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1  Úvod 

Myšlenka nahradit člověka při práci strojem provází lidskou mysl 
odnepaměti. V oblasti simulace lidského myšlení vznikaly již od 70. let 20. století 
programy a algoritmy využívající vhodně reprezentované znalosti získané od 
člověka k odvozování závěrů a hypotéz, tedy simulaci uvažování. Tyto programy 
se nazývají expertní systémy. 

Mezi nejúspěšnější a dnes nejpoužívanější reprezentace znalostí, které tyto 
expertní systémy využívají ve formě báze znalostí, patří výroková logika a 
neuronové sítě (ANN). Těmto dvěma způsobům reprezentace znalostí bylo 
věnováno obrovské množství času při výzkumu a vznikly tak mnohá zdokonalení 
ve formě zpracování neurčitosti, učících algoritmů apod., které jim zajistilo 
úspěch i v současné době. Přesto však oba typy reprezentace mají své nedostatky, 
které částečně omezují jejich použití v různých oborech a prostředích. 

Velkou výhodou uchování znalostí ve formě báze pravidel, které se 
používají v expertních a informačních systémech, je srozumitelnost báze znalostí, 
jednoduchost, modularita a možnost použití vysvětlovacího mechanizmu 
poskytujícího uživateli informace jak a proč byly odvozeny výstupy, nebo závěry 
při konzultaci. Časová a finanční náročnost je naopak významným limitujícím 
faktorem při tvorbě a ladění pravidlových bází znalostí. 

Neuronové sítě vynikají efektivními učicími algoritmy, při zpracování 
velkého množství dat a při nedostatečné strukturovanosti problému. Na druhé 
straně jsou takto uložené znalosti velmi těžko srozumitelné a je tedy i těžko 
ověřitelné, zda báze znalostí korektně a úplně popisuje oblast řešené 
problematiky. 

Nabízí se otázka, zda nelze najít algoritmus nebo reprezentaci znalostí, která 
by dokázala využít výhod obou těchto typů reprezentací znalostí. 

Předložená disertační práce se zaměřuje na postupy tvorby a ladění báze 
znalostí, které dokáží využít cenných vlastností obou zmíněných reprezentací 
znalostí, tedy pravidel a neuronových sítí.  

2 Využití kombinace pravidel a neuronových sítí pro 
tvorbu bází znalostí 

Tvorba báze znalostí je všeobecně považována za nejnáročnější část celého 
vývojového cyklu expertního systému. Zahrnuje analýzu problematiky, zda je 
vůbec možné bázi vytvořit, návrh reprezentace znalostí pro příslušnou doménu, 
získání znalostí od expertů nebo z dat, implementaci těchto znalostí ve formě 
příslušného matematického nebo logického zápisu a odladění a testování 
funkčnosti a generalizace báze [9]. Omezíme-li se na nejpoužívanější pravidlové 
báze znalostí, je právě tou nejproblematičtější částí vývoje ladění jednotlivých 
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vah pravidel báze. Ladění vah pravidel báze znalostí představuje iterativní 
proces, kdy jsou váhy pravidel nastavovány tak, aby báze znalostí co nejpřesněji 
popisovala modelovanou doménu. V podání znalostního inženýra a experta může 
tento proces pro středně velké báze znalostí trvat i několik měsíců. U velkých 
bází můžeme hovořit i o horizontu let. Doba vývoje se ovšem zásadně liší podle 
zvolené reprezentace znalostí.  

S příchodem neuronových sítí (ANN) se výrazně rozšířily možnosti tvorby 
bází znalostí z dat pomocí vzorů. Hovoříme zde o tzv. neuroexpertních 
systémech, které nejčastěji využívají jako bázi znalostí vícevrstvou dopřednou 
perceptronovou síť. Problémem této reprezentace znalostí je její neprůhledná 
struktura a uzavřenost znalostí reprezentovaných množinou reálných vah, prahů a 
přenosových funkcí jednotlivých neuronů. Rozvoj bází znalostí reprezentovaných 
neuronovými sítěmi přispěl ke vzniku mnoha metod umožňujících, více či méně, 
srozumitelně vysvětlit postup, jakým byly odvozovány hypotézy a závěry 
expertního systému. Tyto metody také zahrnují velkou skupinu, ve které je 
umožněno nejen vysvětlování odvozovacích postupů v neuronové síti, ale také 
využívají algoritmy pro tvorbu pravidlových bází znalostí z natrénované 
neuronové sítě.  

Další skupina algoritmů slouží k tzv. čištění pravidel za pomoci neuronové 
sítě. Jde o proces, kdy jsou nekompletní a nekonzistentní pravidla transformována 
do neuronové sítě. Tato síť je následně natrénována na učicí vzory na 
požadovanou přesnost a pravidla jsou zpětně extrahována. Je dokázáno [15], že 
výsledná pravidla mohou danou doménu lépe reprezentovat, než naučená 
neuronová síť. 

Obrovskou výhodou pravidlových bází jsou poměrně velké možnosti 
vysvětlování postupů a odvození hypotéz, které umožňují nasazení těchto 
systémů i v oblastech tzv. bezpečných a kritických, jako jsou energetika, 
medicína, letecký průmysl a další. Pravidla také umožňují velmi dobrou 
verifikovatelnost, a to i na úrovni vnitřních stavů báze. Neuronové sítě tuto 
vlastnost postrádají. Zkušenosti ukazují, že právě špatné vysvětlovací a ověřovací 
schopnosti jsou příčinou nízkého průmyslového využití neuronových sítí jako 
prostředku pro tvorbu bází znalostí [8]. 

2.1 Extrakce pravidel z naučené ANN 

Reprezentace znalostí pravidly se díky své vynikající srozumitelnosti a 
jednoduchosti vyvinula do etalonu, se kterým jsou ostatní reprezentace znalostí 
srovnávány při ověřování konzistentnosti znalostní báze, případně pro srovnání 
vysvětlovací schopnosti. V případě neuronových sítí a pravidel jsou jejich 
vlastnosti většinou komplementární. Vzniklo tak množství algoritmů, které 
transformují znalosti z naučené neuronové sítě na pravidla, aby rozšířili možnosti 
vysvětlování a ověřování konzistence této reprezentace znalostí. Jde tedy o úlohu 
převodu znalostí zakódovaných množinou reálných vah a prahů neuronů, 
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případně i struktury sítě, na logicky vyjádřená pravidla. Tato úloha se nazývá 
extrakce pravidel z natrénované ANN (obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Extrakce pravidel z naučené ANN 

Extrakci pravidel můžeme definovat takto: 

Na základě naučené ANN a vzorů použitých k učení, produkuje extrakce pravidel 
stručný a přesný symbolický popis dané neuronové sítě [6]. 

První skupinou algoritmů transformujících data z naučené ANN na pravidla 
(extrakce) jsou dekompoziční přístupy analyzující vnitřní stavy neuronů v ANN. 
V zásadě existují tři přístupy k natrénování ANN, ze které se extrahují výsledná 
pravidla. Prvním přístupem je vytvoření speciální struktury neuronové sítě blížící 
se struktuře pravidel [2], druhým způsobem je inicializace klasické ANN 
známými pravidly [15], [16] a třetím je použití standardní ANN. 

K extrakci pravidel z naučené sítě se využívá vstupů jednotlivých neuronů 
ANN, které v součtu vah překonají jeho práh. Z příslušných vstupů je vytvořeno 
pravidlo. Opět zde existuje několik přístupů. Algoritmus Subset [3] vytváří 
pravidla přímým přepisem vah neuronu do pravidel. Problémem je zde množství 
takto vytvořených pravidel (exponenciální). Tuto metodu upravuje algoritmus 
M of N [15], který je přibližně kubický, ale srozumitelnost pravidel je horší. 
Další dekompoziční algoritmy jsou popsány podrobně v disertační práci. 

Ve druhé skupině je možné jmenovat pedagogické algoritmy, které 
analyzují chování neuronové sítě jako celku. Typickým představitelem této 
skupiny je VI analýza [12], která tvoří pravidla systematickým prohledáváním 
vstupního stavového prostoru ANN pro každý výstupní neuron a analýzou 
intervalů platnosti jednotlivých antecedentů pravidla příslušejících určité 
klasifikační třídě. Další pedagogické algoritmy jsou popsány podrobně 
v disertační práci. 

Algoritmy založené na extrakci fuzzy pravidel [10], [6] jsou mimo rámec 
uvažované problematiky, neboť neodpovídají našim požadavkům na 
srozumitelnost, ačkoliv mohou poskytovat vyšší věrnost popisu. Uvážíme-li ale 
proces odvozování znalostí v síti fuzzy pravidel, realizovaný vyhodnocováním, 
které je nejčastěji počítáno jako těžiště ploch pod funkcí příslušnosti aktivních 
pravidel (COG – Centre Of Gravity), stává se tento popis pro člověka jen velmi 
těžko srozumitelný. Omezíme se proto jen na logická pravidla. 



Automatické lad ění vah pravidlových bází znalostí 
 

-  7  - 
 

2.2 Shrnutí 

Současné metody tvorby bází znalostí využívající kombinaci pravidel a 
neuronových sítí mají jednu společnou nevýhodu. Touto nevýhodou je vlastní 
princip tvorby a ladění pravidlových bází znalostí extrakcí pravidel z naučené 
neuronové sítě. Nebudeme-li se zabývat faktem, že tento proces je značně 
výpočetně náročný [13], jde o proces, při kterém je vytvářen model reálné 
domény neuronovou sítí a následně je tato neuronová síť modelována pravidly, 
což snižuje přesnost výsledného pravidlového modelu vůči pozorované reálné 
doméně. Je totiž vytvářen model modelu. Mnohé ze současných algoritmů 
extrakce pravidel také neposkytují pravidla v příliš srozumitelné formě (např. 
M of N, popis aktivačními oblastmi neuronů, fuzzy množiny, atd.). Srozumitelný 
popis činnosti ANN byl původní impulz pro tvorbu těchto algoritmů. Výhodou 
těchto algoritmů je, že dokáží vytvořit pravidlové báze znalostí analýzou dat bez 
jakýchkoliv znalostí o dané doméně. 

Tato práce se zabývá vývojem algoritmu pro tvorbou a automatické ladění 
pravidlových bází znalostí pro expertní systémy, které mohou být nasazeny 
v kritických a bezpečných aplikacích. Je tedy kladen značný důraz na 
srozumitelnost pravidel v bázi znalostí, tak aby mohly být vysvětleny postupy a 
závěry expertního systému. V drtivé většině případů stávajících systémů jsou 
báze znalostí vytvářeny na základě znalostí a dat od expertů. Není tedy nezbytně 
nutná přímá analýza dat. 
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3 Cíle disertace 

Cílem této disertační práce je najít metodu automatického ladění vah 
pravidel v bázi znalostí expertních systémů a eliminovat tak vysokou časovou 
náročnost tvorby těchto bází znalostí. Důraz je kladen na vysokou srozumitelnost 
báze znalostí tak, aby mohly být uplatněny vysvětlovací mechanizmy. 

Pro návrh algoritmu automatického ladění vah pravidel je nutné zajistit 
vhodnou strukturu báze znalostí, způsob vyjadřování a zpracování neurčitosti, 
vhodnou metodu získávání znalostí od experta, tedy tvorbu vzorů a stanovit 
kritérium učení báze znalostí pro vyjádření chyby v průběhu adaptace vah 
pravidel. 

Cíl 1 

Najít řešení automatického ladění vah pravidel pro jednovrstvé báze 
znalostí expertního systému (NPS32). Pro ladění využít data a znalosti 
poskytované přímo expertem. 

Cíl 2 

Najít analytické řešení automatického ladění vah pravidel pro vícevrstvé, 
libovolně strukturované pravidlové báze znalostí expertních systémů. 

Cíl 3 

Algoritmy ladění vah pravidel v bázi znalostí implementovat do prázdného 
expertního systému (shell). 

Cíl 4 

Analytické řešení ladění vah pravidel v bázi znalostí ověřit vytvořením 
reálné funkční báze znalostí a provést srovnání s bází znalostí tvořenou 
znalostním inženýrem a expertem. 

4 Automatické ladění vah báze znalostí s evolučním 
algoritmem 

Metody založené na učení neuronové sítě a zpětné extrakci pravidel 
poskytují obrovská množství pravidel nebo pravidla v nepříliš srozumitelné 
formě a jsou zatíženy nepřesnostmi při převodu reálné domény na ANN a z ANN 
na pravidla. Tato kapitola a kapitola 5 popisují algoritmy přímého nastavování 
vah ve struktuře pravidel báze znalostí na základě předem daných vzorů. 
Předejde se tak složité extrakci naučených pravidel z neuronové sítě při 
zachování učení z dat a velmi dobré srozumitelnosti báze znalostí. 

Princip automatického ladění vah pravidel jednovrstvých kontextově 
vázaných bází znalostí byl implementován do stávajícího diagnostického 
expertního systému NPS32 [18].  
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4.1 Báze znalostí expertního systému NPS32 

Báze znalostí expertního systému NPS32 je reprezentována orientovaným 
grafem pravidel ohodnocených neurčitostmi. Struktura báze je tvořena jednou 
vrstvou pravidel vázaných na cílové uzly agregující informaci z pravidel. Každé 
pravidlo si můžeme představit jako samostatný orientovaný graf s několika 
kořenovými uzly (dotazovatelné uzly) a jedním listovým uzlem (cílový uzel). 
Situaci ilustruje zvýrazněná část obrázku 2. Cílové uzly agregují informaci 
z pravidel do něj vstupujících, které snižují či zvyšují pravděpodobnost hypotézy 
cílového uzlu. Informační vliv jednotlivých pravidel je dán silou vazby pravidla 
na cíl a změnou hodnoty pravidla. 

 

Obrázek 2: Struktura jednoho vybraného pravidla v bázi znalostí 

Rozdělením báze znalostí na jednotlivé podstromy pravidel zjednodušíme 
úlohu hledání globálního řešení na několikanásobné (podle počtu cílů) hledání 
vektoru vah pravidel ovlivňující jediný cílový uzel. Zamezíme tak ovlivnění 
výpočtu vah pravidel výstupními chybami z jiných z podstromů. 

Průběh inference pravidlovým stromem báze znalostí je řízen kontextovými 
vazbami (obrázek 2, vazba Q). Lze dokázat (důkaz je uveden v disertační práci), 
že tyto kontextové vazby neovlivňují přímo výsledek inference, lze tedy pro účely 
automatického ladění vah zanedbat a zjednodušit tak řešenou úlohu. 

4.2 Matematický aparát expertního systému NPS32 

Přestože je expertní systém založen na práci s pravděpodobností, 
nevyskytují se v programu typická vyjádření pravděpodobnosti pomocí 
proměnných nabývajících hodnot z intervalu 0 – 100 % (P), resp. 0 – 1 (p), ale 
jsou použita vyjádření pravděpodobnosti pomocí dvou hodnot (T, F). Zavedení 
dvou hodnot každému uzlu [1] přispělo k zjednodušení výpočetních vztahů a 
zároveň zpřístupňuje informaci o spornosti některého tvrzení a lépe vyjadřuje 
nepřítomnost informace. 
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Klasické vyjádření pravděpodobnosti lze převést na vyjádření neurčitosti 
dvojicí (T;F) podle vztahů: 

p

pF
T

)1( −=                             (4.1)                         
p

pT
F

−
=

1
  (4.2) 

kde p je pravděpodobnost. Pro T, F ∈ <0, 1> je p ∈ <0, 1>. 

Jestliže je p < 0,5 (50%) volíme T maximální (tj. T=1) a F dopočteme 
pomocí vztahu (4.2) a naopak pokud je p > 0,5 (50%) volíme F maximální (tj. 
F=1) a T dopočteme pomocí vztahu (4.1). 

Nad těmito dvojicemi jsou definovány logické operace negace, konjunkce a 
disjunkce a rovnice, které zajišťují šíření informace pravidly v bázi znalostí. 
Podrobný popis matematického aparátu je možné najít v [1] a v disertační práci.  

4.3 Metoda ladění vah pravidel v bázi znalostí 

Obdobně jako u neuronových sítí, jsou váhy pravidla nastavovány na 
základě vzorů předkládaných expertnímu systému. Vzory mají formu požadované 
reakce systému na vstupní hodnoty, tedy vektor vstupních hodnot a požadovaná 
hodnota cílového uzlu. Vzory jsou pro tento program vytvářeny expertem na 
základě jeho znalostí a zkušeností, mohou být ovšem získávány i metodami 
data-miningu z dat. Váhy pravidel v jednotlivých podstromech báze znalostí jsou 
laděny diferenciálním evolučním algoritmem na základě kriteriální funkce 4.4 
odvozené níže. 

Postup trénování báze znalostí je následující [19]: 

1. Vytvoření struktury báze znalostí – expert / znalostní inženýr. 

2. Rozdělení grafu na jednotlivá pravidla – program. 

3. Vytvoření trénovacích vzorů – expert. 

4. Výpočet vah pravidel báze – program. 

5. Složení grafu – program. 

Diferenciální evoluční algoritmus, použitý k optimalizaci vah pravidel, 
vytváří pro každý cílový uzel vektor vah pro příslušná pravidla. Váhy jsou 
vloženy do příslušného podstromu báze znalostí a je stanovena chyba klasifikace 
báze znalostí na základě kriteriální funkce. Tvorba vektorů vah pravidel a 
výpočet chyby klasifikace se opakuje do dosažení stanovené maximální chyby 
klasifikace nebo do dosažní maximálního počtu iterací.    

4.4 Kriteriální funkce 

Jako vhodná kriteriální funkce byla zvolena Euklidova vzdálenost mezi 
požadovanou hodnotou výstupu a hodnotu výstupu odpovídající příslušnému 
vzoru [19]. Euklidova vzdálenost byla zvolena, neboť se v kritériu uplatňuje více 
pro velké odchylky výstupu od vzoru a méně pro malé odchylky, které mají při 
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adaptaci vah pouze malý vliv. Malé odchylky způsobí pouze malé změny vah 
báze znalostí. 

Mějme tedy množinu vzorů  

  { } NidXM ii ...,,1,, == , (4.3) 

kde iX  je vektor příslušných vstupních proměnných, 

  di je požadovaná hodnota výstupu, 

  i je pořadí vzoru, N je počet učebních vzorů daného pravidla. 

Kritérium naučení sítě definujeme jako střední hodnotu vzdálenosti ε přes 
všechny vzory M: 

{ } ∑
∏∏
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∀∀

∀
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   (4.4) 

kde wk�� je vyjádření síly vazby k-tého pravidla, 
(Tk1; Fk1) je pravděpodobnost k-tého pravidla po odpovědi 
dotazovatelných uzlů, 
(Tk0; Fk0) je původní pravděpodobnost k-tého pravidla před odpovědí 
dotazovatelných uzlů, 
(T0;F0) je původní pravděpodobnost uzlu Y, 
(T;F) je aktuální pravděpodobnost uzlu Y, 
M je počet učebních vzorů daného pravidla, 
k je počet dotazovatelných uzlů příslušného pravidla. 

Požadujeme tedy střední hodnotu odchylky přes všechny vzory minimální: 

  { } min→Ε ε . (4.5) 

Tato funkce je v programu minimalizována diferenciálním evolučním 
algoritmem [19]. Algoritmus nastavuje váhu wk každého pravidla implikujícího 
cílový uzel Y. Vstupními parametry jsou vzory, tedy konstantní, uživatelsky 
definované, dvojce { }ii dX , . Proces učení se zastaví, když změna výsledku 

nevykazuje po určitý počet iterací zlepšení. 

4.5 Ladění vah pravidel diferenciálním evolučním algoritmem 

Diferenciální evoluční algoritmus (DE) uvedl poprvé v roce 1996 autor 
Rainer Storn [11] jako univerzální populačně orientovaný optimalizátor.  

Algoritmus diferenciální evoluce je iterativní algoritmus, který v jedné 
iteraci (generaci) zpracuje celou množinu potenciálních řešení - jedinců. Jedinec 
je reprezentován jako reálný vektor charakterizující pozici v prohledávaném 
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stavovém prostoru. V našem případě jde o vektor vah pravidel příslušného 
podstromu. Noví jedinci jsou odvozování ze stávající populace výpočtem ze tří 
náhodně vybraných jedinců podle funkce: 

  ( )gNpgggo xxFxx ,2,3,21, −+ −⋅+= , (4.6) 

kde 1, +gox  je nultý jedinec nové generace, 

 F je konstanta určující rychlost konvergence k výsledku, 

 gx ,2 , gx ,3 , gNpx ,2−  jsou tři náhodně vybraní jedinci původní generace g, 

 Np je počet jedinců v generaci. 

Platí, že čím bližší je hodnota F hodnotě 1, tím je rychlost konvergence 
vyšší, čím je menší, je algoritmus pomalejší, ale robustnější. 

Obecně tedy:  

  ( )glgkgjgi xxFxx ,,,1, −⋅+=+ , (4.7) 

kde i-tý jedinec nové generace g+1 vznikne kombinací j-tého, k-tého a l-tého, 
jedince původní generace g. Indexy j, k, l jsou pořadí jedince v rozsahu 0 až Np-1.   

Na počátku algoritmus vygeneruje Np náhodných jedinců (možných řešení, 
generaci). Každé toto řešení dosadí do kriteriální funkce a ohodnotí jej (tzv. 
hodnota fitness). Čím nižší je hodnota fitness jedince, tím lepší představuje řešení 
(v případě hledání minima). Je-li fitness nově vzniklého jedince lepší než i-tého 
jedince původní populace, je zařazen do nové populace. Není-li, je použit i-tý 
jedinec původní populace. Tento postup se opakuje do vytvoření požadovaného 
počtu jedinců. Po celém výpočtu se ověřují podmínky ukončení výpočtu a 
v případě nesplnění těchto podmínek následuje výpočet nové generace. 

4.6 Experimentální ověření 

Algoritmus automatického ladění vah pravidel diferenciální evolucí byl 
testován na dvou bázích znalostí. Na dvourozměrné funkci AND, která byla 
popsána úplným souborem vzorů a na modelové bázi znalostí identifikující 
poruchu automobilu, tak jak byla popsána ve [18].  

Algoritmus učení dává v obou případech stabilní výsledky, tj. pro každou 
inicializaci evolučního algoritmu jsou výsledky shodné. Podmínka zastavení je 
nastavena tak, že když ve 100 po sobě jdoucích krocích nedojde ke zlepšení 
alespoň 0,01%, učení se ukončí. Bázi znalostí pro poruchu automobilu odladil 
algoritmus váhy v průměru za 380 ms (Intel DualCore 2,6 GHz, 2 GB RAM). 
V tabulce 1 jsou srovnány dosažené výsledky (váhy). Porovnávány jsou hodnoty 
vah získané evolučním algoritmem s váhami, podle kterých byly v již hotové 
(referenční) bázi tvořeny vzory. 
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Cílový uzel váha – 
požadovaná 

Váha - evoluč. 
algoritmus 

Střední kvadratic. chyba 
přes všechny vzory (E) 

Bater – vybitá baterie 90,0% 89.8% 8,15 

Palivo – není palivo 90,0% 85,0% 90% 84,8% 10,87 

Dira – palivo uniká 80,0% 80,0% 10,87 

 Tabulka 1:  Srovnání vah získaných evolučním algoritmem s požadovanými hodnotami 

4.7 Vícevrstvé báze znalostí 

Ačkoliv se u praktických realizací bází znalostí programu NPS32 vyskytují 
převážně jednovrstvé struktury báze znalostí, tedy báze, kde dotazovatelné uzly 
jsou přes pravidlo navázány přímo na cílový uzel, mohou se obecně vyskytovat 
vícevrstvé báze znalostí s hlubší strukturou pravidel. Jednovrstvé (rozumějme 
vstupy, jedna vrstva pravidel, výstupy) báze znalostí programu NPS32 těží 
z agregačních vlastností cílového uzlu, tedy schopnosti skládat informace získané 
z pravidel. Naopak logické úlohy je poměrně obtížné takto realizovat. 
Matematický aparát expertního systému NPS32 umožňuje tvorbu libovolně 
strukturované báze, stejně jako vlastní program. 

Při použití evolučních algoritmů pro optimalizaci komplexních vícevrstvých 
bází znalostí narážíme na problém velikosti stavového prostoru, kde není 
zaručeno nalezení nejlepšího řešení a nalezení vždy stejného řešení při opakované 
optimalizaci (ladění vah pravidel). Je tedy vhodnější využít některou z 
gradientních metod ladění vah pravidel v bázi znalostí. Pro optimalizaci vah 
pravidel gradientní metodou je ovšem nutné znát derivaci přenosové funkce 
pravidla. Tato funkce lze odvodit pouze pro výstupní pravidla, nikoliv však pro 
vnitřní pravidla báze znalostí (důkaz je uveden v disertační práci). Vzhledem 
k závislosti ve vztazích pro přepočet mezi pravděpodobností a dvojicí hodnot 
(T;F), dochází při výpočtu derivace výstupu pravidla podle vnitřního potenciálu 

pravidla 
n
j

n
jy

α∂
∂

k identitě, což způsobí, že nelze odvodit derivaci přenosové funkce 

pravidla a zmíněný matematický aparát nelze použít ke gradientní optimalizaci 
vah. 

5 Analytický algoritmus přímého ladění vah pravidel 
v bázi znalostí 

Algoritmus přímého ladění vah pravidel v bázi znalostí byl implementován 
do nového expertního systému RESLA, který byl vytvořen pro testování tohoto 
algoritmu. 
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5.1 Báze znalostí expertního systému RESLA 

Báze znalostí expertního systému RESLA využívajícího metodu přímého 
nastavování vah pomocí modifikovaného algoritmu back-propagation tvoří 
orientovaný acyklický graf pravidel. Uzly v první vrstvě reprezentují vstupní 
hypotézy, tedy hodnoty odpovědí na dotazy položené uživateli. Uzly vnitřních 
vrstev reprezentují podpůrné hypotézy, tedy takové, ze kterých se odvozuje 
výsledná hypotéza (doporučení) v poslední vrstvě. Uzly výstupní vrstvy 
představují závěr předkládaný uživateli korespondující s jeho odpověďmi 
(obrázek 3, červeně – logický uzel, zeleně – agregační pravidlo).  

 

 

Obrázek 3: Příklad struktury báze znalostí expertního systému používané 
algoritmem přímého učení 

Báze znalostí je složena z pravidel realizující funkce AND a OR 
libovolného počtu vstupních proměnných (nejde tedy pouze o binární operaci, jak 
je u těchto funkcí obvyklé) a funkci pro kompozici výsledků. Negace 
v konjunktivních a disjunktivních pravidlech je realizována doplňkem vstupní 
proměnné, ve funkci kompozice jsou negované vstupní proměnné násobeny -1. 
Lze tedy realizovat bázi znalostí libovolné složitosti a velikosti, neboť trojce 
funkcí AND, OR a NEGACE tvoří úplný systém logických funkcí, což znamená, 
že kombinací těchto funkcí lze realizovat jakoukoli jinou logickou funkci.  

Pro správnou funkci expertního systému, tedy sytému, který řadí výsledné 
hypotézy podle pravděpodobnosti nebo jiného faktoru neurčitosti, jsou tato 
logická pravidla navázána na agregační výstupní pravidlo (rovnice 5.8, obrázek 3 
- zeleně). 

Podmínkou použití pravidel v učicím algoritmu, jak bude patrné dále 
v kapitole 5.2, je diferencovatelnost přenosové funkce pravidla.  Přenosová 
funkce pravidla (rovnice 5.1) může obsahovat negaci některé nebo všech 
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vstupních proměnných, obsahuje funkci (realizující AND nebo OR) všech 
vstupních proměnných a násobení váhou w. 

  ( )xΘ⋅= n
j

n
j wy , (5.1) 

kde n
jy  je výstup j-tého pravidla v n-té vrstvě, 
n
jw  je váha j-tého pravidla v n-té vrstvě, 

( )xΘ  je funkce reprezentující funkci AND nebo OR pravidla, 
x je vektor vstupů pravidla. 

Z rovnice (5.1) je patrné, že podmínka diferencovatelnosti přenosové 
funkce pravidla bude splněna, bude-li diferencovatelná funkce ( )xΘ . 

Standardní binární logické funkce AND a OR diferencovatelné nejsou, což 
byl i problém algoritmu sémantické konverze na neuronovou síť. Byla proto 
zvolena náhrada těchto funkcí funkcemi t-normou (s-konormou) pro logickou 
funkci AND a s-normou pro logickou funkci OR v pravděpodobnostní formě 
[22]. 

Pravidla použitá pro bázi znalostí jsou definována takto: 

konjunktivní pravidlo 

  ( )( )∏
=

−⋅=
N

i

n
i

n
j

n
j

n
j ywy

1

1λ , (5.2) 

kde n
jy  je výstup j-tého pravidla v n-té vrstvě báze,  
n
jw  je váha j-tého pravidla v n-té vrstvě báze,  

1−n
iy  je výstup i-tého pravidla v n-1 vrstvě báze, tedy pravidla  

vstupujícího jako argument do j-tého pravidla,  
N je počet vstupů j-tého pravidla. 

funkce ( )xn
jλ  je definována: 

  xn
j =λ , pro pozitivní vazbu, (5.3) 

  xn
j −=1λ , pro negativní vazbu, (5.4) 

disjunktní pravidlo 

   ( )( )1

1

−

=
⋅= n

i
n
j

N

i

n
j

n
j ywy ORλ , (5.5) 

kde n
jy  je výstup j-tého pravidla v n-té vrstvě báze,  
n
jw  je váha j-tého pravidla v n-té vrstvě báze,  

1−n
iy  je výstup i-tého pravidla v n-1 vrstvě báze, tedy pravidla 

vstupujícího jako argument do j-tého pravidla,  
N je počet vstupů j-tého pravidla. 
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Funkce ( )xOR
N

i 1=
 je definována jako rekurzivní funkce: 

  ( ) U U U ))),(,...(,( 121
1

ii

N

i

xxxxOR −
=

=x , (5.6) 

kde        U jijiji xxxxxx ⋅−+=),(            (5.7) 

agregační pravidlo (funkce) 

  ( )( )∑
=

−⋅=
N

i

n
i

n
i

n
j

n
j ywy

1

1γ , (5.8) 

kde n
jy  je výstup j-tého pravidla v n-té, poslední, vrstvě báze,  

1−n
iy  je výstup i-tého pravidla v n-1 vrstvě báze, tedy pravidla 

vstupujícího jako argument do j-tého pravidla,  
N je počet vstupů j-tého pravidla, 

funkce ( )xn
jγ  je definována 

  xn
j =γ , pro pozitivní vazbu, (5.9) 

  xn
j −=γ , pro negativní vazbu. (5.10) 

Báze znalostí je tedy tvořena pravidly s přenosovou funkcí tvořenou 
t-normou nebo s-normou využívajícími klasický pravděpodobnostní koncept k 
zpracování neurčitosti. Agregační funkce zajišťuje skládání přínosů jednotlivých 
podstromů báze do výsledné pravděpodobnosti cílového uzlu (hypotézy). 
Kombinací agregačního pravidla s ostatními logickými pravidly lze získat systém, 
který na základě informace ze vstupního pravidla zvyšuje nebo snižuje 
pravděpodobnost cílového uzlu. 

5.2 Metoda ladění vah pravidel v bázi znalostí 

Metoda automatického ladění vah je založena na modifikaci algoritmu 
back-propagation [17]. Jde o metodu učení s učitelem implementující delta 
pravidlo, což je pravidlo využívající k úpravě vah (resp. váhy) gradient chybové 
funkce. K činnosti algoritmu je nutné znát vzory, tedy několik různých příkladů 
odezvy systému na vstupní informaci. 

Obdobně jako v algoritmu back-propagation se vypočítává chyba sítě při 
předložení vzorů a adaptují se váhy jednotlivých pravidel na základě zpětně 
šířené odchylky vzoru od výstupu. Metoda nastavování vah ovšem využívá jiný 
model pravidla, kterému se musel přizpůsobit i matematický aparát. 

Na začátku adaptace jsou váhy w pravidel nastaveny náhodně v intervalu 
<0,1>. V každém kroku učení  k=1,2,3... je bázi předložen jeden vzor z trénovací 
množiny. Algoritmus se snaží nastavit váhy pravidel v bázi tak, aby odpovídaly 
předloženému vzoru. Adaptace vah (ladění) probíhá v tzv. tréninkových cyklech, 
ve kterých se postup opakuje pro každý tréninkový vzor. 



Automatické lad ění vah pravidlových bází znalostí 
 

-  17  - 
 

Váhy sítě jsou nastavovány pomocí metody nestrmějšího sestupu delta 
pravidlem 

  )()()1( k
w

e
kwkw

n
j

k
n
j

n
j ∂

∂−=+ µ , (5.11) 

kde µk je učící konstanta udávající rychlost učení, 

  k je krok učení, 

  pro n = n0 , kde n0 je počet vrstev (index výstupní vrstvy). 

Váhy výstupní n-té vrstvy (pro logická i agregační pravidla) jsou 
opravovány podle vztahu 
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j dytwtw −+=+ αµ , (5.12) 

váhy vnitřních vrstev podle vztahu 
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kde  n ≤ n0. 

Agregační pravidlo se ve vnitřních vrstvách nevyskytuje. 
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 ze vztahu (5.13) je možné rozepsat pro konkrétní 

případy takto: 

pro konjunktivní pravidlo s pozitivní vazbou derivované vstupní proměnné 
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pro konjunktivní pravidlo s negativní vazbou derivované vstupní proměnné 
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pro disjunktivní pravidlo s pozitivní vazbou derivované vstupní proměnné 
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pro disjunktivní pravidlo s negativní vazbou derivované vstupní proměnné 
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V každém kroku učení je stanovena chyba všech výstupů sítě pravidel a s 
ohledem na potenciál pravidla (hodnota funkce Θ(.)), jsou adaptovány váhy 
výstupní vrstvy sítě dle rovnice (5.12). Chyby následně šíříme zpět grafem. Váhy 
ve skrytých vrstvách jsou adaptovány podle rovnice (5.13), opět s ohledem na 
potenciál pravidla a váhy a chyby z pravidel z nižších vrstev spojených s tímto 
pravidlem. 

Proces učení je následující: 

1. Inicializace vah v síti prioritními váhami (pokud existují), jinak náhodně 
v rozmezí 0-1. 

2. Nastavit vzor na vstupy sítě. 

3. Přepočítat síť. 

4. Vypočíst chybu každého výstupu na základě vzoru 

5. Vypočíst celkovou chybu sítě. 

6. Adaptovat váhy výstupní vrstvy podle rovnice (5.12). 

7. Adaptovat váhy ve skrytých vrstvách podle rovnice (5.13). 

8. Opakovat kroky 2 – 7 pro všechny vzory. 

9. Jestliže je celková chyba sítě menší než požadovaná, nebo bylo dosaženo 
maximálního počtu kroků, tak skončit, jinak pokračuj bodem 2. 

Následující tabulka ukazuje hlavní odlišnosti modelu a algoritmu učení pro 
pravidlovou bázi znalostí a neuronovou síť. 

   

 pravidlová síť neuronová síť 

Model 
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funkce 
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Tabulka 2  Rozdíly modelů a algoritmů učení pravidlových a neuronových sítí 
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6 Experimentální ověření 

Algoritmus přímého ladění vah v bázi znalostí byl testován na třech 
rozdílných úlohách. Na bázi znalostí reprezentující logickou úlohu, na bázi 
znalostí pro diagnostiku poruch srdečního rytmu a bázi znalostí pro podporu při 
výběru odrůdy pšenice ozimé. 

6.1 Báze znalostí realizující logickou úlohu 

Úloha představuje pokus na úrovni jednoduché logické struktury. Jejím 
cílem je ověřit funkčnost a správnost algoritmu a vliv koeficientu učení na 
rychlost konvergence algoritmu. Úlohou bylo odladit bázi pravidel tak, aby 
odpovídala svými výsledky předem dané bázi, podle které byly pro trénovanou 
bázi tvořeny vzory.  

Průměrná chyba klasifikace báze znalostí pro logickou úlohu byla menší než 
1 % pro trénovací vzory, pro dvě různá nastavení koeficientu učení (0,1 a 0,4). 
Chyba klasifikace báze znalostí pro testovací vzory byla také menší než 1 %. Pro 
vyšší hodnoty koeficientu učení je adaptace vah pravidel rychlejší, což je 
způsobeno větším vlivem chybové hodnoty (rozdíl výstupní a požadované 
hodnoty báze) šířené zpětně bází pravidel. Pro komplexní báze znalostí byla 
vhodná hodnota koeficientu učení experimentálně stanovena na 0,1. U 
komplexních bází znalostí může vlivem vysoké hodnoty koeficientu učení dojít 
k rozkmitání učicího algoritmu. 

6.2 Báze znalostí pro diagnostiku poruch srdečního rytmu  

Báze znalostí diagnostiky poruch srdečního rytmu se věnuje problematice 
diagnostiky bradyarytmií srdečního rytmu na základě parametrů signálu EKG. 
Cílem této úlohy je ověřit chování učícího algoritmu na komplexní reálné bázi 
znalostí a ověřit tak výhody uplatnění algoritmu v praxi. 

Báze znalostí je tvořena osmi dotazovatelnými vstupními uzly a patnácti 
cílovými uzly. Vlastní struktura báze znalostí diagnostiky bradyarytmií je tvořena 
dalšími 60 uzly, které tvoří 32 pravidel ve třech vrstvách. Báze znalostí pro 
diagnostiku bradyarytmií byla vytvořena na základě studia literatury [4], [5], [7] a 
konzultacemi s lékařem. Tato báze byla vytvořena pro účely testování algoritmu 
ladění vah pravidel na reálné komplexní bázi znalostí a ačkoliv je klinicky 
správná, nezahrnuje všechny možné poruchy EKG. Vzory pro trénování báze 
znalostí byly vytvořeny na základě vzorových signálů EKG z literatury [5]. 

Báze znalostí byla naučena na 15 vzorů z tabulky 7 ve 42 učících cyklech 
(+10 cyklů podmínky zastavení). Průběh střední absolutní chyby během učení je 
možné vidět v grafu na obrázku 4. Koeficient učení byl zvolen 2,0=tµ . 

Střední absolutní chyba byla vybrána, oproti běžnější střední kvadratické 
chybě, kvůli lepší vypovídací hodnotě. Tato hodnota nám říká, jaká je střední 
procentuální (po vynásobení stem) odchylka na výstupech báze pravidel pro 
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všechny vzory. Síť se na vzory naučila s přesností lepší než 1 %, můžeme tedy na 
všech výstupech očekávat pro učící vzory průměrnou odchylku méně než 1 %.  

Nutno ovšem podotknout, že učící algoritmus vnitřně pracuje se střední 
kvadratickou chybou. 

 

Obrázek 4: Vývoj střední absolutní chyby v průběhu trénování báze 

Naučená báze znalostí byla testována na 20 testovacích EKG záznamech. 
Průměrná chyba přes všechny testovací vzory a všechny výstupy byla 2 %. 
Největší odchylka činila pro jeden testovací vzor 12 %, nejmenší odchylka přes 
všechny vzory <1 %, medián <1 %. Z 12 % odchylky daného výstupu plyne, že 
jeho pravidla nejsou vhodně pokryta trénovacími vzory. Pro přesnější výsledky je 
nutné doplnit trénovací množinu báze znalostí. 

6.3 Báze znalostí pro výběr pšenice ozimé  

Báze znalostí představuje systém pro podporu při výběru vhodné odrůdy 
pšenice ozimé pro pěstování v různých lokalitách a různých klimatických 
podmínkách. Úlohou třetího testu bylo porovnat přístupy k tvorbě bází znalostí a 
schopnosti generalizace báze u profesionální báze znalostí vytvořené ručně 
expertem a báze znalostí odladěné algoritmem přímého ladění vah pravidel. Pro 
tuto úlohu byla vybrána báze znalostí Pšenice ozimá 2003, vytvořená experty 
z oblasti zemědělství Ing. Zdeňkem Kryštofem a Ing. Janem 
Ksiažkiewiczem, CSc. v expertním systému NPS32 a odladěna ve spolupráci 
DITANA spol. s r.o., Velká Bystřice. Báze znalostí obsahuje 64 odrůd 
povolených pro pšenici obecnou ozimou v roce 2003. 

Báze znalostí se skládá ze 14 dotazovatelných vstupních uzlů a deseti 
cílových uzlů zastupující náhodně vybrané odrůdy pšenice. Vnitřní struktura báze 
je tvořena dalšími 160 uzly, které tvoří 149 pravidel.  

Trénovací vzory pro bázi znalostí byly získány za pomoci konzultací 
v expertním systému NPS32 s bází znalostí Pšenice ozimá 2003. Konzultace byly 
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prováděny tak, aby daný vzor, tedy hodnoty odpovědí na dotazovatelné uzly, co 
nejvíce podporoval vybraný cílový uzel. Takto byly stanoveny trénovací vzory 
pro všechny cílové uzly. Jelikož vzory nevylučují podporu i ostatních cílových 
uzlů (přestože byl vzor tvořen pro jiný cílový uzel) je každý cílový uzel 
zastoupen několika (přibližně 15) vzory.  

Báze znalostí byla naučena na 23 vzorů v 93 učících cyklech (+10 cyklů 
podmínky zastavení). Průběh střední absolutní chyby během učení je možné vidět 
v grafu na obrázku 5. Koeficient učení byl zvolen 15,0=tµ . 

 

Obrázek 5: Vývoj střední absolutní chyby v průběhu trénování báze 

Chyba báze znalostí po naučení trénovacích vzorů byla 0,09, tedy 9 %. 

Testovací vzory byly vytvořeny, stejně jako trénovací vzory, konzultacemi 
v expertním systému NPS32 s bází znalostí Pšenice ozimá 2003.  

Naučená báze znalostí byla testována na 10 testovacích vzorech. Průměrná 
chyba přes všechny testovací vzory a všechny výstupy byla 0,08, tedy 8 %. Pro 
přesnější výsledky je nutné doplnit trénovací množinu báze znalostí což dokládá 
graf na obrázku 6. Graf vyjadřuje závislost počtu trénovacích vzorů na průměrné 
absolutní chybě báze znalostí pro trénovací a testovací vzory.  
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Obrázek 6: Závislost průměrné absolutní chyby báze znalostí na počtu 
trénovacích a testovacích vzorů 

Bude-li báze znalostí dále učena, dojde ke zlepšení chyby báze znalostí pro 
trénovací vzory, zhorší se ale chyby báze pro vzory testovací. Graf průměrné 
absolutní chyby po opětovném spuštění učicího algoritmu s koeficientem učení 

3,0=tµ  je na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Vývoj střední absolutní chyby v průběhu trénování báze po 
opětovném spuštění učicího algoritmu 

Průměrná chyba přes všechny testovací vzory a všechny výstupy je nyní 
0,11, tedy 11 %. Dojde k částečnému přetrénování báze. Přetrénování není ovšem 
tak silné jako u ANN, neboť informace nesená strukturou báze znalostí omezuje 
stupeň volnosti hledaných vah.  

Trénovací i testovací sady vzorů vykazují vyšší chybu než tomu bylo u 
předchozích dvou úloh logické báze znalostí a báze pro diagnostiku arytmií. Je to 
způsobeno dvěma faktory. Prvním faktorem je proces získávání vzorů. Vzory 
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byly vytvořeny konzultacemi jiného expertního systému, který uplatňuje zcela 
odlišné zpracování neurčitostí a práci s neurčitostí. Snadno tak nastane případ, 
kdy stejné struktury pravidel poskytují odlišné výstupy pro malé změny vstupních 
hodnot pravidel. Je to způsobeno různými vnitřními funkcemi pravidel. Druhým 
faktorem je podobnost struktury obou srovnávaných bází znalostí. Hlubším 
studiem původní báze znalostí bylo zjištěno, že struktura báze znalostí Pšenice 
ozimá 2003 neodpovídá zcela přesně popisu této báze znalostí, tak jak byla 
uvedena expertem, podle které byly vytvářena struktura pro bázi znalostí 
expertního systému RESLA.  

7 Programové zpracování 

7.1 Expertní systém NPS32 – Ladění vah báze znalostí s evolučním 
algoritmem 

Diagnostický expertní systém NPS vznikl na Ústavu automatizace a měřicí 
techniky (dále jen UAMT), Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií 
VUT v Brně již v roce 1987. V roce 2001 byl přepracován v programovacím 
prostředí Borland C++ Builder [18] do současné podoby expertního systému 
NPS32. Expertní systém slouží doposud na UAMT ke studijním účelům, zejména 
k výuce tvorby bází znalostí. 

 

 Obrázek 8: Struktura expertního systému NPS32 
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Program tvoří 11 modulů, které poskytují uživateli, či expertovi, možnosti 
tvorby a úpravy bází znalostí, konzultace, tvorbu šablon pro konzultace1, načítání 
odpovědí při konzultaci z externích zdrojů. Dále pak moduly monitorování 
činnosti systému při konzultaci a modul vysvětlování. Tyto jmenované části tvoří 
původní expertní systém NPS32. Jednotlivé moduly jsou vyznačeny na obrázku 
(obrázek 8) struktury expertního systému šedou barvou.  

Modré moduly jsou nově přidané moduly učícího algoritmu s diferenciální 
evolucí. V těchto nových modulech učení je implementován algoritmus popsaný 
v kapitole 3. Detailní informace o programovém zpracování původní části 
expertního systému NPS32 je možno najít ve [18]. 

7.2 Expertní systém RESLA - Metoda přímého ladění vah pravidel 
báze znalostí 

Pro účely ověření teorie z kapitoly 5 byl vytvořen nový expertní systém 
RESLA (Rule-based Expert System Learning Algorithm) do nějž byl 
implementován algoritmus přímého učení vah báze znalostí. Varianta 
implementace algoritmu učení do některého ze stávajících expertních systémů 
vyvinutých na UAMT nebyla vhodná, neboť jde o programy vyvinuté v již 
zastaralém prostředí Borland Builder C++ a bylo by potřeba náročné 
přepracování programu. Vytvoření systému nového, který může být následně 
využit pro výukové účely, bylo v tomto případě efektivnější. 

 

Obrázek 9: Struktura expertního systému RESLA  

                                                           
1 Šablony slouží pro ukládání předdefinovaných odpovědí na dotazy expertního systému při konzultaci 
tak, aby nebyly v příštích konzultacích již pokládány. Tedy předpokládá se, že by daný uživatel odpovídal 
na konkrétní otázku stále stejně pro jakoukoliv konzultaci. 
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Expertní systém RESLA je naprogramován v programovacím jazyce C# 
prostředí Microsoft Visual Studio 2008 .Net. Skládá se z 10 modulů jejichž 
základ odpovídá standardní architektuře expertních systémů. Strukturu programu 
včetně řídících a datových vazeb můžeme vidět na obrázku 9.  

Moduly programu tvoří tři logicky a programově ucelené části a to moduly 
komunikace (HTTP server, Modul konzultace a Nápověda), jádro expertního 
systému (Báze znalostí, Interní analýza struktury báze, Inferenční mechanizmus, 
Modul učení) a grafické prostředí (Hlavní aplikace, Modul tvorby struktury báze, 
Modul editace struktury báze a oba moduly tvorby vzorů). Jednotlivé části 
programu jsou naprogramovány zcela odděleně s jasně definovanými rozhraními 
a mohou být zahrnuty do hlavního programu, nebo být součástí programu jako 
knihovna DLL (takto je v programu řešeno jádro expertního systému). 

8 Závěr 

Algoritmy automatického ladění vah pravidel v bázích znalostí vytvořené 
v disertační práci ukazují možnosti ladění vah pravidel přímo ve struktuře báze 
znalostí. Zachovávají se tak výhody ověřitelnosti konzistentnosti báze znalostí 
vůči reálné doméně, je zachována modularita a jednoduchost báze a je umožněno 
ladění vah pravidel z dat pomocí vzorů. Dojde tak k výraznému zrychlení tvorby 
báze znalostí a usnadnění práce znalostního inženýra. 

Oproti metodám založeným na kombinaci neuronové sítě a pravidel jsou 
navržené algoritmy přímého ladění vah v bázi znalostí jednodušší a rychlejší, 
neboť nevyžadují transformace mezi různými reprezentacemi znalostí. Mnohé ze 
stávajících algoritmů také neposkytují pravidla v příliš srozumitelné formě (např. 
M of N, popis aktivačními oblastmi neuronů, fuzzy množiny, atd.). 

Ladění vah báze znalostí s diferenciálním evolučním algoritmem 

V kapitole 4 je navržen algoritmus ladění vah pravidel v bázi znalostí 
diferenciálním evolučním algoritmem. Algoritmus nastavuje váhy v bázi pravidel 
tak, aby pro daný vstupní vektor hodnot byla odchylka výsledné hodnoty cílového 
uzlu od požadované hodnoty co nejmenší. Kvantifikace odchylek hodnot výstupů 
báze znalostí od požadovaných hodnot je realizována navrženou kriteriální 
funkcí. Kriteriální funkcí byla zvolena Euklidova vzdálenost neurčitosti cílových 
uzlů od požadovaných hodnot neurčitosti, neboť toto kritérium upřednostňuje 
odchylky s větším vlivem a urychluje tak konvergenci algoritmu k hledanému 
řešení. 

Algoritmus ladění byl implementován do stávajícího prázdného expertního 
systému NPS32. Byly vytvořeny a implementovány dva nové moduly tohoto 
expertního systému. První modul slouží k tvorbě a správě vzorů pro příslušnou 
bázi znalostí, druhý modul implementuje vlastní učicí algoritmus.  
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Algoritmus ladění byl testován naučením dvou bází znalostí, při kterých 
nebyla odchylka vah pravidel od požadovaných hodnot větší než 0,1 %. V obou 
případy jsou výsledky stabilní. 

V závěru čtvrté kapitoly je uveden důkaz nemožnosti použití 
matematického aparátu expertního systému NPS32 pro učení vícevrstvých bází 
znalostí gradientními metodami. Z tohoto důvodu byl pro analytické řešení 
automatického ladění vah pravidel pro vícevrstvé, libovolně strukturované 
pravidlové báze znalostí navržen zcela nový expertní systém s vlastní strukturou 
báze znalostí a zpracováním neurčitostí. 

Algoritmus přímého ladění vah pravidel v bázi znalostí 

Kapitola 5 popisuje navrženou analytickou metodu přímého učení báze 
znalostí. Tato metoda je hlavním výsledkem disertační práce. Algoritmus použitý 
v této metodě umožňuje ladění vah pravidel ve vícevrstvých, libovolně 
strukturovaných bázích znalostí. Báze znalostí expertního systému využívajícího 
metodu přímého ladění vah pravidel je založena na modelu pravidla 
ohodnoceného neurčitostí vyjadřující míru informačního přínosu pravidla. Díky 
nahrazení nediferencovatelných funkcí minima a maxima v konjunktivním a 
disjunktivním pravidle funkcemi t-normy a s-normy (v daném pořadí) v 
pravděpodobnostním tvaru, mohly být uplatněny gradientní metody při adaptaci 
vah pravidel v bázi znalostí.  

Algoritmus přímého ladění vah pravidel je založen na modifikaci algoritmu 
back-propagation, který je přepracován pro danou strukturu báze znalostí a 
použité modely pravidel. Jde o metodu učení s učitelem implementující delta 
pravidlo, což je pravidlo využívající k úpravě vah (resp. váhy) gradient chybové 
funkce. Vztahy pro adaptaci vah pravidel při ladění báze znalostí jsou odvozeny 
v kapitole 5.2. 

Chybovou, kriteriální funkcí, byla zvolena Euklidova vzdálenost neurčitosti 
cílových uzlů od požadovaných hodnot neurčitosti, neboť toto kritérium 
upřednostňuje odchylky s větším vlivem a urychluje tak konvergenci algoritmu 
k hledanému řešení. 

Pro možnost testování algoritmu přímého ladění vah pravidel v bázi znalostí 
byl vytvořen nový expertní systém RESLA do kterého byl algoritmus přímého 
ladění vah pravidel implementován. Vytvořený expertní systém RESLA je složen 
z 10 modulů jejichž základ odpovídá standardní architektuře expertních systémů.  

Algoritmus přímého ladění vah pravidel v bázi znalostí byl testován na třech 
rozdílných úlohách. Pro logickou úlohu byla chyba klasifikace po natrénování 
báze znalostí menší než 1 %. Pro bázi znalostí diagnostiky poruch srdečního 
rytmu byla chyba klasifikace 2 %. Při srovnání báze znalostí pro podporu při 
výběru pšenice ozimé s profesionálně odladěnou bází znalostí byla odchylka 8 %. 
V závěru třetí úlohy je ověřen vliv přetrénování báze znalostí a závislost chyby 
klasifikace trénovacích a testovacích vzorů na počtu trénovacích vzorů. 
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Abstrakt 
 
Předložená disertační práce představuje nové možnosti automatizované 
tvorby a ladění bází znalostí informačních a expertních systémů. Práce je 
rozdělena na dvě navazující části. První část se věnuje existujícímu 
expertnímu systému NPS32 vyvinutému na Fakultě elektrotechniky a 
komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně. 
Matematický aparát tohoto systému je založen na vyjádření neurčitosti 
pravidel dvěma hodnotami, čímž rozšiřuje informační schopnosti báze o 
hodnoty nepřítomnosti informace a sporu v bázi znalostí. Program byl 
doplněn učícím algoritmem nastavujícím váhy pravidel v bázi znalostí 
pomocí diferenciálního evolučního algoritmu za pomoci vzorů získaných 
od experta. Vzory představují reakci systému na data vložená uživatelem. 
Uvedený učící algoritmus je omezen pouze na jednovrstvé báze znalostí. 
V práci je uveden formální důkaz nemožnosti použití matematického 
aparátu expertního systému NPS32 pro učení vícevrstvých bází znalostí 
gradientními metodami. Druhá část práce se věnuje učícímu algoritmu pro 
realizaci vícevrstvé pravidlové báze znalostí. Báze znalostí je založena na 
specifickém modelu pravidla ohodnoceného neurčitostí vyjadřující míru 
informačního přínosu pravidla. Jako algoritmus učení nastavující váhy 
jednotlivých pravidel ve struktuře báze je použit modifikovaný algoritmus 
back-propagation přepracovaný pro použití s danou strukturou báze a 
modelem pravidla. Pro účely testování a ověření učícího algoritmu ladění 
báze znalostí byl vytvořen expertní systém RESLA v jazyce C#. V tomto 
expertním systému byla vytvořena báze znalostí z oblasti medicíny k 
ověření učících schopností algoritmu pro složité báze znalostí. Báze 
znalostí tvoří diagnostiku poruch srdečního rytmu na základě parametrů 
získaných z průběhu EKG (elektrokardiogramu). Za účelem srovnání s již 
existujícími bázemi znalostí tvořenými expertem a znalostním inženýrem 
byl program srovnáván s profesionálně odladěnou bází znalostí z oblasti 
zemědělství. Bázi zde tvoří systém na podporu rozhodování při výběru 
vhodné odrůdy pšenice ozimé pro pěstování v různých prostředích. Tato 
disertační práce řeší zásadní zrychlení tvorby bází znalostí při zachování 
všech výhod, která plynou z použití pravidel. Oproti současným řešením 
založeným na neuronových sítích je stávající algoritmus pro ladění bází 
znalostí rychlejší a jednodušší, neboť nevyžaduje extrakci pravidel 
z jiného typu báze znalostí. 
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Abstract 
 

This dissertation thesis introduces new methods of automated knowledge-
base creation and tuning in information and expert systems. The thesis is 
divided in the two following parts. The first part is focused on the legacy 
expert system NPS32 developed at the Faculty of Electrical Engineering 
and Communication, Brno University of Technology. The mathematical 
base of the system is expression of the rule uncertainty using two values. 
Thus, it extends information capability of the knowledge-base by values of 
the absence of the information and conflict in the knowledge-base. The 
expert system has been supplemented by a learning algorithm. The 
learning algorithm sets weights of the rules in the knowledge-base using 
differential evolution algorithm. It uses patterns acquired from an expert. 
The learning algorithm is only one-layer knowledge-bases limited. The 
thesis shows a formal proof that the mathematical base of the NPS32 
expert system can not be used for gradient tuning of the weights in the 
multilayer knowledge-bases. The second part is focused on multilayer 
knowledge-base learning algorithm. The knowledge-base is based on a 
specific model of the rule with uncertainty factors. Uncertainty factors of 
the rule represents information impact ratio. Using a learning algorithm 
adjusting weights of every single rule in the knowledge base structure, the 
modified back-propagation algorithm is used. The back-propagation 
algorithm is modified for the given knowledge-base structure and rule 
model. For the purpose of testing and verifying the learning algorithm for 
knowledge-base tuning, the expert system RESLA has been developed in 
C#. With this expert system, the knowledge-base from medicine field, was 
created. The aim of this knowledge-base is verify learning ability for 
complex knowledge-bases. The knowledge-base represents heart 
malfunction diagnostic base on the acquired ECG (electrocardiogram) 
parameters. For the purpose of the comparison with already existing 
knowledge-basis, created by the expert and knowledge engineer, the 
expert system was compared with professionally designed knowledge-
base from the field of agriculture. The knowledge-base represents system 
for suitable cultivar of winter wheat planting decision support. The 
presented algorithms speed up knowledge-base creation while keeping all 
advantages, which arise from using rules. Contrary to the existing solution 
based on neural network, the presented algorithms for knowledge-base 
weights tuning are faster and more simple, because it does not need rule 
extraction from another type of the knowledge representation.  
 
 


