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W pracy opisane s" dwie metody wyznaczania priorytetów zmiennych pewnych funkcji logicznych
(takich, w których zapisie nie wyst#puje negacja). Pierwsza metoda opiera si# na wykorzystaniu miary 
Hamminga w procesie okre$lania priorytetów zmiennych,. Ze wzgl#du na konieczno$% generowania 
i przegl"dania tablicy prawdy dla badanej funkcji, z!o&ono$% czasowa tej metody jest rz#du wyk!adniczego.
Druga proponowana metoda polega na analizowaniu zapisu funkcji w postaci minimalnej formu!y sumacyjnej. 
Daje ona wyniki mniej precyzyjne ni& pierwsza wspomniana metoda, ale nie wymaga podania tablicy prawdy 
dla danego zadania, dzi#ki czemu jest zazwyczaj mniej z!o&ona czasowo od metody u&ywaj"cej miary 
Hamminga. 

S!owa kluczowe: priorytet zmiennej, funkcja decyzyjna, odleg!o$% Hamminga 

1. Charakterystyka rozwa"anych

funkcji decyzyjnych  

Podane w tym referacie metody okre$lania
priorytetów zmiennych nie mog" by%
z powodzeniem stosowane dla dowolnych 
funkcji decyzyjnych. Metody te zosta!y
opracowane z my$l" o pewnych funkcjach 
logicznych. 

Definicja 1: Funkcj" logiczn" nazywamy 
dowolne odwzorowanie postaci: 

YXf  :    (1) 

gdzie, przy B = {0;1}, X jest podzbiorem Bn

BBBB n !!!" ...   (2) 

za$ Y jest podzbiorem Bm.

Za!o&enie 1: W pracy rozwa&ana jest funkcja 
decyzyjna f(x), która ma posta% funkcji logicznej 
n zmiennych, przy czym w zapisie f(x) nie 
wyst#puje negacja.  

2. Okre lanie priorytetów zmiennych 

decyzyjnych za pomoc# miary 

Hammiga 

Spostrze&enie 1: Je&eli mo&na zauwa&y%
co najmniej jedn" w!asno$% zmiennych xi (dla 

ni ,1" ) funkcji decyzyjnej f(x), to zmienne xi

mo&na podzieli% na grupy wed!ug warto$ci

przyjmowanej przez obserwowan" w!asno$%.
Zmienne o tej samej warto$ci badanej w!asno$ci,
w aspekcie tej&e cechy, przyjmujemy za 
równowa&ne.

Posiadaj"c tabel# prawdy dla danego 
zadania mo&na sprawdzi% jaka jest relacja 
mi#dzy warto$ciami przyjmowanymi przez 
zmienne xi a warto$ci" funkcji f(x). Niech miar"
pozwalaj"c" ustali% warto$% takiej relacji b#dzie
odleg!o$% Hamminga. 

Definicja 2: Odleg!o$% Hamminga jest to miara 
odmienno$ci dwóch ci"gów o takiej samej 
d!ugo$ci. Wyra&a ona liczb# miejsc (pozycji), 
na których analizowane ci"gi posiadaj" nie 
równe sobie elementy. 

Oznaczenie 1: Za pomoc" H(xi) b#dziemy 
okre$la% warto$% mówi"c" o odleg!o$ci
Hamminga mi#dzy ci"giem reprezentuj"cym 
warto$ci przyjmowane przez zmienn" xi

a ci"giem warto$ci funkcji f(x).
Zgodnie ze spostrze&eniem 1, dwie zmienne 

tej samej funkcji decyzyjnej f(x), np. xi i xj, dla 
których zachodzi: H(xi) = H(xj); traktujemy jako 
równowa&ne.

Przyk!ad 1: Niech dana b#dzie nast#puj"ca 
funkcja decyzyjna: 

54342321)( xxxxxxxxxf ###"  (3) 

tabela prawdy dla tej funkcji ma posta%:

61



J. Wi$niewska, Okre lanie priorytetów zmiennych pewnych funkcji decyzyjnych 

x1 x2 x3 x4 x5 f(x)
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 
0 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 0 
0 0 1 1 0 0 
0 0 1 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 
0 1 0 0 1 0 
0 1 0 1 0 1 
0 1 0 1 1 1 
0 1 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 0 1 
0 1 1 1 1 1 
1 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 1 
1 0 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 1 
1 0 1 0 0 1 
1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 1 
1 0 1 1 1 1 
1 1 0 0 0 1 
1 1 0 0 1 1 
1 1 0 1 0 1 
1 1 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 
1 1 1 0 1 1 
1 1 1 1 0 1 
1 1 1 1 1 1 

Warto$ci odleg!o$ci Hamminga mi#dzy ci"giem 
przyporz"dkowanym konkretnej zmiennej xi

a ci"giem reprezentuj"cym f(x), s" nast#puj"ce: 
H(x1) = 7, H(x2) = 11, H(x3) = 13, H(x4) = 13,
H(x5) = 15.
Spostrze&enie 2: Ze wzgl#du na ró&ne warto$ci 
odleg!o$ci Hamminga mi#dzy ci"gami 
reprezentuj"cymi zmienne xi a ci"giem f(x)
mo&na przypuszcza%, &e warto$ci przyjmowane 
przez zmienne xi w ró&nym stopniu przek!adaj"
si# na warto$% badanej funkcji decyzyjnej f(x).

Definicja 3: Istotno$ci", b"d' priorytetem, 
zmiennej xi nazywamy zdolno$% rzutowania 
warto$ci przyjmowanych przez t" zmienn" na 
warto$% funkcji decyzyjnej f(x).

Definicja 4: Klas" c(xi) zmiennej xi nazywamy 
niepusty zbiór zmiennych funkcji f(x),
zawieraj"cy zmienn" xi i ewentualnie inne 
zmienne o takiej samej istotno$ci (priorytecie) 
jak xi.
Jak wynika z definicji 4 n-elementowy zbiór 
Zx = {x1,x2,…,xn} zmiennych analizowanej 
funkcji decyzyjnej mo&na podzieli% na 
podzbiory Cj, za pomoc" mo&liwej do 

zdefiniowania relacji równowa&no$ci,
zawieraj"ce zmienne nale&"ce do tej samej 
klasy c(xi). Ten&e podzia! P mo&na przedstawi%
nast#puj"co:
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Zmienne znajduj"ce si# w pewnej klasie c(xi)
maj" tak" sam" istotno$%. W zwi"zku z tym 
niech klasa równie& posiada swoj" istotno$% – 
dziedziczon" po zmiennych nale&"cych do niej. 
Istotno$% klasy c(xi), a tak&e priorytet zmiennych 
do niej nale&"cych, wyra&ona jest wska'nikiem
w(c(xi)) wyznaczanym przy pomocy 
procedury 1. 
Procedura 1: Wykorzystuj"c spostrze&enie 1. 
mo&na poda% nast#puj"cy algorytm wyznaczania 
klas c(xi) zmiennych funkcji decyzyjnej f(x):
1) Na podstawie tabeli prawdy dla ka&dej

zmiennej xi obliczy% warto$% H(xi). 
2) Pogrupowa% zmienne o takiej samej 

warto$ci H(xi) – zmienne te utworz" klasy. 
3) Posortowa% klasy (czyli zbiory Cj

zawieraj"ce zmienne) rosn"co wed!ug 
warto$ci H(xi).

4) Posortowanym klasom przypisywa% warto$%
wska'nika w(c(xi)) rozpoczynaj"c od 
warto$ci 1 poprzez kolejne liczby ca!kowite
dodatnie. 

Przyk!ad 2: Wyznaczmy klasy zmiennych 
u&ywaj"c algorytmu opisanego w procedurze 1, 
dla zadania rozpocz#tego w przyk!adzie 1. 
Ad. 1) Warto$ci H(xi) zosta!y ju& obliczone: 
H(x1) = 7, H(x2) = 11, H(x3) = 13, H(x4) = 13,
H(x5) = 15.
Ad. 2) Utworzenie zbiorów klas: C1 = {x1},
C2 = {x2}, C3 = {x3, x4}, C4 = {x5}.
Ad. 3) Posortowanie zbiorów klas (w tym 
zadaniu s" ju& posortowane): 

1. C1 = {x1} dla H(x1) = 7
2. C2 = {x2} dla H(x2) = 11
3. C3 = {x3, x4} dla H(x3) = H(x4) = 13 
4. C4 = {x5} dla H(x5) = 15.

Ad. 4) Przypisanie klasom warto$ci wska'nika
w(c(xi)): 
w(c(x1)) = 1 dla zbioru C1,

w(c(x2)) = 2 dla zbioru C2,

w(c(x3 , x4)) = 3 dla zbioru C3,

w(c(x5)) = 4 dla zbioru C4.

W ten sposób zmienne funkcji f(x) zosta!y
przydzielone do czterech klas, gdzie najwy&szy
priorytet (najbardziej intensywny wp!yw na 
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podejmowan" decyzj#) maj" zmienne z klasy 
pierwszej (przy w(c(x1)) = 1), a najmniejszy 
z klasy czwartej (przy w(c(x5)) = 4). 

3. Metoda okre lania przybli"onych 

klas istotno ci zmiennych 

Metoda wyznaczania klas zmiennych za pomoc"
odleg!o$ci Hamminga jest metod" skuteczn",
cho% z!o&on" obliczeniowo: trzeba wygenerowa%
tablic# prawdy, która posiada 2n wierszy (gdzie n
to liczba zmiennych decyzyjnych) oraz (n + 1)
kolumn, a nast#pnie obliczy% warto$% miary 
Hamminga dla n par ci"gów o d!ugo$ci 2n.
W zwi"zku z tym metoda ta ma z!o&ono$% rz#du 
wyk!adniczego.

Mo&na zaproponowa% inn" metod#
klasyfikacji zmiennych – mniej dok!adn", lecz 
du&o szybsz" (obliczeniowo zazwyczaj mniej 
z!o&on", poniewa& nie ma w niej konieczno$ci 
generowania ani przegl"dania tabeli prawdy, 
a jedynie analizuje si# zapis funkcji decyzyjnej 
f(x) w postaci minimalnej formu!y sumacyjnej).  

Badaj"c funkcj# logiczn" f(x) mo&na
zauwa&y% pewne cechy jej zmiennych. 
W przypadku zmiennych  xi – funkcji decyzyjnej 
f(x) zgodnej z za!o&eniem 1 – mo&na wyró&ni%
ich dwie w!asno$ci: stopie( zale&no$ci oraz 
powtarzalno$% zmiennej. 

Definicja 5: Stopie( zale&no$ci zmiennej to 
warto$% b#d"ca najmniejsz" liczb" innych 
zmiennych wyst#puj"cych w jednym iloczynie 
wraz z badan" zmienn", w zapisie funkcji f(x).
Definicja 6: Powtarzalno$% zmiennej to liczba 
iloczynów, w których w funkcji f(x) wyst#puje 
badana zmienna. 

Ze wzgl#du na ró&ne stopnie zale&no$ci
oraz ró&n" powtarzalno$% zmiennych tej samej 
funkcji mo&na przypuszcza%, &e warto$ci
przyjmowane przez zmienne xi w ró&nym 
stopniu rzutuj" na warto$% badanej funkcji 
decyzyjnej f(x).

Definicja 7: Przybli&on" klas" pc(xi) zmiennej xi

nazywamy niepusty zbiór zmiennych funkcji 
f(x), zawieraj"cy zmienn" xi i ewentualnie inne 
zmienne, które s" równowa&ne z xi ze wzgl#du 
na tak" sam" powtarzalno$% oraz równy stopie(
zale&no$ci. 
Spostrze&enie 3: Je&eli dana jest funkcja 
decyzyjna f(x), zgodna z za!o&eniem 1, to mo&na
dla zmiennych tej funkcji wyznaczy%
przybli&one klasy pc(xi) grupuj"c zmienne 
wzgl#dem stopnia ich zale&no$ci, a nast#pnie,
wewn"trz ka&dej takiej grupy, wprowadzaj"c co 
najmniej jedn" klas# pc(xi) kieruj"c si#
kryterium powtarzalno$ci zmiennych. 

Wa&ne jest &eby zachowa% kolejno$%
opisan" w spostrze&eniu 3: najpierw zmienne s"
grupowane wed!ug stopnia zale&no$ci, a dopiero 
potem wed!ug kryterium ich powtarzalno$ci. Jest 
to istotne poniewa& kryterium zale&no$ci jest 
silniejsze od powtarzalno$ci (uzasadnienie 1). 

Uzasadnienie 1: W zapisie sumacyjnym 
rozwa&anej funkcji decyzyjnej f(x) zmienne xi

oraz warto$% funkcji przyjmuj" jedynie warto$ci 
{0,1}. Silniejszy wp!yw stopnia zale&no$ci 
zmiennej na warto$% funkcji mo&na pokaza% na 
przyk!adzie: niech dana b#dzie logiczna funkcja 
decyzyjna f(x), gdzie x = (x1, x2,…, xn), xi+{0,1}
i n! , o postaci: 

nxxxxxxxxxxf 25242321 ...)( #####"   (5) 

gdzie zmienna x1 wyst#puje tylko jeden raz, ale 
jest niezale&na (jej stopie( zale&no$ci wynosi 
zero); zmienna x2 wyst#puje (n – 2) razy przy 
n! , wi#c liczba jej powtórze( równie& d"&y
do niesko(czono$ci, ale zawsze jest zale&na od 
innej zmiennej xj (gdzie j = 3, 4,…, n). Zmienna 
x1 ma silniejszy wp!yw na warto$% funkcji f(x)
ni& zmienna x2 poniewa& przyj#cie przez 
zmienn" x1 warto$ci „1” gwarantuje, &e f(x) = 1

– zupe!nie niezale&nie od warto$ci zmiennych 
x2, x3 ,…, xn (w przypadku gdy x1 = 0 warto$%
f(x) b#dzie równie& zale&na od pozosta!ych 
zmiennych). Natomiast przyj#cie warto$ci „0” 
lub „1” przez zmienn" x2 nie jest w stanie 
zagwarantowa% (niezale&nie od warto$ci 
pozosta!ych zmiennych), &e f(x) b#dzie mia!a
tak" sam" warto$% jak x2.

Istotno$% przybli&onej klasy pc(xi), a tak&e
priorytet zmiennych do niej nale&"cych, 
wyra&ona jest przybli&onym wska'nikiem 
pw(pc(xi)) wyznaczanym przy pomocy 
procedury 2. 

Procedura 2: Wykorzystuj"c spostrze&enie 3. 
mo&na poda% nast#puj"cy algorytm wyznaczania 
przybli&onych klas zmiennych pc(xi) funkcji 
decyzyjnej f(x):
1) Zmienne xi nale&y pogrupowa% wzgl#dem 

stopnia ich zale&no$ci – grupa zmiennych 
najbardziej niezale&nych otrzymuje  
numer 1, a pozosta!e grupy (w kolejno$ci
zawierania zmiennych o coraz to wy&szym 
stopniu zale&no$ci) s" ponumerowane za 
pomoc" kolejnych liczb ca!kowitych 
dodatnich (rozpoczynaj"c od liczby 2). 

2) W ka&dej grupie, zgodnie z kolejno$ci"
numeracji grup z poprzedniego punktu, 
wyznaczane s" przybli&one klasy pc

istotno$ci zmiennych xi: je&eli grupa 
zawiera tylko jedn" zmienn", to zmienna ta 
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tworzy osobn" przybli&on" klas#; je&eli
grupa zawiera wi#cej ni& jedn" zmienn",
to przybli&one klasy s" wyodr#bniane
na podstawie kryterium powtarzalno$ci
zmiennej. W obr#bie jednej grupy zmienne 
s" dzielone na przybli&one klasy wed!ug 
takiej samej powtarzalno$ci – kolejno$%
powstawania przybli&onych klas na tym 
poziomie jest taka, &e najpierw 
wyodr#bniane s" klasy sk!adaj"ce si#
ze zmiennych o wi#kszej powtarzalno$ci.
Kolejno powstaj"cym klasom przybli&onym 
przypisywana jest warto$% wska'nika
pw(pc(xi)) rozpoczynaj"c od warto$ci 1 
poprzez kolejne liczby ca!kowite dodatnie. 

Przyk!ad 3: Oszacujmy przybli&one klasy 
zmiennych dla funkcji (3) analizowanej 
w poprzednich przyk!adach.
Ad. 1) Grupy zale&no$ci zmiennych badanej 
funkcji przedstawiaj" si# nast#puj"co: 

Numer 
grupy 

Stopie(
zale&no$ci 
zmiennej 

Zmienne 
wchodz"ce 

w sk!ad grupy 
1 0 x1

2 1 x2, x3, x4

3 2 x5

W pierwszej i trzeciej grupie znajduje si# tylko 
po jednej zmiennej, wi#c utworz" one osobne 
przybli&one klasy zmiennych. W drugiej grupie 
znajduj" si# trzy zmienne, wi#c nale&y
sprawdzi% jaka jest ich powtarzalno$%.
Ad. 2) Okre$lenie powtarzalno$ci zmiennych 
wewn"trz grup zale&no$ci: 

Wska'nik pw

istotno$ci 
przybli&onej 

klasy

Powtarzalno$%
zmiennej *

Zmienne 
wchodz"ce 

w sk!ad
przybli&onej 

klasy pc

1 - x1

2 2 x2, x3, x4

3 - x5
* Je&eli zmienna wyst#powa!a sama w grupie zale&no$ci, to 
liczba jej powtórze( w sumie iloczynów funkcji f(x) nie jest 
istotna w wyznaczaniu klas istotno$ci zmiennych. 

Porównuj"c otrzymane w powy&szym 
przyk!adzie wyniki z wynikami z przyk!adu 2, 
gdzie klasy by!y wyznaczane za pomoc"
odleg!o$ci Hamminga, wida%, &e przybli&ona 
klasa o priorytecie „2” (tam gdzie 
wp(pc(x2,x3,x4)) = 2) powinna by% podzielona na 
dwie osobne klasy c(xi). Niemniej jednak prawd"
jest, &e zmienne z tej przybli&onej klasy maj"
mniejszy wp!yw na warto$% funkcji decyzyjnej 

ni& zmienne z przybli&onej klasy o priorytecie 
„1”, ale jednocze$nie mocniej rzutuj" na warto$%
funkcji decyzyjnej ni& zmienne z przybli&onej
klasy o priorytecie równym „3”. 

Istniej" tak&e funkcje decyzyjne f(x), 
zgodne z za!o&eniem 1, takie, &e wyznaczanie 
priorytetów zmiennych za pomoc" procedury 1 
i procedury 2 daje identyczne wyniki, 
co pokazuje przyk!ad 4. 

Przyk!ad 4: Niech dana b#dzie funkcja 
decyzyjna czterech zmiennych: 

3241)( xxxxxf #   (6) " #

Proc. 1: 
Ad. 1) Warto$ci H(xi) s" nast#puj"ce: H(x1) = 7,
H(x2) = 5, H(x3) = 5, H(x4) = 7.

Ad. 2) Utworzenie zbiorów klas: C1 = {x1, x4},
C2 = {x2 , x3}. 
Ad. 3) Sortowanie zbiorów klas: 

1. C2 = {x2 , x3} dla H(x2) = H(x3) = 5
2. C1 = {x1 , x4} dla H(x1) = H(x4) = 7.

Ad. 4) Przypisanie klasom warto$ci wska'nika
w(c(xi)):

w(c(x2 , x3)) = 1 dla zbioru C2,

w(c(x1 , x4)) = 2 dla zbioru C1.

Proc. 2: 
Ad. 1) Grupy zale&no$ci zmiennych badanej 
funkcji to: 

Numer 
grupy 

Stopie(
zale&no$ci 
zmiennej 

Zmienne 
wchodz"ce 

w sk!ad grupy 
1 0 x2, x3

2 1 x1, x4

Ad. 2) Okre$lenie powtarzalno$ci zmiennych 
wewn"trz grup zale&no$ci: 

Wska'nik pw
istotno$ci 

przybli&onej 
klasy

Powtarzalno$%
zmiennej 

Zmienne 
wchodz"ce 

w sk!ad
przybli&onej 

klasy pc

1 1 x2, x3

2 1 x1, x4

Przybli&one klasy pokrywaj" si# w tym 
przyk!adzie z grupami zale&no$ci, poniewa&
ka&da zmienna w zapisie funkcji (6) wyst#puje 
tak" sam" liczb# razy. 

Jak obrazuje przyk!ad 4., nie zawsze u&ycie 
metody mniej z!o&onej obliczeniowo daje mniej 
precyzyjny wynik oblicze(.
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4. Podsumowanie 

W artykule zosta!y przedstawione dwie metody 
okre$lania priorytetów zmiennych pewnych 
funkcji logicznych. W ramach podsumowania 
spróbujmy odpowiedzie% na pytanie: dlaczego 
metoda opisana procedur" 1. jest bardziej 
dok!adna ni& metoda opisana procedur" 2.? 

W procedurze 1. wyznaczanie priorytetów 
zmiennych opiera si# na obliczaniu odleg!o$ci
Hamminga mi#dzy ci"gami reprezentuj"cymi 
warto$ci przyjmowane przez ka&d" zmienn"
badanej funkcji a ci"giem warto$ci tej&e funkcji. 
Zatem w ka&dym pojedynczym kroku badania 
odmienno$ci konkretnego ci"gu xi i ci"gu f(x),
bie&"ca warto$% zmiennej decyzyjnej 
konfrontowana jest z jedn" warto$ci" funkcji, na 
któr" to warto$% maj" wp!yw równie& warto$ci 
pozosta!ych zmiennych badanej funkcji. 
Oznacza to, &e wyznaczanie warto$ci H(xi) dla 
konkretnej zmiennej xi nie odbywa si# w izolacji 
od wp!ywu innych zmiennych. Przeciwna 
sytuacja ma miejsce w przypadku metody 
opisanej procedur" 2. – tam okre$lamy priorytet 
ka&dej zmiennej na podstawie liczby iloczynów, 
w których w zapisie funkcji si# ona pojawia, 
oraz najmniejszej liczby innych zmiennych 
wyst#puj"cych wraz z ni" w jednym iloczynie. 
Analizujemy wi#c tylko liczno$% innych 
zmiennych, b#d"cych w relacji z badan"
zmienn", pomijaj"c informacje dotycz"ce ich 
cech w!asnych (takich jak stopie( zale&no$ci czy 
powtarzalno$%), czyli wp!ywu tych&e zmiennych 
na warto$% funkcji decyzyjnej. 
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