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ZASADA BUDOWY I DZIAŁANIA SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH NA 

WYBRANYCH PRZYKŁADACH 

 

Wstęp  

W wielu dziedzinach ludzkiej działalności człowiek posiadający wiedzę teoretyczną oraz 

doświadczenie praktyczne (ekspert) bywa niezastąpionym elementem procesu podejmowania 

decyzji. Często jednak ekspert z danej dziedziny nie jest dostępny lub bezpośredni kontakt z nim jest 

utrudniony. Koncepcja systemów ekspertowych powstała jako odpowiedź na tego rodzaju problemy. 

System ekspertowy jest w stanie, w pewnych sytuacjach, zastąpić ludzkiego eksperta z danej 

dziedziny lub też służyć jako system wspomagający decyzje podejmowane przez samego eksperta, 

poprzez dostarczenie mu alternatywnych rozwiązań danego problemu.  

Praktycznym celem konstruowania systemów ekspertowych jest wspomaganie kluczowych 

decyzji człowieka poprzez wyciąganie wniosków z wprowadzonej do systemu wiedzy eksperta 

(przeprowadzanie ekspertyz). W pewnych sytuacjach dąży się nawet do zastąpienia procesu 

myślowego ludzi przez algorytm wnioskowania maszyny
1
. Współcześnie gromadzone są ogromne 

ilości danych, pochodzących z najrozmaitszych źródeł (ze statystyk, dokumentacji medycznych, 

sejsmografów, Wielkiego Zderzacza Hadronów itd.). Aby wyciągnąć z nich liczące się wnioski, 

należy w dużej mierze podeprzeć się mocą obliczeniową komputerów oraz na przykład systemami 

ekspertowymi, które dają możliwość wiarygodnego wnioskowania na podstawie danych 

historycznych
2
 (tj. danych posiadanych, zgromadzonych wcześniej).  

Termin „Systemy ekspertowe” może obejmować również systemy ekspertowe uczące się, tj. 

takie, które mają możliwość zdobywania nowej wiedzy oraz jej reprezentowania w swojej strukturze 

i wykorzystywania w zadanych problemach. Przydatna w zrozumieniu tego rodzaju systemów 

ekspertowych jest prosta definicja maszynowego uczenia się (z ang. machine learning), zawarta 

w książce Pawła Cichosza, która określa maszyny uczące się jako programy komputerowe, 

charakteryzujące się zdolnością do (…) poprawy jakości wykonywania swoich zadań na podstawie 

doświadczeń z przeszłości
3
. Dalsza część definicji z tej książki kładzie nacisk na samodzielne 
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pozyskiwanie wiedzy przez system ekspertowy uczący się: Uczeniem się systemu jest każda 

autonomiczna zmiana w systemie zachodząca na podstawie doświadczeń, która prowadzi do 

poprawy jakości jego działania
4
. Zwięzłą definicję machine learning prezentuje także Marek Jan 

Kasperski: Ostatecznie uczenie się maszyn (…) polega na: powiększaniu ilości informacji w swojej 

bazie danych; korygowaniu informacji ze swojej bazy danych; usprawnianiu systemu przeszukiwania 

bazy danych, łącznie z wytwarzaniem nowych związków pomiędzy posiadanymi informacjami
5
.  

W opozycji do powyższych definicji istnieją systemy ekspertowe, które nie muszą być 

systemami uczącymi się, a mogą posiadać jedynie stałą bazę wiedzy, nie uzupełnianą w trakcie 

działania takich systemów. Można więc stwierdzić ogólnie, że system ekspertowy jest to program 

komputerowy, mający za zadanie wspomagać lub nawet wyręczyć człowieka w podejmowaniu 

skomplikowanych decyzji na bazie różnorodnych przesłanek, w oparciu o konkretny algorytm 

wnioskowania. 

Związany z pojęciem systemów ekspertowych termin „Sztuczna Inteligencja” (z ang. 

Artificial Intelligence) odnosi się do zdolności rozwiązywania nowych problemów. To znaczy 

inteligentny jest ten twór – może to być mózg, ale również system techniczny – który skonfrontowany 

z zupełnie nową sytuacją potrafi tak odnieść się do swoich zasobów informacyjnych, że jest w stanie 

rozwiązać te nowe problemy. I ta zdolność, gotowość do rozwiązywania nowych zagadnień jest 

miarą inteligencji
6
.  

Nauka o sztucznej inteligencji zawiera w sobie podległą jej dziedzinę nauki o systemach 

ekspertowych. Obecnie SI ma zastosowanie w tak różnorodnych obszarach, jak: informatyka, 

robotyka, medycyna, psychologia, kognitywistyka, biologia. Warto wspomnieć, że Sztuczna 

Inteligencja jako nauka zyskała fundamenty dzięki pomocy tak różnych dziedzin, jak: matematyka 

(a zwłaszcza logika formalna, teoria prawdopodobieństwa, teoria informacji, a także statystyka) oraz 

psychologia.  

Teoria Sztucznej Inteligencji narodziła się w latach 50. XX wieku
7
, zaś pierwsze systemy 

ekspertowe powstały w latach 60. (np. DENDRAL – stworzony w Stanford University do 

identyfikacji struktury molekularnej związków chemicznych) i 70. (np. popularny system MYCIN, 

również ze Stanford, służący do identyfikacji chorób krwi). Przez kilkadziesiąt lat skonstruowano 

wiele algorytmów uczenia się maszyn oraz systemów ekspertowych. Przykładowymi algorytmami 

uczenia się – czyli metodami pozyskiwania wiedzy przez program komputerowy – są m.in.: sieci 

neuronowe, algorytmy genetyczne oraz sieci semantyczne. Dociekliwego Czytelnika odsyłamy do 

pozycji: Systemy uczące się Pawła Cichosza, gdzie autor opisuje głównie wnioskowanie indukcyjne 
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oraz probabilistyczne, Sieci neuronowe – książki prof. Ryszarda Tadeusiewicza
8
 oraz do 

podręcznika prof. Jarosława Arabasa – Wykłady z algorytmów ewolucyjnych
9
. Imponującą 

bibliografię zawiera książka Marka Jana Kasperskiego – Sztuczna inteligencja.  

Systemy ekspertowe można klasyfikować według kilku czynników: sposobu budowy, metody 

wnioskowania oraz rodzaju przetwarzanych danych. Systemy takie mogą być budowane jako 

systemy dedykowane (tworzone od podstaw przez ekspertów i inżynierów wiedzy) lub systemy 

szkieletowe, posiadające na początku pustą bazę wiedzy. Ich motor wnioskowania tworzy 

ekspertyzę w oparciu o reguły logiki binarnej (dzieje się tak w systemach z reprezentacją regułową 

wiedzy, operujących na wartościach typu „prawda” i „fałsz”), logiki wielowartościowej (jak ma to 

miejsce poniżej – w przypadku probabilistycznej reprezentacji wiedzy w systemie BayEx) lub logiki 

rozmytej (z ang. fuzzy logic) – w systemach takich faktom i regułom wnioskowania przypisane 

zostają charakterystyki rozmycia stopnia przekonania. Systemy ekspertowe dzielą się również na 

deterministyczne (te, które przetwarzają wiedzę pewną) i niedeterministyczne lub probabilistyczne 

(operujące wiedzą przybliżoną, niepewną).  

Niech za obszar zastosowania systemu ekspertowego posłuży nam szpital oraz jego baza 

chorób i ich objawów, z której mogą korzystać lekarze. Załóżmy, że przypadki pacjentów zostały 

opisane w bazie i przyporządkowano ich chorobom zestaw objawów. System ekspertowy, 

korzystając z danych zawartych w bazie, jest w stanie postawić diagnozę przebywającemu z dala od 

lekarza pacjentowi, który poda mu swoje symptomy. W tym przypadku akwizycja (czyli 

pozyskiwanie wiedzy) odbywa się poprzez analizę danych zawartych w szpitalnej bazie danych. 

Akwizycja wiedzy może również pochodzić bezpośrednio od ekspertów (np. lekarzy), 

przekazujących maszynie informacje ze swej dziedziny. Trudność budowy takiego systemu polega 

w dużej mierze na umiejętności poprawnego sformułowania reguł, na których podstawie eksperci 

dokonują diagnozy – ich wiedza musi „dać się” wprowadzić do systemu. Systemy ekspertowe mogą 

zdobywać wiedzę także poprzez uczenie się na przykładach – w ten sposób dane są nie tylko 

gromadzone (w postaci np. reguł od ekspertów), ale i na bieżąco dodawane i aktualizowane już przez 

sam system w trakcie wnioskowania.  

Na architekturę systemów ekspertowych składają się (w uproszczeniu): motor wnioskowania 

(odpowiedzialny za przetwarzanie danych i ekspertyzę), baza wiedzy (baza danych, jakie otrzymuje 

z zewnątrz program uczący się, aby na ich podstawie prowadzić wnioskowanie), baza faktów, które 

program otrzymał „z góry” lub wywnioskował samodzielnie i zapisał oraz interfejs, za pomocą 
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którego system podejmuje interakcję z człowiekiem. Na Rysunku 1 przedstawiono zarys 

architektury systemów ekspertowych z uwzględnieniem wyżej wymienionych elementów.  

 

Rysunek 1. Ogólny schemat architektury systemów ekspertowych 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Motor wnioskowania działa w oparciu o zaimplementowany algorytm wnioskowania – 

w przypadku niniejszego artykułu będzie on reprezentowany przez: wnioskowanie oparte 

o prawdopodobieństwa oraz wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne. To ostatnie jest szczególnie 

popularne i polega na uogólnianiu jednostkowej informacji trenującej w celu uzyskania ogólnej 

wiedzy
10

, co zostanie wytłumaczone na przykładzie poniżej.  

 

 

1. Systemy ekspertowe na przykładach 

W celu zrozumienia istoty działania systemów ekspertowych wybrano dwie – proste, acz 

różniące się między sobą – metody wnioskowania. Dochodzenie do rozwiązania zadanego problemu 

z wykorzystaniem twierdzenia Bayesa reprezentuje system BayEx, opracowany przez zespół 

Katedry Informatyki AGH pod kierunkiem Doktora Marka Valenta. Z wnioskowania dedukcyjnego 
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i indukcyjnego korzysta system CLIPS, szeroko używany w środowiskach akademickich, napisany 

w języku C w laboratoriach NASA w 1984 roku.  

 

1.1. BayEx  

BayEx [8] jest systemem szkieletowym (lub shellowym), co oznacza, że udostępniany jest 

z pustą bazą wiedzy (w przeciwieństwie do systemów dedykowanych), którą można zapełnić wedle 

przeznaczenia systemu. Program ma na celu ekspertyzę, a do wnioskowania wykorzystuje 

twierdzenie Bayesa, jest więc systemem z wiedzą niepewną – bazuje na probabilistycznej 

reprezentacji wiedzy o danym zagadnieniu.   

Na system składają się: motor wnioskowania, baza wiedzy probabilistycznej, baza faktów 

(baza wiedzy chwilowej) oraz interfejs użytkownika. Dodatkowym jego elementem jest baza 

metawiedzy, gdzie znajdują się informacje dla systemu, dotyczące np. kolejności zadawania pytań 

użytkownikowi. Motor wnioskowania oblicza prawdopodobieństwa hipotez (wiedzy o faktach) pod 

warunkiem zajścia danych symptomów (faktów), którym przypisano odpowiednie 

prawdopodobieństwa wystąpienia. Prawdopodobieństwo zajścia danej hipotezy pod warunkiem, że 

wystąpią dane symptomy określane jest prawdopodobieństwem a posteriori i wynika z twierdzenia 

Bayesa. Na wystąpienie symptomów wskazuje systemowi jego użytkownik w trakcie ekspertyzy, 

której przykład pokazano w dalszej części artykułu. Dodatkowo, hipotezom również przypisano 

prawdopodobieństwo – określone „z góry” prawdopodobieństwo a priori.  

 Mówiąc krótko, podstawowy mechanizm wnioskowania probabilistycznego (…) jest oparty na 

twierdzeniu Bayesa, które określa zależność prawdopodobieństwa a posteriori hipotez od ich 

prawdopodobieństwa a priori. Zależność ta wyznacza sposób, w jaki prawdopodobieństwa hipotez 

zmieniają się w wyniku uwzględnienia danych
11

. Wynikiem ekspertyzy systemu jest lista hipotez, 

posortowanych od najbardziej prawdopodobnej (o największym stopniu pewności), sporządzona 

poprzez wnioskowanie o ich prawdziwości przy założeniu prawdziwości danego zbioru faktów 

(symptomów). W trakcie wnioskowania ustalane są prawdopodobieństwa bieżące hipotez, które 

wynikają z każdorazowego podania faktów przez użytkownika.  

Aby BayEx przystąpił do wnioskowania, należy wprowadzić do systemu bazę wiedzy 

z żądanej dziedziny. Proces wnioskowania ukazano na poniższym przykładzie.  

Do bazy wiedzy systemu BayEx wprowadzono dane dotyczące aktualnie wykorzystywanych 

przeglądarek internetowych, aby umożliwić użytkownikowi wybór przeglądarki w zależności od 

jego preferencji. Przy przeprowadzaniu ekspertyzy system BayEx dynamicznie (po każdej 
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udzielonej przez użytkownika odpowiedzi) steruje kolejnością zadawania następnych pytań. W ten 

sposób interakcja z systemem, a więc czas uzyskania odpowiedzi, jest jak najkrótsza, co przekłada 

się na satysfakcję użytkownika.  

Podczas wprowadzania danych do bazy wiedzy należy najpierw umieścić w niej hipotezy – 

wraz z ich prawdopodobieństwami apriorycznymi, które w opisywanym przykładzie są jednakowe 

dla każdej hipotezy. Założono bowiem, iż w przypadku ekspertyz dla niewielkiej ilości 

użytkowników każda z hipotez ma jednakową szansę wystąpienia. Dodatkowo suma 

prawdopodobieństw apriorycznych wszystkich hipotez jest jak najbardziej zbliżona do wartości 

1 (100%), co oznacza, że projektowany system spełnia założenie zupełności i skończoności hipotez 

(założeniu poświęcono uwagę w dalszej części artykułu). Na Rysunku 2 przedstawiono listę hipotez 

(nazw przeglądarek) w bazie wiedzy.  

 

Rysunek 2. Lista hipotez i ich prawdopodobieństw a priori  

 

Źródło: opracowanie własne. 

Następnie należy ustalić symptomy oraz ich powiązanie z hipotezami (patrz: Rysunek 3). 

Zazwyczaj ilość symptomów przeważa nad ilością hipotez – tak jest również w opisywanym 

przypadku.  

Z listy pokazanej na Rysunku 3 można odczytać, że przeglądarka Opera dostępna jest dla 

czterech systemów operacyjnych i posiada wszystkie wymienione funkcje (symptomy od 6.21 w dół 

listy). Prawdopodobieństwo P1 reprezentuje występowanie danego symptomu, gdy hipoteza jest 

prawdziwa. Prawdopodobieństwo P2 (występowanie danego symptomu, gdy hipoteza jest fałszywa) 

oblicza BayEx po zdefiniowaniu P1.  

 



Rysunek 3. Powiązanie hipotezy „Opera” z danymi symptomami – fragment listy  

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla porównania na Rysunku 4 przedstawiono symptomy powiązane z inną przeglądarką.  

Jak widać, każda hipoteza związana jest z wieloma symptomami, i odwrotnie – każdy 

symptom wiąże się z wieloma hipotezami. Można zauważyć, że kolumny P2 zostały wypełnione 

jednakowymi prawdopodobieństwami dla wszystkich hipotez (Rysunek 3 i Rysunek 4). Kolumny 

P1 również mają te same wartości symptomów dla różnych hipotez. Brano bowiem pod uwagę to, na 

ile dana funkcjonalność ma wpływ na wybór przeglądarki przez użytkownika. Jak wynika 

z przykładów, użytkownik, dokonując wyboru, kieruje się w znacznym stopniu przeznaczeniem 

przeglądarki na dany system operacyjny. Cechami drugorzędnymi są dla niego: obsługa języka 

polskiego przez program oraz blokada wyskakujących okienek (symptom Pop-up). Najmniej liczą 

się dla użytkownika między innymi: obsługa formularzy (symptom: Form Managing) oraz kontrola 

przeglądarki głosem (symptom Voice Control). Tak więc, im wyższe prawdopodobieństwo P1, tym 

bardziej pewne, że hipoteza z nim związana uplasuje się wysoko na liście wyników ekspertyzy (pod 

warunkiem, że użytkownik odpowie twierdząco na pytania o symptomy powiązane z tą hipotezą). 

Mając w bazie wiedzy hipotezy i symptomy należy zdefiniować metawiedzę systemu. Polega 

to na wprowadzeniu pytań ogólnych, od odpowiedzi na które zależy zadanie użytkownikowi pytań 

szczegółowych. Przykładowo, system ekspertowy do diagnoz medycznych powinien mieć w bazie 

metawiedzy pytanie o to, czy u pacjenta robiono badania krwi. Jeśli użytkownik systemu odpowie 

przecząco, automatycznie wszystkim symptomom związanym z badaniami krwi przypisana zostaje 

wartość „Nie wiem”, a system przestaje pytać o szczegóły takiego badania. W przypadku udzielenia 



twierdzącej odpowiedzi system odpytuje użytkownika o pytania szczegółowe dotyczące badań krwi.  

Warto wspomnieć o drugim przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie systemu 

o symptom ogólny, np. „Czy wystąpiły ostatnio bóle mięśni?”. Wszystkim powiązanym pytaniom 

o symptomy (np.: „Czy wystąpiły ostatnio bóle mięśni pleców?”) może zostać przypisana 

odpowiedź: „Nie”, bez zadawania dalszych pytań.  

 

Rysunek 4. Powiązanie hipotezy „Konqueror” z danymi symptomami 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Dobrze skonstruowany system ekspertowy powinien wyróżniać się przemyślaną metawiedzą, 

przez co sprawi on wrażenie „inteligentnego”. System taki powinien posiadać również, obok 

zadawanych użytkownikowi pytań, komentarze kontekstowe i objaśnienia pytań, a także powinien 

śledzić, które pytania zostały już zadane, aby ich nie powtórzyć. Bardzo ważną cechą przemyślanego 

systemu ekspertowego jest również specyfikacja warunku końca odpytywania użytkownika, aby nie 

było ono zbyt czasochłonne, a jego efekt niewspółmierny do zajętego użytkownikowi czasu.  

Na Rysunku 5 przedstawiono efekty pracy użytkowników (nazwanych „obiektami 

testowymi”) z systemem BayEx. Ekspertyzę dotyczącą wyboru przeglądarki internetowej 

wydrukowano przy pomocy wbudowanej funkcji systemu.  

Jak widać na Rysunku 5, pod numerowanymi pytaniami występują odpowiedzi użytkownika. 

System najpierw zadaje użytkownikowi pytania z zakresu metawiedzy (pytania 1-7), aby ustalić o co 

ma pytać w dalszej kolejności. Użytkownik preferuje konkretny system operacyjny, więc w 

pytaniach 8-11 następuje próba ustalenia, o jaki system chodzi. W wyniku zadania 35 pytań (w tym 



pytań ogólnych) system tworzy listę hipotez, będącą listą przeglądarek sugerowanych 

użytkownikowi.  

Rysunek 5. Przykładowa ekspertyza w systemie BayEx: pytania i wyniki

 

Źródło: opracowanie własne. 

Wnioskowanie w oparciu o probabilistyczną reprezentację wiedzy ma niewątpliwe zalety: 

łatwości reprezentacji wiedzy oraz możliwość odwzorowania wiedzy niepewnej (czyli realnej, 

takiej, z którą spotykamy się na co dzień). Widocznymi wadami systemów ekspertowych tego 

rodzaju są natomiast: bazowanie na odpowiedziach udzielanych przez użytkowników typu prawda – 

fałsz (nie ma możliwości reprezentacji ignorancji użytkownika
12

), często niefortunna kolejność 

                                                           
[12] 12

 System BayEx umożliwia użytkownikowi następujące rodzaje odpowiedzi na zadawane pytania: „Tak”, 

„Nie”, „Nie wiem”, „Raczej tak”, „Raczej nie”. Odpowiedź „Nie wiem” nie wnosi do ekspertyzy żadnej 



zadawania pytań użytkownikowi oraz trzy ograniczenia systemu dotyczące konstruowanej bazy 

wiedzy. Pierwsze z nich nałożone jest na zbiór hipotez w bazie wiedzy systemu – zbiór taki musi 

być skończony i zupełny, co oznacza, że powinien zawierać wszystkie możliwe rozwiązania 

problemu. Kolejnym warunkiem poprawnej ekspertyzy jest wzajemna niezależność od siebie 

hipotez w bazie wiedzy (w takim razie podczas budowy bazy wiedzy systemu ekspert musi tak 

skonstruować zbiór hipotez, aby nie okazało się, że występują w nim stwierdzenia od siebie zależne, 

takie jak np.: żółtaczka typu B i żółtaczka – jako odrębne hipotezy). Ostatnim ograniczeniem 

budowy tego rodzaju systemów ekspertowych jest konieczność wystąpienia przy danej hipotezie 

kompletu powiązanych z nią symptomów, co wynika z tego, że symptomy w obrębie hipotezy 

mają być od siebie warunkowo niezależne. Jak można się domyślić, ograniczenia powyższe często 

są trudne lub niemożliwe do spełnienia. Co za tym idzie, wnioskowanie systemów ekspertowych 

opartych na probabilistycznej reprezentacji wiedzy nie jest wolne od błędów. Niemniej za ich 

używaniem przemawia fakt, iż zastosowany algorytm osiąga niekiedy poziom błędu zbliżony do 

tego, jaki oferują algorytmy znacznie bardziej zaawansowane i kosztowne obliczeniowo
13

.  

1.2. CLIPS 

Narzędzie CLIPS [3] zawiera w sobie zarówno motor wnioskowania, jak i edytor reguł 

systemu. Jest zatem kompletnym środowiskiem umożliwiającym tworzenie, testowanie oraz 

uruchamianie systemów ekspertowych. Jest powszechnie używany w środowiskach akademickich, 

jest bezpłatny oraz posiada obszerną dokumentację. Dodatkowo jest narzędziem rozbudowanym – 

pozwala na reprezentację wiedzy regułowej, jak i opartej o paradygmat obiektowy lub proceduralny. 

Przeznaczony jest dodatkowo na różne systemy operacyjne.  

Architektura systemu obejmuje: motor wnioskowania, bazę wiedzy, bazę faktów i interfejs 

użytkownika. Do bazy wiedzy należy wprowadzić wyłącznie prawdziwe reguły o schemacie: IF 

[przesłanka] THEN [konkluzja] (z prawdziwości przesłanki wynika prawdziwość konkluzji). 

Znając reguły w bazie wiedzy i wiedząc, że przesłanka jest prawdziwa, motor wnioskowania 

wprowadza nowy fakt do bazy faktów, mówiący o tym, że konkluzja jest również prawdziwa. Tym 

samym CLIPS realizuje wnioskowanie w przód (Modus Ponendo Ponens) – na podstawie danych 

mu faktów tworzy nowe zdania logiczne
14

. 

Wnioskowanie w przód, inaczej: wnioskowanie progresywne lub sterowane danymi, polega na 

sprawdzeniu przez system, czy fakty dodane przez użytkownika do bazy faktów są prawdziwe na 

podstawie wiedzy zaszytej w bazie wiedzy. System CLIPS dokonujący ekspertyz w oparciu o 

                                                                                                                                                                                                  
informacji, natomiast dwie ostatnie odpowiedzi dają 50% pewności. BayEx próbuje więc zapewnić 

użytkownikowi możliwość odpowiedzi jak najbardziej zgodnej z prawdą.  

[13] 13
 Ibidem, s. 310.  

[14] 14
 Możliwe jest również wnioskowanie w tył (sterowane celem) – nie jest ono jednak przedmiotem 

niniejszego artykułu.  



regułową reprezentację wiedzy powinien w bazie faktów posiadać takie fakty, które występują 

w regułach w bazie wiedzy, bowiem danej reguły nie można użyć do wnioskowania, jeśli danego 

faktu nie ma w bazie faktów.  

Zanim przejdziemy do przykładowej ekspertyzy, spójrzmy, jak odbywa się w systemie 

wnioskowanie w przód. CLIPS tworzy zbiór konfliktów obejmujący reguły, których przesłanki są 

spełnione (tj. takie, których fakty są znane). Następnie odbywa się rozwiązywanie zbioru konfliktów 

poprzez wybór danej reguły ze zbioru konfliktów i „odpalenie” jej (z ang. fire). „Odpalenie” reguły 

polega na podstawieniu faktów z bazy faktów do reguły i sprawdzenie, czy przesłanka reguły 

(o której decyduje fakt bądź fakty) jest prawdziwa. Jeżeli tak się stanie, do bazy faktów systemu 

zostaje dopisany nowy fakt i tym samym ustalony zostaje nowy zbiór konfliktów. Jeżeli w wyniku 

„odpalenia” reguły okaże się, że przesłanka jest fałszywa, system, operując na niezmienionym 

zbiorze konfliktów, wybiera kolejną regułę do „odpalenia” (tym samym zbiór konfliktów jest 

pomniejszany o sprawdzoną regułę). Jak łatwo się domyślić, zakończenie wnioskowania ma miejsce 

wtedy, gdy w zbiorze konfliktów nie ma już więcej reguł, a przesłanka ostatniej „odpalonej” reguły 

jest fałszywa.  

Należy dodać, że w systemach ekspertowych opartych na regułowej reprezentacji wiedzy 

istnieją różne strategie wyznaczania reguł ze zbioru, czyli rozwiązywania zbioru konfliktów. Kolejne 

reguły ze zbioru są wyznaczane za pomocą strategii zależnych lub niezależnych dziedzinowo. 

Strategie zależne dziedzinowo mają w bazie wiedzy dodatkowe elementy sterujące danymi, które 

zostały przypisane regułom przez eksperta wiedzy (np. arbitralnie wyznaczone wagi dla reguł). Na 

strategie niezależne dziedzinowo nie wpływa ekspert i mogą one przyjmować następujące postacie: 

„Użyj pierwszej lepszej reguły ze zbioru”, „Używaj najpierw reguł długich” (które mają dużo 

faktów), „Używaj najpierw reguł krótkich” (o małej ilości faktów), „Używaj zawsze najstarszej 

reguły w zbiorze” lub „Użyj reguły, której fakt wywnioskowałeś  jako ostatni”. 

Jak pokazuje przykład z Rysunku 6, pytanie q10 powinno pojawić się przed użytkownikiem, 

gdy na pytanie q9 udzielił on odpowiedzi twierdzącej („Tak, kabel doprowadzający Internet jest 

wpięty do końca”). W przypadku udzielenia na pytanie q9 odpowiedzi negatywnej użytkownik 

otrzymuje odpowiedź: „Wepnij kabel do końca”. Pytania następują po sobie, w zależności od 

udzielonej odpowiedzi, co widać na Rysunku 7. 

Na Rysunku 7 widoczny jest interfejs użytkownika systemu ekspertowego. Użytkownik 

odpowiada na zadawane pytania, pisząc: „t” lub „n” – do wyboru ma tylko te dwie opcje. Jak widać 

powyżej, po każdej udzielonej odpowiedzi następuje przejście do następnego pytania lub wypisanie 

na ekran ostatecznego wyniku ekspertyzy.  

Fragment drzewa decyzyjnego dla systemu ekspertowego diagnozującego problemy z 

połączeniem internetowym przedstawiono na Rysunku 8.  



 

Na Rysunku 6 zamieszczono przykład kodu, który rozpoznaje CLIPS.  

Rysunek 6. Fragment kodu dla systemu CLIPS 

 

 

 

Rysunek 7. Okno dialogowe programu CLIPS 

 

Źródło: opracowanie własne. 

(defrule q0 

=> 

(printout t "Na pytania odpowiadaj t (tak) lub n (nie). Czy to zrozumiale? >") 

(assert (q0 (read)))) 

 

(defrule q0_odp 

(and (q0 ~t)) 

=> 

(printout t "Użytkownik odpowiedział: nie. Ekspertyza zakończona" crlf)) 

 

(defrule q9 

(and (q8 t)) 

=> 

(printout t "Czy kabel doprowadzający Internet jest wpięty do końca? >") 

(assert (q9 (read)))) 

 

(defrule q9_odp 

(and (q9 n)) 

=> 

(printout t "Wepnij kabel do końca" crlf)) 

 

(defrule q10 

(and (q9 t)) 

=> 

(printout t "Czy kabel doprowadzający Internet nie jest złamany lub uszkodzony na całej jego długości? >") 

(assert (q10 (read)))) 

 

(defrule q10_odp 

(and (q10 n)) 

=> 

(printout t "Skontaktuj z ISP, wymień kabel." crlf)) 
 



 

Rysunek 8. Fragment drzewa decyzyjnego dla programu CLIPS 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy zauważyć, że użytkownik ma bardzo ograniczone możliwości wyboru odpowiedzi na 

pytania. Głównym problemem w realizacji systemu regułowego jest możliwość reprezentowania 

rzeczywistości za pomocą wyłącznie logiki dwuwartościowej – odwzorowuje się więc wyłącznie 

wiedzę pewną. System może wnioskować jedynie o prawdziwości danych faktów lub wyrażać 

niewiedzę na ich temat. Możliwości językowe wyrażania wiedzy są więc ubogie i nie modelują 

w pełni rzeczywistości, co użytkownikom tego rodzaju systemów ekspertowych może wydać się 

zarówno nieprzydatne w rozwiązywaniu ich problemów, jak i nieprzyjazne. 

Modyfikacje regułowej reprezentacji wiedzy w systemach ekspertowych, w celu uczynienia 

reprezentacji bliższą rzeczywistości, mogą polegać na ulepszeniach wyrażających niepewność 

wiedzy. W przypadku probabilistycznej reprezentacji wiedzy (jak pokazano na przykładzie systemu 

BayEx) niepewność wyrażają prawdopodobieństwa występowania symptomu w parze z daną 

hipotezą. Tutaj zaś niepewność wiedzy może być propagowana poprzez dopisanie do reguł stopnia 



przekonania o ich prawdziwości. Na zasadzie osadzenia przy regułach odpowiednich 

współczynników działają metody: Dempstera-Shafera
15

 i Zadeha – reprezentacja wiedzy 

z wykorzystaniem zbiorów rozmytych
16

. 

Pomimo wyraźnych wad regułowej reprezentacji wiedzy ma ona dużą zaletę – intuicyjność 

i zrozumiałość reguł. Jak pisze Cichosz: Wśród wszystkich metod reprezentacji wiedzy stosowanych 

w maszynowym uczeniu się nie ma takiej, która byłaby bliższa metodom stosowanym do zapisu 

wiedzy przez ludzi niż reprezentacja regułowa. Reguła, złożona z części warunkowej i części 

decyzyjnej, podaje decyzję właściwą dla sytuacji, w której są spełnione warunki, co możemy zapisać 

następująco: JEŚLI warunki TO decyzja. Przesądza to o popularności reguł jako metody 

reprezentacji wiedzy, często uważanej za najbardziej czytelną dla człowieka i stosowanej do 

indukcyjnego uczenia się nie mniej chętnie niż drzewa decyzyjne
17

.  

 

Podsumowanie  

Podsumowując, należy pamiętać o istotnych zaletach systemów ekspertowych, jakimi są 

niewątpliwie: łatwość dokumentacji wnioskowania oraz łatwość korzystania z różnych baz faktów 

i stosunkowo niewielki koszt ekspertyzy. Jednocześnie należy mieć na uwadze ich wciąż 

niewyeliminowane wady (w porównaniu z ludzkim rozumowaniem), takie jak: wąski zakres 

ekspertyz, konieczność operacji na danych pochodzących z urządzeń, a nie ze zmysłów, brak 

zdrowego rozsądku i niekiedy banalność wniosków.  

System ekspertowy może nauczyć się dobrze grać w szachy (mając dany zbiór reguł gry), a 

nawet wygrać z człowiekiem, jak Deep Blue firmy IBM lub zwyciężyć w teleturnieju o swoistych 

zasadach udzielania odpowiedzi, jak Watson (ponownie firmy IBM) w grze Jeopardy. Jednocześnie 

system taki może uratować ludzkie życie, stawiając dobrą diagnozę medyczną, opartą na 

poprawnym wnioskowaniu lub przewidując trzęsienia ziemi.  

Systemy ekspertowe kierują obecnie ruchami pojazdów bezzałogowych oraz ramionami 

robotów rozbrajających bomby, przeszukują złożone bazy danych pochodzących z eksperymentów 

naukowych oraz rozmaitych pomiarów w poszukiwaniu powtarzających się wzorców (dziedzinę, 

która zajmuje się między innymi zastosowaniem SI do poszukiwania wiedzy, określa się mianem 
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 Wyjaśnienie metody Dempstera-Shafera zawierają artykuły: Shenoy Prakash P., Using Dempster-Shafer’s 

Belief-Function Theory in Expert Systems, w tomie pod redakcją R. R. Yager, M. Federizzi, and J. 

Kacprzyk, Advances in the Dempster-Shafer Theory of Evidence, John Wiley & Sons, New York 1994, s. 

395–414 oraz K. Sentz, S. Ferson, Combination of Evidence in Dempster-Shafer Theory, w: Raport 

techniczny SAND 2002-0835, 2002.  

[16] 16
 Teoria zbiorów rozmytych opisana została w książce L. Rutkowskiego, Metody i techniki sztucznej 

inteligencji, PWN, Warszawa 2005, s. 121 i dalej.  

[17] 17
 P. Cichosz, op. cit., s. 195.  



Data Mining). Używane są również w tworzeniu gier komputerowych i udzielaniu kredytów 

bankowych. Sztuczna Inteligencja niezbędna jest także sondom kosmicznym oraz urządzeniom 

rozpoznającym mowę ludzką. Widoczny jest więc ogrom jej zastosowań we współczesnym świecie. 

Wraz z ciągłym doskonaleniem technologii ulepszane będą także systemy ekspertowe – nie ulega to 

wątpliwości. Nieustanny rozwój tej dziedziny obiecuje dostęp do tego, co dziś najcenniejsze – 

informacji i wynikłej z niej wiedzy.  
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Streszczenie 

Artykuł przybliża Czytelnikowi dwie metody wnioskowania zastosowane w poddziedzinie 

Sztucznej Inteligencji – w nauce o systemach ekspertowych: sieci Bayesa oraz wnioskowanie 

regułowe. Zasady konstruowania systemów ekspertowych przy pomocy tych dwóch podejść 

pokazano na przykładach zrealizowanych w oparciu o systemy BayEX oraz CLIPS.  

W artykule zawarto krótką definicję pojęć Sztucznej Inteligencji i systemów ekspertowych, 

będącą zachętą dla Czytelnika do samodzielnej eksploracji dziedziny. Omówiono przystępnie 

budowę i cele konstruowania systemów ekspertowych oraz zasady działania poszczególnych 

algorytmów, na których opiera się ich wnioskowanie, czyli samodzielne, na bazie otrzymanych 

danych dochodzenie do rozwiązania problemu. Na przykładach przedstawiono szereg zastosowań 



systemów ekspertowych w dzisiejszej nauce oraz w życiu codziennym. Autorom bliskie są słowa 

prof. Ryszarda Tadeusiewicza: Lepsza własna niż sztuczna, lepsza sztuczna niż żadna
18
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