
Budownictwo i Architektura 13(4) (2014) 407-415

w

Janusz Szelka1, Zbigniew Wrona2

1

e-mail: jszelka@wso.wroc.pl
2 -mail: z_wrona@wp.pl

Streszczenie: e-

reprezentacji i przetwarzania wiedzy –

w tych przypadkach, dla których wiedza o sytuacji problemowej jest kompletna. Warunek 
sytuacjach kryzyso-

zne wnioskowanie w warunkach 
a-

s-

o przypadki, hybrydowe systemy wnioskowania 

1. Wprowadzenie

ich przetwarzania, stanowi jeden z istotnych czynników skutecznego wspomagania 

ce

ciac

a-
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Rys. 1. Istota problemu

2.
przed

wania obiektu, zasoby 

l-
nikami, z jednoczesnym 

w
p

owych 
ieryjnych mamy do czynienia:

· z procesami niejednokrotnie niepowtarzalnymi;
·
·

ch zjawisk 
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lowania sytuacji proble-

a

informatycznych do w

wysokiej klasy eksperta poprzez wyprac

rzystywanym mechanizmem reprezentacji 
à

konkluzja, w postaci konstrukcji if…then
ania i budowy przepraw 

rules
if

….
end;

obiekt-atrybut-
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facts

……
end;

ach 

i-
mechanizmy 

procesu wnioskowania.
Stosowane w pra

– ang. 
Certainty Factor

Nieznane w
a-

kol

3.
iwanej z otoczenia (np. z aparatury pomiaro-

zarówno metodologicznych, jak i technicznych,
wnioskowania w takich warunkach.

·
· ;
· sztuczne sieci neuronowe;
· wnioskowanie na postawie przypadków
· o-

skowania na podstawie przypadków ze sztucznymi sieciami neuronowymi. 
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skomplikowane i trudne w implementacji. 
ozmytej w procesie wnioskowania w systemach 

z

w

do wyuczonych i dokonywania w oparciu o nie trafnego wnioskowani

wykorzystaniem metody wnioskowania w oparciu o przypadki (CBR – ang. Case Based 
Reasoning). 

powiednio opisane. Realizacja procesu wnioskowania z wykorzystaniem tej 
metody wymaga zastosowania mechanizmów efektywnego przeszukiwania baz danych oraz 

w bazie przypadkami (rys. 3). 
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Rys. 3. Istota funkcjonowania metody CBR [3]

Case Base

cja i przystosowanie (dopasowanie) 

sywane w bazie przypadków 
w
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4.

a-

jednego parametru opi

próba analizy sytuacji podob
w

d
r

·
warunki pogodowe.

·
grunt dna i brzegów, profil przeszkody wodnej i brzegów.

· W zakresie spr

· Sytuacja operacyjno-

w spr
·

e-
prawowo-mostowym.

·
· rodzaj przeprawy (mostowa, promowa, kombinowana);
·
·
· czas realizacji przeprawy.

k np.: CRN 
(ang. Case Retrieval Net

r-
nioskowa-

porównywane przypadki (1). 



Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych – Wnioskowanie w systemach z ... 413

4.

a-

jednego parametru opi

próba analizy sytuacji podob
w

d
r

·
warunki pogodowe.

·
grunt dna i brzegów, profil przeszkody wodnej i brzegów.

· W zakresie spr

· Sytuacja operacyjno-

w spr
·

e-
prawowo-mostowym.

·
· rodzaj przeprawy (mostowa, promowa, kombinowana);
·
·
· czas realizacji przeprawy.

k np.: CRN 
(ang. Case Retrieval Net

r-
nioskowa-

porównywane przypadki (1). 

( )
1

,
( , )

n

i i i i
i

w sim Q C
sim Q C

n
==
å

(1)

gdzie: Q – rozpatrywany przypadek, C –
sim(Q,C) – n – liczba porównywanych 
atrybutów, wi – waga i-tego atrybutu, simi – -tego atrybutu.

Warto

w oparciu o system CBR 
1. Sytuacja problemowa jest parametryzowana przez zbiór atrybutów (w tym, m. in.: 

2.
przypadku – ypadkiem rozpatrywanym (Q) a kolejnym zapisanym w bazie 
(C simi

sim(Q,C).
3.

i tualna modyfikacja (adaptacja) rozwi

4.
wraz z wypracowanymi konkluzjami, jako nowy przypadek. 
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…

…
simn

y-
h, obejmuj

cych systemy wnioskowania regu oraz systemy CBR. Wiedza o przypadkach 

o

, najkorzystniejszym 
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wariantem jest wykorzystanie w 

o-

uacji problemowej.

5. Podsumowanie

tycznego 

a-

w p

w

Do takich r oparciu o przypadki. Próba 
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Abstract: A substantial number of engineering problems can be qualified as heuristic 
ones. Inference processes, allowing for their solution, are most frequently performed with 
rule-based expert systems. Such systems, however, are significantly limited by their 
possibility of inference only if complete knowledge is possessed, which is not always the 
case in practice (in particular in crisis situations). It is then indispensable to employ other 
methods and tools. Given the specificity of engineering projects, it seems that case-based 
reasoning (CBR) is an appropriate solution in this respect. In conjunction with rule-based 
inference mechanisms, it may constitute a complementary solution, allowing for efficient 
inference in problem situations in which the level of knowledge completeness varies.

Keywords: inference in engineering projects, rule-based inference systems, inference 
with incomplete knowledge, case-based reasoning, hybrid engineering inference systems 




