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Streszczenie 
 

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań związanych  
z zastosowaniem metod i technik sztucznej inteligencji w obszarze diagno-
styki technicznej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość budowania 
systemów doradczych opartych na wielowarstwowych sieciach stwier-
dzeń. Przedstawiono ogólną koncepcję platformy do budowania sieci 
stwierdzeń. Nakreślono plan prac związanych z rozwojem platformy, który 
umożliwi stosowanie różnego typu sieci w ramach jednego modelu oraz 
integrację z innymi systemami. 
 
Słowa kluczowe: sieć stwierdzeń, wielowarstwowa sieć stwierdzeń, sieć 
Bayesa, model diagnostyczny. 
 

Environment for statement network design 
 

Abstract 
 
This paper deals with the results of studies relevant to the methods and 
techniques of artificial intelligence in the field of technical diagnostics. At 
the beginning, the basic concepts, such as the statement and statement 
network, are described. Then, the concept of a multilayer statement  
network (Fig. 1) which is generalization of a single-layer statement  
network is presented. Special attention is paid to possibility of using the 
multilayer statement networks for development of multi-scale statement 
networks. Next, the general concept of a platform for development of the 
multilayer statement network and description of the main classes of objects 
resulting from using  the platform are given. The choice of R environment 
for development of the platform is justified and its advantages are  
emphasized. The data exchange with other systems using XML format and 
the file structure is described. The process of construction of the multilayer 
statement network is discussed based on an example of the two-layer 
network shown in Fig. 2. The obtained results show the correctness of the 
platform operation. Finally, the main advantages of platforms, such as  
possibility of development of multilayer statement networks or commenting 
of the particular objects are discussed. The schedule of the development of 
platforms, including e.g. extension of the learning process of the network 
structure and tuning the network parameters basing on the available data 
sets or extension-training opportunities to construct multilayer network 
models with different types of networks on a different layers is also  
presented. 
 
Keywords: statement network, multilayer statement network, Bayes 
network, diagnostics model. 
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1. Wprowadzenie 
 

Procesy wnioskowania o stanie technicznym badanego obiektu 
są w wielu przypadkach bardzo trudne. Spowodowane jest to 
z jednej strony dużą  złożonością analizowanych obiektów a także 
brakiem odpowiedniej wiedzy, który może być interpretowany 
jako istnienie wiedzy niedokładnej bądź niepewnej ale bardzo 
często także jako sprzecznej. W takich sytuacjach pojawia się 
zasadnicze pytanie, jak na podstawie dostępnych danych wnio-
skować o obecnym stanie obiektu i w jaki sposób przewidywać  
możliwe przyszłe stany rozpatrywanego obiektu. Dlatego też 
konieczne jest wspomaganie procesu wnioskowania różnego 
rodzaju sformalizowanymi systemami podejmowania decyzji, 
które analizują dane wejściowe na wielu poziomach. Możemy 
wśród nich wyróżnić między innymi systemy doradcze spotykane 
również pod nazwą systemów ekspertowych.  

 
1.1. Stwierdzenia 
 

Zasadniczymi elementem systemu ekspertowego jest baza wie-
dzy, która może występować w postaci zbioru stwierdzeń opisują-
cych daną dziedzinę. Stwierdzenie może być interpretowane jako 
wypowiedź orzekająca o zaobserwowanych faktach bądź jako 
wypowiedź wyrażająca pewną opinię. Każde stwierdzenie s moż-
na zapisać w postaci 
 ,,  vcs   (1) 

 
gdzie c jest treścią stwierdzenia a v jest wartością stwierdzenia. 
Treścią stwierdzenia jest wypowiedź wskazująca na przykład, że 
danemu atrybutowi rozpatrywanego obiektu przypisana jest okre-
ślona wartość. Wartość stwierdzenia informuje o tym czy treść 
stwierdzenia jest uznana za wypowiedź prawdziwą. Wartością 
stwierdzenia jest najczęściej jeden z elementów ze zbioru {tak, nie} 
lub {prawda, fałsz}. Definicję stwierdzenia prostego można rozsze-
rzyć do postaci: 
 ,,, :1:1  nn vcvcs   (2) 

 
gdzie treść stwierdzenia jest n-elementowym wektorem wariantów 
treści stwierdzenia, a wartość stwierdzenia jest n-elementowym 
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wektorem wartości poszczególnych wariantów stwierdzenia.  
W takim przypadku mówimy o stwierdzeniu złożonym (wielowa-
riantowym).  

Zgodnie z definicją (1) za stwierdzenie proste można uznać na 
przykład stwierdzenie o treści  
 
 c = „w łożysku nr 4 występują nadmierne drgania”, (3) 

 
natomiast zgodnie z (2) za stwierdzenie złożone można uznać 
stwierdzenie posiadające na przykład 3 warianty treści o postaci 
 
 c1 = „drgania w łożysku nr 4 są duże” 
    c2 = „drgania w łożysku nr 4 są średnie” (4) 
 c3 = „drgania w łożysku nr 4 są małe”. 
 

Treści stwierdzeń można grupować w zbiory nazywane tezau-
rusami i wykorzystywać je do budowania sieci stwierdzeń. 
 
1.2. Sieci stwierdzeń 
 

Wybrane stwierdzenia mogą być połączone ze sobą w sieć 
stwierdzeń, która jest grafem skierowanym G opisanym przez parę  
 
 ,,  EVG   (5) 

 
gdzie V jest niepustym i skończonym zbiorem wierzchołków tego 
grafu a E jest skończonym zbiorem krawędzi skierowanych. Kra-
wędź Ee  można zapisać w postaci 
 
 ,,  hte   (6) 

 
gdzie Vt  jest wierzchołkiem początkowym krawędzi a Vh  
wierzchołkiem końcowym krawędzi. Wierzchołkami grafu repre-
zentującymi sieć stwierdzeń są stwierdzenia występujące w sieci, 
natomiast krawędzie to zależności pomiędzy odpowiednimi 
stwierdzeniami.  

W ogólnym zbiorze wszystkich stwierdzeń występujących  
w sieci, wyróżnić można następujące podzbiory stwierdzeń opisu-
jące rozpatrywany obiekt w określonej chwili czasu: 
 zbiór stwierdzeń o znanych wartościach, 
 zbiór stwierdzeń pierwotnych zawierający stwierdzenia, któ-

rych wartości zostały ustalone bezpośrednio przez procesy 
zewnętrzne, 

 zbiór stwierdzeń stałych zawierający stwierdzenia, dla któ-
rych konstruktor sieci stwierdzeń na podstawie różnych źró-
deł ustalił domyślne wartości, 

 zbiór stwierdzeń o nieznanych wartościach, 
 zbiór stwierdzeń wtórnych zawierający stwierdzenia, których 

wartości zależą od wartości innych stwierdzeń i nie są bezpo-
średnio zadawane przez procesy zewnętrzne, 

 zbiór stwierdzeń izolowanych zawierający stwierdzenia, któ-
rych wartości nie zależą od wartości innych stwierdzeń. 

W wyniku procesu wnioskowanie wyznaczone zostają nieznane 
wartości stwierdzeń na podstawie znanych wartość innych stwier-
dzeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że w zależności od 
typu rozpatrywanej sieci (Bayesa, Markowa, itp.) należy przyjąć 
odpowiednią metodę wnioskowania w tej sieci. 
 
2. Wielowarstwowa sieć stwierdzeń 
 

Wielowarstwowa sieć stwierdzeń jest rozwinięciem jednowar-
stwowej sieci stwierdzeń. Model takiej sieci dopuszcza istnienie 
kilku warstw (poziomów), na których rozpięte są pojedyncze sieci 
stwierdzeń. Wybrane węzły takiej sieci mogą jednocześnie nale-
żeć do kilku warstw. W takim przypadku wartość stwierdzenia 
reprezentowanego przez węzeł może zostać wyznaczona w wyni-
ku agregacji lub uzgadniania wartości tego węzła w kolejnych 
warstwach modelu [1, 2]. Koncepcję wielowarstwowej sieci 
stwierdzeń pokazano na rys. 1. Model wielowarstwowej sieci 

stwierdzeń dopuszcza także możliwość istnienia różnych typów 
sieci na różnych warstwach takiego modelu. Przykładem może 
być 3-warstwowy model zawierający sieci przekonań zbudowane 
w oparciu o sieć Bayesa, sieć Mar-kowa i sieć uwzględniającą 
warunki konieczne i dostateczne [3].  

 

 
 
Rys. 1.  Przykład wielowarstwowej sieci stwierdzeń  
Fig. 1.  Example of a multilayer statement network  

 
Wielowarstwowe sieci stwierdzeń mogą być również wykorzy-

stane do budowania wieloskalowych sieci stwierdzeń. W takiej 
sieci wyróżniamy n warstw, na których rozpięte są sieci o różnym 
stopniu szczegółowości dotyczące konkretnego zagadnienia. 
Wśród tych warstw możemy wyróżnić warstwę ogólną, która 
opisuje całość problemu na niskim poziomie szczegółowości, oraz 
n-1 warstw opisujących wybrane fragmenty warstwy ogólnej na 
większym poziomie szczegółowości. Takie rozwiązanie pozwala 
na budowanie sieci, zawartych na każdej z warstw przez osobnego 
specjalistę a następnie łączne rozpatrywanie ich jako sieci wielo-
warstwowej [3]. 
 
3. Platforma do budowania sieci stwierdzeń 
 
3.1. Struktura platformy 
 

W ramach studium dotyczącego platformy szkieletowego sys-
temu doradczego opartego na wielowarstwowej sieci stwierdzeń 
ustalono, że platforma ta powinna umożliwiać: 
 definiowanie i edycję stwierdzeń prostych oraz złożonych, które 

mogą przyjmować wartości zarówno dyskretne jak i ciągłe, 
 definiowanie, edycję i zarządzenie zbiorem treści stwierdzeń 

(tezaurusem), 
 definiowanie, edycję i zarządzanie modelem wielowarstwowej 

sieci stwierdzeń, 
 definiowanie oraz edycję warstw modelu, (sieć Bayesa, sieć  

z warunkami koniecznymi i dostatecznymi, sieci w oparciu  
o grafy AND-OR, EX-OR, itp., szczególnym przypadkiem sieci 
wielowarstwowej jest sieć jednowarstwowa), 

 łączenie warstw poprzez wskazywanie węzłów wspólnych, 
 rozwiązywanie sieci odpowiednio do jej typu, 
 agregację wyników dla warstw modelu z wykorzystaniem 

przyjętych algorytmów, 
 uzgadnianie wyników dla warstw modelu. 
Ponadto przyjęto, że platforma powinna posiadać graficzny inter-
fejs użytkownika (GUI). 

Analizując przypadki użycia platformy można rozpatrywać pięć 
podstawowych klas występujących w niej obiektów tj. stwierdze-
nie proste, stwierdzenie złożone, tezaurus, model i warstwa. Usta-
lono, że głównym obiektem jest stwierdzenie proste. Wykorzystu-
jąc istniejące stwierdzenia proste można definiować stwierdzenia 
złożone. Zbiór wszystkich stwierdzeń prostych i złożonych jest 
podstawą do zdefiniowania globalnego tezaurusa. Model jest 
obiektem, w którym definiowane są warstwy. Na poszczególnych 
warstwach modelu istnieje możliwość rozpinania pomiędzy kolej-
nymi węzłami pojedynczych sieci stwierdzeń. Elementem skła-
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dowym modelu jest lokalny tezaurus, będący kopią odpowiednio 
wybranych fragmentów tezaurusa globalnego. Lokalny tezaurus 
wybranej sieci (jedno- lub wielowarstwowej) zawiera definicje 
treści tylko tych stwierdzeń, które są wykorzystywane przy budo-
waniu tej sieci.  
 
3.2. Środowisko R 
 

Stosowanie sieci stwierdzeń w badaniach diagnostycznych wią-
że się z koniecznością realizacji wielu złożonych zadań. Wśród 
nich oprócz potrzeby budowania sieci możemy wyróżnić między 
innymi zadania modyfikacji i rozbudowy istniejących modeli, 
optymalizacji algorytmów rozwiązywania sieci, jak również łą-
czenia mniejszych sieci w większe, wizualizacje, itp. Dla potrzeb 
budowy platformy przeprowadzono szereg badań, celem których 
był wybór odpowiedniego środowiska programistycznego, które 
umożliwi realizację wymienionych operacji. Pod uwagę wzięto 
środowiska Matlab, Scilab a także języki programowania C++ 
oraz R. Szczególną uwagę zwrócono na poprawność działania  
i zakres dostępnych bibliotek, jak również na ewentualne ograni-
czenia możliwości ich modyfikowania w przypadku wystąpienia 
określonych potrzeb np. odpowiedniego algorytmu wnioskowania 
dla sieci, w której zmienne są reprezentowane w postaci ciągłej 
lub dyskretnej. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zdecydowano, że plat-
forma do budowy sieci stwierdzeń zostanie opracowana w środo-
wisku języka R [4]. Jest on dostępny jest jako wolne oprogramo-
wane, ciągle rozwijane przez dużą grupę użytkowników wykorzy-
stujących go zarówno w celach naukowych jak i komercyjnych. 
Umożliwia on integrację tworzonego oprogramowania z innym 
oprogramowaniem (np. Excel), wymianę danych zapisanych  
w formacie XML pomiędzy różnymi systemami jak również 
umożliwia tworzenie interfejsów użytkownika, znacznie ułatwia-
jących pracę osobom nie znającym tego oprogramowania. Nie-
wątpliwą zaletą tego języka jest niezmiernie duża liczba dostęp-
nych pakietów, które zwiększają zakres zastosowania tego języka 
w tak różnych dziedzinach jak: przetwarzanie sygnałów, analiza 
systemów czy też bioinformatyka, itp. Należy przy tym podkre-
ślić, że mimo tego, że poszczególne pakiety tworzone są przez 
różnych użytkowników, to język R jako całość jest dość spójnym 
środowiskiem programowania, dzięki zachowaniu wytyczonych 
standardów tworzenia zarówno poszczególnych pakietów jak 
również dokumentacji do nich. W ostatnich latach można zauwa-
żyć znaczący wzrost zainteresowania wykorzystaniem języka R  
w badaniach naukowych, przejawiający się zwiększeniem liczby 
publikacji opisujących  zastosowanie tego języka. Przykłady 
zastosowania w różnych dziedzinach nauki można znaleźć na  
http://www.r-bloggers.com. 
 
3.3. Wymiana danych oraz interfejs  

użytkownika 
 

Jednym z zastosowanych w platformie formatów archiwizacji 
oraz wymiany danych pomiędzy współdziałającymi systemami 
jest standard XML (http://www.w3.org/XML). Do jego głównych 
zalet można zaliczyć prostotę implementacji oraz przejrzystość 
pliku źródłowego, dzięki czemu możliwy jest jego podgląd oraz 
edytowanie z użyciem dowolnego edytora tekstu czy też dedyko-
wanych narzędzi. Ponadto szczególną zaletą przyjętego standardu 
XML jest możliwość rozszerzania formatu danych o nowe ele-
menty wraz z rozwojem platformy. 

Podstawowym elementem pliku danych jest tezaurus, składają-
cy się z definicji treści wszystkich twierdzeń. Definicja każdego 
ze stwierdzeń zawiera informacje między innymi o typie danego 
stwierdzenia, jego identyfikatorze, treści stwierdzenia a także  
o nazwach wariantów jakie przyjmuje treść stwierdzenia. 

Kolejnym elementem pliku jest definicja modelu, która zawiera 
między innymi informacje o identyfikatorze i nazwie modelu oraz 
definicje poszczególnych warstw rozpatrywanego modelu wielo-
warstwowej sieci. Definicja warstwy obejmuje listę węzłów  

w postaci identyfikatorów stwierdzeń, definicje krawędzi wraz  
z parametrami zawierającymi identyfikatory węzłów, zwrot kra-
wędzi oraz przypisane do węzłów tablice wartości (dla sieci prze-
konań są to tablice prawdopodobieństw warunkowych). Jednym  
z elementów definicji modelu jest definicja lokalnego tezaurusa, 
zawierającego definicje tylko tych stwierdzeń, które są wykorzy-
stane w budowie danej wielowarstwowej sieci.  

Praca z systemem polegająca na bezpośrednim wykorzystaniu 
klas i funkcji języka R zdefiniowanych dla potrzeb platformy 
może być, dla osoby nieznającej wcześniej tego języka, zarówno 
trudna jak i czasochłonna. Dlatego też, platforma wyposażona 
została w graficzny interfejs użytkownika, z wykorzystaniem 
którego możliwa jest realizacja wszystkich działań założonych  
w procesie koncypowania [3]. 
 
4. Przykład zastosowania platformy 
 

Zastosowanie platformy do budowy wielowarstwowych sieci 
stwierdzeń z użyciem graficznego interfejsu użytkownika (GUI) 
przedstawione zostanie za pomocą prostego modelu sieci pokaza-
nego na rys. 2. 

 
a) 

 
 
b) 

 
 
Rys. 2.  Rozpatrywana sieć wielowarstwowa dla modelu przybliżonego oraz  

wybrane tablice prawdopodobieństw warunkowych dla sieci Bayesa:  
warstwa pierwsza (a), warstwa druga (b)  

Fig. 2.  Example of the multilayer statement network for rough model and  
the selected conditional probability table (CPT) for the Bayes network:  
first layer (a), second layer (b)  

 
 Rozpatrywany model złożony jest z dwóch warstw, w których 

można wyróżnić łącznie dziesięć węzłów zawierających stwier-
dzenia o następujących treściach: 
 A - czajnik jest podłączony do sprawnego, zasilanego gniazdka 

elektrycznego, 
 B - czajnik jest zasilany, (włączenie przycisku On znajdującego 

się na badanym czajniku po uprzednim podłączeniu go do 
sprawnego, zasilanego gniazdka elektrycznego), 

 C - grzałka jest zasilana prądem, 
 D - grzałka grzeje wodę, 
 E - lampka kontrolna jest zasilana, 
 F - lampka kontrolna świeci, 
 G - czajnik grzeje wodę pomimo osiągnięcia temperatury wrzenia, 
 H - lampka kontrolna jest sprawna, 
 I - w czajniku jest wystarczająca ilość wody, 
 J - termostat nie jest sprawny. 
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Węzły te reprezentują dziesięć stwierdzeń prostych. Węzłami 
wspólnymi dla obu warstw są węzły B, D, F, I. Dla potrzeb niniej-
szego przykładu przyjęto, że opracowane zostaną dwa modele, 
jeden w oparciu o sieć Bayesa a drugi uwzględniający warunki 
konieczne i dostateczne (sieć przybliżona), w celu porównania 
otrzymanych wyników. 

Aby zbudować model rozpatrywanej sieci z wykorzystaniem 
opisywanej platformy należy najpierw utworzyć nowy słownik 
stwierdzeń i zdefiniować dziesięć stwierdzeń prostych.  Kolejny 
etap budowy związany jest ze zdefiniowaniem  nowego modelu 
sieci o odpowiednim typie oraz znajdującego się w nim lokalnego 
tezaurusa. W modelu tym tworzymy pierwszą z warstw rozpatry-
wanej sieci. Decydujemy, które ze stwierdzeń dostępnych w lo-
kalnym tezaurusie będą wykorzystane jako węzły w tej warstwie. 
Definiujemy krawędzie pomiędzy poszczególnymi węzłami oraz 
odpowiednie tablice prawdopodobieństw warunkowych (w przy-
padku modelu opartego na sieci Bayesa). W taki sam sposób 
należy zdefiniować drugą z warstw. W przypadku modelu z wa-
runkami koniecznymi i dostatecznymi, przed przystąpieniem do 
jego definiowania, może wystąpić potrzeba zmiany kierunków 
połączeń, pomiędzy poszczególnymi węzłami. 

 
Tab. 1.  Domyślne wartości stwierdzeń; w1 – warstwa pierwsza, w2 – warstwa 

druga, agg – wynik agregacji, uzg – wynik uzgadniania 
Tab. 1.  Default values of statement; w1 – first layer, w2 – second layer,  

agg – result of aggregation, uzg – result of agreement 
 

 Sieć Bayesa Sieć przybliżona 

węz. w1 w2 agg w1 w2 uzg 

A - 93 93 - [0;1] [0;1] 

B 50 91,2 70,6 [0;1] [0;1] [0;1] 

C 40 - 40 [0;1] - [0;1] 

D 38 90,7 64,35 [0;1] [0;1] [0;1] 

E 45 - 45 [0;1] - [0;1] 

F 36 90 63 [0;1] [0;1] [0;1] 

G - 50 50 - [0;1] [0;1] 

H 80 - 80 [0;1] - [0;1] 

I 95 93,5 94,25 [0;1] [0;1] [0;1] 

J - 51 51 - [0;1] [0;1] 

 
 

Tab. 2.  Wyniki dla sieci po zadaniu wartości w węźle F i I; w1 – warstwa  
pierwsza, w2 – warstwa druga, agg – wynik agregacji,  
uzg – wynik uzgadniania 

Tab. 2.  Results after setting the value for nodes F and I; w1 – first layer,  
w2 – second layer, agg – result of aggregation,  
uzg – result of agreement 

 

 Sieć Bayesa Sieć przybliżona 

węz. w1 w2 agg w1 w2 uzg 

A - 98.8 98.8 - [0,9;1] [0,9;1] 

B 100 98,5 99,25 [0,9;1] [0,9;1] [0,9;1] 

C 80 - 80 [0;1] - [0;1] 

D 80 98,4 89,2 [0;0,9] [0,8;0,9] [0,8;0,9] 

E 100 - 100 [0,9;1] - [0,9;1] 

F 100 100 100 [0,8;1] [0,8;1] [0,8;1] 

G - 51,8 51,8 - [0;1] [0;1] 

H 100 - 100 [0,9;1] - [0,9;1] 

I 100 100 100 [0,7;0,9] [0,7;0,9] [0,7;0,9] 

J - 52,8 52,8 - [0;1] [0;1] 

 
W tab. 1 zestawiono domyślne wartości poszczególnych stwier-

dzeń w kolejnych warstwach obydwu modeli, przy założeniu, że 
dla modelu Bayesa prezentowane są wartości dla stanu tak po-
szczególnych węzłów warstwy. Otrzymane wartości dla sieci 

Bayesa wynikają z wartości przyjętych w tablicach prawdopodo-
bieństw warunkowych, natomiast dla sieci z warun-kami koniecz-
nymi i dostatecznymi odpowiadają przyjętym nieokreślonym 
przedziałowym wartościom początkowym. 

W tab. 2 zestawiono natomiast wyniki uzyskane po ustaleniu 
wartości w węzłach F - lampka kontrolna świeci oraz  
I - w czajniku jest wystarczająca ilość wody. Dla sieci Bayesa 
ustawiono wartości w wymienionych węzłach na tak, natomiast 
dla modelu z warunkami koniecznymi i dostatecznymi ustawiono 
przedziały wartości, odpowiednio [0,8;1] oraz [0,7;0,9]. Można 
zauważyć, że wyniki otrzymane dla obu rodzajów modeli są zbli-
żone. 
 
5. Podsumowanie 
 

W wyniku prowadzonych badań związanych z rozwojem szkie-
letowych systemów doradczych opracowano koncepcję modelu 
wielowarstwowej sieci stwierdzeń oraz platformę do ich budowa-
nia i stosowania. Przeprowadzona szczegółowa weryfikacja opra-
cowanej platformy, potwierdza poprawność jej działania. Posiada 
ona wszystkie znane zalety programów, do budowania sieci 
stwierdzeń, a także umożliwia między innymi dodawanie opisów  
i komentarzy do poszczególnych stwierdzeń, modeli i warstw, 
grupowanie stwierdzeń w ich tematyczne zbiory nazywane tezau-
rusami. Dużą zaletą platformy jest możliwość budowania wielo-
warstwowych sieci stwierdzeń, w których stosowana jest operacja 
agregacji lub uzgadniania w celu wyznaczenia wartości stwier-
dzenia reprezentowanego przez dany węzeł warstwy.  

W ramach dalszych prac związanych z rozwojem szkieletowych 
systemów doradczych bazujących na platformie do budowania 
sieci stwierdzeń przewiduje się między innymi rozszerzenie plat-
formy o procedury uczenia struktury sieci oraz strojenia parame-
trów sieci na podstawie dostępnych zbiorów danych uczących, 
integrację z innymi systemami wspomagającymi proces podej-
mowania decyzji, rozszerzenie możliwości wymiany danych  
z innymi systemami za pomocą innych niż obecnie formatów 
danych, jak również rozszerzenie możliwości budowania wielo-
warstwowych modeli z sieciami różnego typu, rozwój zaawanso-
wanych metod wizualizacji sieci i wiele innych.  

Pakiet instalacyjny platformy dla środowiska R, wraz z doku-
mentacją dostępny jest pod adresem http://kpkm.polsl.pl/index. 
php?n=ProjMMNET.MMNETAbout. 

 
W artykule opisano fragment wyników badań finansowanych ze środków na naukę 

jako badania statutowe i projekt badawczy N504478434 pt. „Budowa diagnostycz-
nych systemów doradczych z zastosowaniem wielkoskalowych sieci stwierdzeń” oraz 
z budżetu Zadania Badawczego nr 4 pt. „Opracowanie zintegrowanych technologii 
wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” w ramach 
realizowanego ze środków NCBiR i ENERGA SA strategicznego programu badan 
naukowych i rozwoju pt. „Zaawansowane technologie”.  
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