji to zapisy 
liczbowe lub zapisy symboliczne. Różnorodność tych za
pisów które nie są liczbami sprawia jednak, że uzasad
niony jest ich dalszy podział . Tu przyjmiemy trzy rodzaje 
opisów symbolicznych: 

- symbole - jak w zapisie P(x), oznaczającym np pre
dykat z jednym argumentem, 

- nazwy - gdy ten predykat czynimy bardziej konkret
nym, np Student(ADAM), 

- teksty - w postaci Ądamjest studentem". 
Symbole są niezastąpione w opisach formalnych (jak 
w powyższych zestawieniach). Teksty to np materiał 
wstępny, który staramy się przystosować do przetwarza
nia automatycznego. Nazwy stanowią zwykle formę po
średnią - jeszcze czytelną dla człowieka, a już łatwiejszą 
do przetwarzania. 

Dla zwiększenia czytelności zapisów przyjmiemy, że 
w opisach pojęć tylko pierwsza litera jest duża, osobnik 
jest opisywany dużymi literami, a rola - małymi. 

Prosty tekst "Poli techniki to 
uczelnie"można przedstawić w postaci Politechnika 
~ Uczelnia, z dwiema interpretacjami: Politechniki ~ 
Uczelnie, oraz Politechnika(x) • Uczelnia(x) . Zgodnie 
z powszechnym zwyczajem - symbol kwantyfikatora 
ogólnego pomija się, jeśli nie powoduje to niejedno
znaczności. 
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3.2. Reprezentacje logiczne 

Wnioskowanie na podstawie zależności logicznych wy
korzystuje stwierdzenia uznane za prawdziwe, a ponie
waż tu interesują nas teksty - podstawą reprezentacji lo
gicznych powinny być odpowiednie teksty. 

Przyjmiemy, że tekst w języku naturalnym, o którym 
można orzec czy jest prawdziwy czy fałszywy, to zda
nie o wartościach ze zbioru T, F. Zdanie bez zmien
nych to zmienna zdaniowa , natomiast zdanie ze zmien
nymi to funkcja zdaniowa. Zdanie bez zmiennych odpo
wiada więc pojęciu zdanie przyjętemu w logice, a zda
nie ze zmiennymi jest tekstowym odpowiednikiem pre
dykatu. Dostosowanie zdań do LO sprawia, że liczba 
zmiennych nie może przekraczać 1 (zdania i predykaty 
bez zmiennych traktuje się jako szczególny przypadek 
opisów z jedną zmienną). Jest to wprawdzie ograniczenie 
siły ekspresji reprezentacji, ale łatwe do obejścia, a za to 
w istotny sposób ułatwiające implementację. 

Proste opisy logiczne korzystają tylko z konjunkcji, al
ternatywy, negacji i implikacji co demonstruje następu
jący przykład. 

Tekst pierwotny 

"Formularz PIT-37 jest przeznaczony 
dla podatników, którzy pobrali 
wynagrodzenie za pracę, emeryturę lub 
stypendium" 

można przekształcić, zgodnie ze strukturą Q :;;i P, czyli 
Q(x) {::: P(x), w formułę o dwóch zdaniach i jednej 
zmiennej: 

"podatnik wypełnia formularz PIT-37" 

jeśli "podatnik pobrał wynagrodzenie za pracę, 

emeryturę lub stypendium". 

Inna możliwość to struktura Q :;;i Pi U P2 U P3, czyli 
Q(x) {::: Pi(x) V Pi(x) V Pi(x), odpowiadająca wyra-
zemu 

"podatnik wypełnia formularz PIT-37" 

jeśli "podatnik pobrał wynagrodzenie za pracę" 

lub "podatnik pobrał emeryturę" 

lub "podatnik pobrał stypendium". 

Ta reguła umożliwia automatyczne wnioskowanie: jeśli 
znany jest fakt Ąbacki pobrał emeryturę", to wniosek 
brzmi Ąbacki wypełnia formularz PIT-37". 

W przypadku reprezentacji logicznych sposób za
miany symboli LO na odpowiednie nazwy jest oczywi
sty: 

~ - jeśli ... to, :;;i - jeśli, U - lub, n - i, -, - nie. 
Zasadne jest pytanie: jaki jest - w takich przypadkach -

cel korzystania z pośrednictwa LO, skoro wynikowe wy
rażenie można było łatwo utworzyć bez LO. Cele są dwa: 

- ujednolicenie formalizmów stosowanych przy róż-
nych reprezentacjach wiedzy, 

- wykorzystanie programów wnioskujących, opraco
wanych dla LO. 

Logika predykatów pierwszego rzędu umożliwia też 
stosowanie kwantyfikatorów, ale przy transformacji tek
stów w formuły nie widać potrzeby odwoływania się do 
tych pojęć. 



3.3. Reprezentacje hierarchiczne 

Do budowania ł,ierarchii w różnych językach wykorzy
stuje się podstawowe relacje is-a, part-of, member-of, 
oraz wiele relacji specyficznych. W LO specjalny symbol 
ma tylko pierwsza z tych relacji, związana z dziedzicze
niem; jest to wiążący dwa pojęcia konstruktor ~ . jak w 

Politechnika ~ Uczelnia, 
Politechnika ~ Instytucja-państwowa. 

Można temu konstruktorowi przypisać interpretację z 
dziedziny zbiorów, ale prościej będzie wprost nadać mu 
nazwę to, uzyskując tekst wynikowy 

Politechnika to Uczelnia. 
Do tworzenia innych relacji trzeba zastosować role . 

LO przypisuje jednak role osobnikom, a nie pojęciom, 
zapis relacji między pojęciami jest więc bardziej skom
plikowany (ale za to bardziej precyzyjny). 

Zgodnie z podaną wyżej tabelą, formuła 
:ljestCzęścią. Uczelnia 

oznacza zbiór takich osobników, które mogą być (ale 
niekoniecznie) częścią uczelni. Tekstowym odpowiedni
kiem może więc być 

(niekiedy jestCzęścią Uczelnia). 
Wyrażenie 

Wydział~ :ljestCzęścią.Uczelnia 
mówi, że wydział bywa częścią uczelni, i może być zapi
sane jako 

(Wydział to niekiedy jestCzęścią Uczelnia). 
Ta chropowata polszczyzna jest ceną jaką się płaci za au
tomatyczne przetwarzanie tekstu, ale jeśli system tole
ruje drobne odchylenia (np uczelnia- uczelni) , to odczyta 
również tekst stylistycznie bardziej poprawny. 
Przy założeniu, że wydziały występują tylko w uczel
niach lub urzędach, otrzymamy 
Wydział~ \fjestCzęścią.Uczelnia u Urząd 

i w postaci końcowej: 
(Wydział to zawsze jestCzęścią Uczelnia lub Urząd). 
W podobny sposób opisuje się inne relacje, np 

Rektor~ \fjestSzefem.Uczelnia, czyli 
(Rektor to zawsze jestSzefem Uczelnia). 

Proponowane tu nazwy niekiedy i zawsze dla krót
kiego określenia roli kwantyfikatora szczegółowego i 
ogólnego w konstruktorach, dość dobrze oddają wpływ 
odpowiednich konstruktorów, ale mogą budzić zastrze
żenia. Naturalne znaczenie nazw niekiedy i zawsze do
tyczy bowiem dziedziny czasu, tu natomiast odnosimy 
je do zbiorów. ą niekiedy należy do C" oznacza więc, 
że a może też n:ileżeć do B, natomiast ą zawsze należy 
do C" oznacza, że a musi należeć do C. Jest to przy
kład przenoszenia modalności LO z jednej dziedziny na 
drugą, usprawiedliwiony (chyba) dążeniem do prostoty. 
Alternatywne nazwy będą podane przy opisie części aser
cyjnej. 

Stosowane do reprezentacji wiedzy ramy są zawsze 
wyposażone w zestaw szczelin (slots), zazwyczaj o po
staci atrybut - typ wartości (w ramach-prototypach) lub 
atrybut - wartość (w ramach-wystąpieniach) . Atrybut 
można traktować jak rolę o charakterze funkcji, gdyż 
powinien jednakowym nazwom przypisywać jednakowe 
wartości . Rama prototypowa 

Uc zelnia 
nazwa: nazwa, 
adres: tek s t, 
liczba-studentów: lic z ba. 

po zastosowaniu LO będzie więc miała postać 
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czyli 

Uczelnia~ 
\f ma Nazwę.Nazwa n 
Y maAdres.Tekst n 
Y maStudentów. Liczba 

Uczelnia to 
(zawsze ma Nazwę Nazwa) i 
(zawsze maAdres Tekst) i 
(zawsze maStudentów Liczba) 

Nazwa to dla konstruktora ~ jest tu może niezbyt odpo
wiednia, ale nie prowadzi do sprzeczności, gdyż w zbio
rze pojęć, opisanych przez nazwę, lokalizację i liczbę stu
dentów, zawiera się także uczelnia. 

Dotychczasowe rozważania na temat reprezentacji hie
rarchicznej z zastosowaniem LO dotyczyły zbioru aksjo
matów terminologicznych T, określających ogólne zależ
ności obowiązujące w rozważanej dziedzinie, wyrażane 
za pomocą pojęć i relacji bez sprecyzowanych osobni
ków. 

Drugi składnik bazy wiedzy w LO to zbiór asercji A, 
opisujący przynależność osobników do pojęć i ról za po
mocą formuł C(a) (albo a: C) i R(a, b) (albo (a, b) : R, 
albo aRb). Asercja C(a) jest odpowiednikiem popular
nej relacji a instance-of C, definiującej wystąpienia (re
alizacje) klasy C. Będzie więc asercją zapis 

Politechnika(P.W.) czyli P.W. : Politechnika, 
co można przedstawić jako P.W. jest Politechnika. 
Inna asercja to 

ABACKI jestProfesorem P.W„ 

Jeśli zachodzi Politechnika(P.W.), oraz 
Politechnika to Uczelnia, 

to P.W. dziedziczy ramę prototypową opisującą uczelnie, 
co umożliwia utworzenie ramy-wystąpienia: 

P. W. to zawsze 
(maNazwę POLITECHNIKA-WARSZAWSKA) i 
(maAdres "W-WA, PL.POLITECHNIKI 1 ") i 
(maStudentów 12000) 

W LO nie przewiduje się części proceduralnych, nie 
można więc wprowadzić do ram typowych procedur - de
monów. 

Użytecznym konstruktorem asercyjnej części bazy 
wiedzy jest wypełniacz (filler), oznaczany przez R : a 
i określający wszystkie osobniki b tworzące relację bRa: 

{b I bRa} = :3R{a}. 
Zbiór wszystkich studentów P.W. opisuje więc wyrażenie 

jestStudentem : P.W., 
które można pozostawić w tekście wynikowym, jego zna
czenie jest bowiem dość oczywiste. 

Wypełniacz może też dotyczyć jednego z kilku osob
ników: 

{blbR{a1,a2 , ... }} = :lR{a1,a2 , .. . }. 



Gdy wypełniacz jest znany, dopisuje się go na końcu 
formuły: 

:3R{a1, a2, ... }(b) = :3R(b, x) I\ x E {a1 , a2, ... }. 
Tekst "Adam jest studentem P. W. i ćwiczy 

judo "można więc zapisać jako 
destStudentem: P.W. n ćwiczy: JUDO)(ADAM). 

lub w postaci wynikowej, zmieniającej kolejność dla uła
twienia odczytu: 

(ADAM (jestStudentem: P.W. i ćwiczy : JUDO) . 

Możliwości wnioskowania na poziomie osobników de
monstruje prosty przykład. Gdy 

A= {::lmaPrzyjaciół {ADAM, PIOTR}(JAN), 
'v'maPrzyjaciół.Żonaci(JAN)} 

to z faktów tych wynika, że Żonaci(ADAM, PIOTR). 
Widać to lepiej na zmodyfikowanej postaci wynikowej. 
Skoro A= 
{JAN maPrzyjaciół niektórzy-to ADAM, PIOTR, 
JAN maPrzyjaciół wszyscy-to Żonaci}, 
więc - oczywiście - Żonaci(ADAM, PIOTR). 

Zmiana nazwy niekiedy na niektórzy-to i zawsze na 
wszyscy-to, oraz zmiana kolejności zapisu znacznie po
prawiła czytelność tej postaci. Fakt, że kilka nazw doty
czy tego samego symbolu LO, nie będzie żadnym kłopo
tem dla parsera, a ułatwi pracę użytkownikowi. 

Oto inny przykład wnioskowania: 
T = {Informatyk!;;:; ::lznajomy.lnformatyk} 
A= {znajomy(JAN, ADAM), 

'v'znajomy. ,Informatyk(JAN), 
::lznajomy.Informatyk(ADAM)}. 

Skoro żaden znajomy Jana nie jest informatykiem, to nie 
jest nim Adam, mimo iż ma on znajomych informatyków. 
Tego typu związki może bez trudu wyszukać maszyna, 
wnioskująca na podstawie LO. 

3.4. Reprezentacje relacyjne 

Wszelkie opisy sieciowe opierają się na relacjach między 
węzłami sieci. LO zawierają relacje w postaci ról, mogą 
więc one być wykorzystane do budowy potrzebnych gra
fów. Na przykład jeśli 

MILANÓWEK toPowiat GRODZISK, 
GRODZISK toWojewództwo MAZOWIECKIE 

to można utworzyć ścieżkę 
MILANÓWEK toPowiat GRODZISK 

toWojewództwo MAZOWIECKIE 
pokazującą zależności w sieci powiązań administracyj
nych kraju. 

Każdy węzeł takiej sieci można opisać ramą w sposób 
zaprezentowany uprzednio, co łącznie da pełny obraz sy
tuacji. 

Jeśli zachodzi aRb, to wartość b można uzyskać za po
mocą konstruktora R.a. Wprowadzając dodatkowo łań
cuch ról o postaci a o b o c o ... , rozszerza się działanie 
tego konstruktora na penetrację wzdłuż ścieżki: 

R.a ob o co: . .. 
Nazwę województwa w którym leży Milanówek uzyska 
się więc stosując wyrażenie 

MILANÓWEK toPowiat o toWojewództwo. 
Taki rodzaj wnioskowania, zwany inteligentnym przeszu
kiwaniem, jest w wielu przypadkach bardzo użyteczny. 
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W przedstawionych wyżej rozważaniach elementy tek
stów i wyrażeń o odmiennych funkcjach były różnico
wane przez odmienny rodzaj czcionki lub wielkość liter. 
Praktyczne przystosowanie tekstów do automatycznego 
wnioskowania będzie wymagało innego sposobu różni
cowania. Najprostszym i sprawdzonym sposobem jest 
wprowadzenie znaczników, więc w tym kierunku po
winny zmierzać prace wdrożeniowe. 

TEXTUAL KNOWLEDGE BASED REASONING 

Abstract: This paper offers an approach to knowledge repre

sentation, based on textual documents and intended for reaso
ning. After the short presentation of some known languages the 

paper suggests Description Logics as a best formalism for texts 
structuring. 
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