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Wstęp
„Jak długo będę rozwiązywać ten problem?
Nie potrwa to ani minuty dłużej niż zrozumienie go
– odpowiedział Mistrz.”
Tematem pracy jest opis opracowania programu komputerowego
do rozumienia języka polskiego i umiejętnego posługiwania się przez ten program
wiedzą, która jest mu przekazywana w procesie dialogu z użytkownikiem.
Opisywany system nosi nazwę Denise 5. Wprowadzane wypowiedzenia są przez
ten program analizowane przy pomocy reguł gramatycznych w celu wydobycia
zawartych w nich informacji. Następnie wynik analizy może być zapamiętany
w zakodowanej postaci w bazie wiedzy. System odnosi się do tej wiedzy
w reakcji na zapytania użytkownika, a także w celu oceny prawdziwości
wpisywanych wypowiedzeń. W tym celu program korzysta z mechanizmu

wypowiedzenia

MODUŁ
I LOGICZNE

DANE GRAMATYCZNE

wnioskowania. Na rys. 1 przedstawiono schemat blokowy systemu.

GRAMATYKI

w języku naturalnym

MODUŁ
WNIOSKOWANIA

SYSTEM

BAZA WIEDZY

Rys. 1. Schemat blokowy systemu Denise 5.
Nauczenie maszyn rozumienia języka naturalnego stanowi obiekt badań
wielu ośrodków naukowych na całym świecie. Dokonanie to będzie fundamentem
dla

zupełnie

nowej

generacji

interfejsów

komunikacyjnych

pomiędzy

człowiekiem a komputerem, który być może zmieni status ze złożonego narzędzia
na mechanicznego partnera. W programie Denise 5 podejmuje się próbę
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skonstruowania systemu komunikującego się w języku naturalnym, w oparciu
o zbiór reguł opisujących gramatykę oraz zasady przetwarzania języka polskiego.
W rozdziale 1 zdefiniowane są terminy wykorzystywane w pracy i opisany jest
system Cyc, będący punktem odniesienia dla programu Denise 5, a także
pretekstem dla zarysowania głównych problemów w tego rodzaju systemach.
W rozdziale 2 opisany jest system Denise wraz z dyskusją przyjętych rozwiązań.
Rozdział 3 zawiera eksperymenty przeprowadzane z systemem Denise 5. Badany
jest zakres poprawnego rozumienia przez program języka naturalnego i jego
możliwości rozwiązywania problemów, opartego na wiedzy przekazywanej
w dialogu z użytkownikiem.
W rozdziale 4 dokonuje się oceny systemu Denise 5 w oparciu o wyniki
przeprowadzonych badań. Prezentowany jest plan dla nowej wersji programu.
Załączono także stronę z definicjami terminów, które są najczęściej używane.
Ze względu na wyraźny niedobór specjalistycznej literatury z zakresu
rozważanej problematyki korzystano z materiałów tematycznie bliskich,
lecz opracowywanych dla bardzo różniących się dziedzin nauki, takich
jak filozofia, językoznawstwo, psychologia i wreszcie informatyka, odnosząc się
także do źródeł zgromadzonych w Internecie.
Podczas tworzenia systemu Denise 5 i pisania tej pracy autor spotkał wielu
życzliwych ludzi, którzy chcieli ofiarować swój czas i umiejętności, wykazując
zainteresowanie prowadzonymi badaniami. Wielkie podziękowania należą się
panu Andrzejowi Dyszakowi za poświęcenie swojej uwagi i ogromną pomoc
w zakresie polskiej gramatyki. Dziękuję też Markowi Kasperskiemu i Dariuszowi
Lasce za udostępnianie materiałów oraz wiele rozwijających dyskusji, a także
za cenne uwagi edytorskie. Panu Piotrowi Suchomskiemu dziękuję za życzliwość
i udostępnienie materiałów, podobnie jak panu Wojciechowi Jędruchowi
za materiały i szereg konsultacji. Poza autorem tej pracy w skonstruowanie
systemu Denise 5 zaangażowanych było wiele osób. Przeniesieniem programu
na system Linux, a także programem WordEditor, służącym do edycji słownika
zajął się Stanisław Szymczyk. Przekształceniem programu do postaci biblioteki
i utworzeniem GUI dla systemu Windows i Amigi zajmował się Piotr Drapich.
Optymalizacją fragmentów kodu w module analizy gramatycznej i funkcji
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odpowiedzialnych za operacje na ciągach tekstowych, zajmował się Piotr Radej.
Podziękowania należą się także innym osobom, które w mniej bezpośredni sposób
związane są z samym programem, a których wkład w funkcjonowanie projektu
jest równie ważny. Są to: Tomasz Cichocki, Mariusz Czopek, Grzegorz
Dzięgielewski, Michał Giorew, Piotr Mazurkiewicz, Tomasz Michalak, Kamil
Nieścioruk, Tomasz Pacyna.
System Denise 5 jest próbą zrealizowania bardzo ambitnego pragnienia
nauczenia maszyn rozumienia języka naturalnego i poprawnego posługiwania się
nim. Praca ta musi mieć przeto charakter naukowy, a jej wyniki, nawet jeśli
wskażą jedynie zły kierunek badań, niosą – w przekonaniu autora – rzeczywistą
wartość poznawczą, będąc sprawozdaniem z tego odkrycia, które czasem także
musi zostać dokonane, by skierować uwagę we właściwą stronę.
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Rozdział 1.
Wprowadzenie do systemów z bazą wiedzy
1.1 Podstawowe terminy
1.1.1 Język naturalny
„Nie zrozumiemy ani samych siebie, ani naszego
świata, dopóki nie pojmiemy, czym jest język i co
uczynił on dla naszego gatunku.”
Derek Bickerton
Language and Species, 1990
Bickerton ma na myśli język naturalny, czyli taki, który powstawał

JĘZYK NATURALNY

w drodze ewolucji posługującej się nim społeczności. I chociaż może wydawać
się, że mowa i pismo stanowią jeden wynalazek, to słusznie zauważa Dennett
(1997), że przecież dzielą je od siebie setki tysięcy lat. Języki, które nie powstały
w drodze ewolucji, a poprzez sformułowanie reguł konstruowania wypowiedzeń
i odczytywania z nich znaczenia, jak np. rachunek predykatów i języki
programowania, nazywane są językami formalnymi. Język naturalny pozwalał na
komunikację posługujących się nim osób, na długo wcześniej nim sformułowane
zostały reguły kwalifikujące pewne wypowiedzenia jako poprawne, a inne jako
niepoprawne (Bolc, Mykowiecka, 1992). Od momentu powstania język
jest głównym narzędziem do przekazywania myśli, nawet tych, które mają
świadczyć, że jest inaczej, jak w żarcie de Talleyranda, że „język wymyślono
po to, by ludzie mogli ukryć przed sobą swoje myśli”.
Ewolucja języka naturalnego następuje także współcześnie, ponieważ
język jest tworem żywym, odzwierciedlającym rozwój społeczeństwa, któremu
służy. Pojawiające się nowe słowa oraz zmieniający się nieco wolniej, zbiór
stosowanych konstrukcji gramatycznych, zmuszają do ciągłej aktualizacji
słowników i ustalania standardów.
Związek, jaki łączy ludzi z językiem naturalnym jest tak silny, że Noam
Chomsky podejrzewa w nim podłoże biologiczne i mówi, może z pewną
przesadą, że „podobnie jak ptaki nie muszą uczyć się piór, tak małe dzieci

JĘZYK FORMALNY
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nie muszą uczyć się języka”. Przekonujemy się, że ludzie są genetycznie
predestynowani do przyswojenia sobie w dzieciństwie języka. Wtórność zasad
gramatycznych potwierdzają obserwacje, gdy nawet mimo nieznajomości
formalnych reguł, każdy ma pewną intuicję podpowiadającą jak konstruować,
jeśli nie poprawne, to przynajmniej zrozumiałe dla innych wypowiedzenia
(Bolc, Mykowiecka, 1992). Wobec tego uprawnione jest twierdzenie, że język
naturalny cechują:
•

Stały rozwój.

•

Wtórność zasad gramatycznych.

CECHY JĘZYKA
NATURALNEGO

Trudno o przesadę w relacjonowaniu doniosłości przeobrażenia, jakie było
następstwem wynalezienia języka. Homo sapiens „wystrzelił do przodu jak
z procy,

dystansując

daleko

wszystkie

inne

ziemskie

gatunki”

(Dennett, 1997, s. 170). Nauczenie się języka to także największe wydarzenie
w życiu dziecka, które otrzymuje narzędzie o astronomicznej mocy, które:
•

Pozwala przekazywać myśli w zupełnie nowy sposób.

•

Drastycznie rozwija zdolności myślenia.

•

Umożliwia patrzenie w przyszłość.

•

Daje możliwość refleksji.

Być może to właśnie język w ogóle umożliwia myślenie. Istotnie, słowa nie tylko

JĘZYK NATURALNY
A MYŚLENIE

czynią nas bardziej inteligentnymi, lecz są niczym punkty orientacyjne
umożliwiające nawigowanie w abstrakcyjnym świecie idei. Niezwykłe jest także
to, że tymi wskaźnikami możemy z powodzeniem dzielić się z innymi, a idee
poddawać dyskusji.
Według Morrisa opisywanie języka dzielić można na:
•

Syntaktykę.

•

Semantykę.

•

Pragmatykę.

Syntaktyka to opisywanie reguł rządzących związkami, w które wchodzą różne

OPISYWANIE
JĘZYKA

SYNTAKTYKA

elementy wypowiedzenia.
Semantyka to opisywanie związków występujących między elementami tekstu
a przedmiotami (rzeczywistością), do których się odnoszą. Służy określeniu,
w jakim stopniu budowa formalna określa znaczenie (sens) wypowiedzenia.

SEMANTYKA
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Pragmatyka to opisywanie związków między elementami wypowiedzenia,

PRAGMATYKA

przedmiotami, do których się odnoszą (rzeczywistością), a sytuacją procesu
komunikacyjnego, obejmującą w szczególności nadawcę i odbiorcę tekstu.
W opisie języka wykorzystywane są terminy: gramatyka, fleksja
i składnia. Jeden z problemów przy ich definiowaniu polega na tym, że stosowane

GRAMATYKA
FLEKSJA
SKŁADNIA

w dziedzinach pozajęzykoznawczych, rozumiane są często nieco inaczej
niż wynikałoby to z tradycji językoznawczej, a co więcej, składnia utożsamiana
jest niekiedy z gramatyką.1 Sensowne jest jednak takie zdefiniowanie tych
terminów, aby, skoro już istnieją, były rozróżnialne i ściśle wskazywały odmienne
aspekty opisu języka; przyjmuje się, że:
•

Fleksja dotyczy budowy form wyrazowych (aspekt odmiany wyrazów).

•

Składnia dotyczy reguł budowy zdań z form wyrazowych (funkcja
wyrazów w zdaniu, zależności między elementami wypowiedzenia).

•

Gramatyka to dział językoznawstwa obejmujący fleksję i składnię.

Do innych pojęć podstawowych należą wypowiedzenie i zdanie. Zdefiniowanie
tych terminów stanowi problem nawet dla wybitnych językoznawców. Istnieje
bardzo wiele różnych definicji.2 Dla potrzeb tej pracy wygodnie jest przyjąć
definicje, które będą zarazem proste i intuicyjnie zrozumiałe oraz zachowają
swoją użyteczność:
•

Wypowiedzenie

–

twór

językowy

obejmujący

obszar

tekstu

WYPOWIEDZENIE

rozpoczynającego się wielką literą i kończącego kropką lub innym
równoważnym

znakiem

przestankowym

(znakiem

zapytania,

wykrzyknika).
•

Zdanie – całe wypowiedzenie lub jego część, która stanowi syntaktyczną
całość, składająca się z frazy podmiotu i orzeczenia.

1
W ujęciu określającym składnię jako część gramatyki, mającą opisać sposoby kombinacji
morfemów w zdaniu, morfologia staje się częścią składni. (Por. Encyklopedia języka polskiego,
pod red. Stanisława Urbańczyka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994) Wtedy, skoro fleksja
jest częścią składni, a gramatyka to fleksja+składnia, a fleksja jest częścią składni,
to gramatyka=składnia.
2

Z. Klemensiewicz znał ich ponad 200: Z. Klemensiewicz, O wytycznych definicji zdania uwagi
przyczynkowe. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa językoznawczego”, XXII, s. 103-108. Przedruk
w: Problemy składni polskiej. Studia – dyskusje – polemiki z lat 1945-1970, wyd. A. Lewicki,
Warszawa 1971, s. 93-101.

ZDANIE
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Wypowiedzenie może składać się z kilku zdań, które tworzą pewną strukturę,
będąc w stosunku do siebie w relacjach współrzędności lub podrzędności. Zdania
te noszą nazwę zdań składowych, zaś wypowiedzenie takie określane
jest terminem wypowiedzenia złożonego.3
Gramatyka pozwala na opisywanie wypowiedzeń za pomocą struktury, która
przedstawiana jest zwykle w postaci drzewa, które określa relacje pomiędzy
grupami syntaktycznymi wypowiedzenia.
1.1.2 Inteligencja
„Inteligencja jest tą przyprawą,
która z najpospolitszych rzeczy robi cuda.”
Maria Dąbrowska
To poetycka definicja wybitnej autorki. W pracy naukowej potrzebna
jest jednak definicja innego rodzaju, taka, która nie opiera się jednie
na estetycznym zmyśle twórcy i czytelnika. Okazuje się, że na drodze
do zdefiniowania inteligencji istnieje wiele przeszkód. Na potrzeby tej pracy autor
proponuje przyjęcie następującej definicji:
Inteligencja

to

coś

przypisywanego

przyczynie

obserwowanych

zmian

lub stanów, uznawanych przez obserwującego za przejaw inteligencji.
Zbiór charakterystycznych przejawów inteligencji nie jest jednomyślnie określony
i wybitnie zależy od światopoglądu osoby obserwującej. Co więcej, niektórzy
ludzie skłonni są nazywać pewne ludzkie działania inteligentnymi, a te same
działania zwierząt lub maszyn, zdecydowanie odmawiając im inteligencji,
tłumaczą w inny sposób. Autorowi słuszne wydaje się wyjaśnienie Alana Turinga,
że źródłem takich opinii jest próba ochrony wiary w to, że „człowiek jest w jakiś
subtelny sposób wyższy ponad resztę stworzenia” (Turing, 1972). Może to być
także nieudolna próba uchwycenia manifestacji duszy, albo pozostałość
po definicji Cycerona, którego zdaniem inteligencja oznacza zdolności umysłowe

3

W podanych definicjach terminów, które są wystarczające dla potrzeb tej pracy,
nie uwzględniono faktu, że wypowiedzenia nie muszą być zdaniami, a mogą np. równoważnikami
zdań, które pozbawione są zdaniotwórczej formy czasownika.

DEFINICJA
INTELIGENCJI
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człowieka, co w rzeczywistości stanowi jedynie odłożenie problemu na karb
jeszcze trudniejszego pytania o umysł.
Problem związany ze ściślejszym zdefiniowaniem, czym jest inteligencja
polega na tym, że to od nas zależy, co uznajemy za jej przejaw. Prawdopodobnie
nie można podać bardziej szczegółowej definicji, która nie byłaby wewnętrznie
sprzeczna i jednocześnie wystarczająco obiektywna. Można jednak dokonać
zestawienia przykładowych faktów, które służą za przesłanki przypisywania

PRZESŁANKI DLA
INTELIGENCJI

czemuś inteligencji. Oto kilka z nich:
•

Rozumienie tekstów, mowy.

•

Uczenie się.

•

Pamiętanie.

•

Porozumiewanie się.

•

Posługiwanie się językiem.

•

Rozumowanie.

•

Intencjonalność.

•

Znajdowanie rozwiązań problemów.

•

Cechy odbierane jako twórczość, sztuka, wyrażanie emocji.

•

Wpływ na otoczenie: stopień i sposób zagospodarowania przestrzeni.

Wspomniano już, że u niektórych osób następuje znoszenie się tych przesłanek
z poglądem, że bez względu na obserwacje, jeśli to zwierzę czy maszyna,
to inteligencji posiadać nie może. W pewnym stopniu możliwe jest pozbawienie
obserwatora możliwości odwoływania się do tego rodzaju przesądów, stosując
odpowiednie warunki obserwacji, czyli takie, w których obserwacji poddawać się
będą jedynie fakty ze zbioru przesłanek dla inteligencji. Właśnie tego rodzaju
badanie zaproponował Turing. Zaproponował, aby maszynę uznać za myślącą,
a więc posiadającą inteligencję, jeśli osoba rozmawiająca z programem,
pozbawiona innych możliwości kontaktu jak poprzez terminal komputerowy,
będzie się myliła w ocenie czy jej rozmówca jest człowiekiem czy maszyną,
tak samo często jak w przypadku, kiedy na miejscu programu znajdować się
będzie człowiek. Istnieje rzesza osób, które skłonne są zaakceptować taki tekst.
Należy do nich m. in. Stanisław Lem, który byłby skłonny uznać maszynę
za inteligentną, gdyby ta potrafiła opowiedzieć własnymi słowami jakąś

TEST TURINGA
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przedstawioną jej anegdotę lub historię. Zastrzega sobie jednak prawo,
aby dla ostrożności test kilka razy powtórzyć.4 Typowy test Turinga nie obejmuje
jednak

wszystkich

przesłanek

przemawiających

za

inteligencją,

m. in. nie uwzględnia mimiki, umiejętności posługiwania się narzędziami,
czy oceny stopnia wpływu na otoczenie.
Autor wyróżnia dwie najważniejsze cechy inteligencji:
•

Inteligencja jest cechą.

•

Inteligencja nie jest obserwowalna bezpośrednio.

CECHY
INTELIGENCJI

Zgodnie z definicją, inteligencja może istnieć tylko przypisana do kogoś
lub czegoś, będąc cechą tego podmiotu. Jest to cecha rzeczy, wywodzona
w drodze

szacowania

na

podstawie

obserwowanych

faktów,

w

trybie

indywidualnego, subiektywnego oceniania. Oceny tego rodzaju mają naturę
upodobań, które są własnością umysłu, który je wytworzył i nie mogą być
poddawane

obiektywnym

badaniom.

Obiektywnie

mogą

być

badane

obserwowane fakty, bez względu na prywatne osądy osób przeprowadzających
badania.
1.1.3 Sztuczna inteligencja
Termin

"sztuczna

inteligencja"

został wprowadzony przy okazji

konferencji naukowej w 1956 roku przez Johna McCarthy'ego ze Stanford
University. W oparciu o przyjętą definicję inteligencji, definicja sztucznej
inteligencji nie jest trudna.
Zgodnie z definicją, badaniu podlegają tylko fakty wskazujące na cechę
inteligencji, nie zaś sama inteligencja. W konsekwencji, sztuczna inteligencja
zajmuje się maszynową realizacją tych zagadnień, które należą do zbioru faktów,
służących za przesłanki przypisywania czemuś inteligencji. Mając na uwadze
takie rozumienie sztucznej inteligencji, definicję tę można z niewielkim
zastrzeżeniem sprowadzić do postaci, którą podał Marvin Minsky: "Sztuczna
inteligencja jest nauką o maszynach realizujących zadania, które wymagają

4

Por. S. Lem, http://www.lem.pl/faq/faq.htm (styczeń 2003).
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inteligencji wówczas, gdy są wykonywane przez człowieka".5 Zastrzeżenie dotyczy
faktu, że wymóg inteligencji może być spełniony tylko przez obserwatora, który
decyduje, czy dane zadanie rzeczywiście wymaga inteligencji, a jak
już wiadomo - jest to opinia subiektywna, która nie poddaje się obiektywnym
badaniom. W odniesieniu do wykorzystywanej definicji inteligencji, podać można
nieco zmienioną definicję sztucznej inteligencji opartą na słowach Minsky'ego:
Sztuczna inteligencja jest nauką o maszynach realizujących zadania, które należą
do zbioru przesłanek przypisywania czemuś inteligencji.
Wyróżnia się wiele dziedzin sztucznej inteligencji. Łatwo zauważyć,
że stanowią one próby maszynowej realizacji działań, będących przesłankami
do przyznania czemuś cechy inteligencji. W celu ułatwienia porównania,
dziedziny sztucznej inteligencji zestawiono na rys. 1 wraz z odpowiadającymi im
przesłankami, które wymieniono wcześniej przy okazji definiowania inteligencji.
przesłanki za inteligencją
(do czego zmierza dana dziedzina)
uczenie się
pamiętanie
rozumowanie, znajdowanie rozwiązań
problemów
posługiwanie się językiem,
porozumiewanie się

dziedzina sztucznej inteligencji

automatyczne uczenie się
inżynieria wiedzy
dowodzenie twierdzeń i wnioskowanie
gry
przetwarzanie języka naturalnego
(tłumaczenie, rozumienie tekstów)
analiza i synteza mowy
rozumowanie, znajdowanie rozwiązań systemy ekspertowe
problemów, porozumiewanie się
systemy z bazą wiedzy
wpływ na otoczenie: stopień i sposób sztuczne życie
zagospodarowania przestrzeni
uczenie się, pamiętanie, rozumowanie, robotyka
znajdowanie rozwiązań problemów,
posługiwanie
się
językiem,
porozumiewanie
się,
wpływ
na
otoczenie:
stopień
i
sposób
zagospodarowania przestrzeni
Rys. 1. Tabela dziedzin sztucznej inteligencji.

5
Cyt. za: M. Minsky, Steps toward artificial intelligence, [w]: E. Feigenbaum, J. Feldman,
Computer and Thought, New York 1963, s. 406-450, [w:] Jan Mulawka, Systemy ekspertowe,
Warszawa 1996, s. 17.
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Tematyka tej pracy obejmuje przede wszystkim przetwarzanie języka naturalnego
i rozwiązywanie problemów, a co jest konsekwencją złączenia tych dziedzin,
także systemy ekspertowe.
1.1.4 Przetwarzanie języka naturalnego
Przetwarzanie języka naturalnego (ang. Natural Language Processing,

DZIAŁ NLP

w skrócie NLP) to dział sztucznej inteligencji, w którego skład wchodzą:
•

Teoria gramatyk i języków formalnych.

•

Poszukiwanie sposobów reprezentacji wiedzy zawartej w tekstach.

Ze względu na astronomiczne możliwości, jakie język naturalny daje ludziom,
nie budzi zdziwienia fakt, że prowadzi się próby skonstruowania programów,
które również będą mogły się nim posługiwać. Podejmowane są prace

KIERUNKI PRAC

ukierunkowane na programy:
•

Rozumiejące język naturalny na poziomie mówionym i pisanym.

•

Prowadzące dialog w języku naturalnym.

•

Potrafiące przygotowywać streszczenia i komentarze do tekstów.

•

Wydobywające informacje z tekstów (wyszukiwarki).

•

Nauczające języków obcych.

•

Wspomagające prace z tekstami (analiza sensu, gramatyki).

•

Tłumaczące teksty.

Wytłuszczonym drukiem zaznaczono cele, które stanowią motyw przewodni
tej pracy w zakresie przetwarzania języka naturalnego.
Do podstawowych problemów NLP zalicza się braki w opisie dowolnego
języka naturalnego (nawet angielskiego, który jest głównym przedmiotem badań).
W szczególny sposób dotyczy to języka polskiego, któremu poświęcona jest
ta praca, a dla którego wyraźnie zauważalny jest także niedostatek literatury.
Głównym inicjatorem prób sformalizowania opisu języka naturalnego jest
Chomsky.6 Ścisły opis języka powinien zawierać:

6

•

Zasady tworzenia fraz (reguły łączenia wyrazów).

•

Zasady tworzenia całych zdań.

Por. N. Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge 1965.
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•

Zasady tworzenia dłuższych tekstów.

•

Zasady odczytywania znaczenia wypowiedzeń.

•

Zasady wyboru alternatywnych form elementów, zależnie od kontekstu.

Przedstawiciele jednego z nurtów NLP zakładają istnienie w mózgu człowieka
zbioru zasad gramatyki uniwersalnej. Założenie to opiera się na fakcie,
że wszystkie języki naturalne posiadają pewien zespół cech wspólnych.
Poszukiwania te nie dały jednak jeszcze oczekiwanych rezultatów (Searle, 1995).
W wyniku prowadzonych badań, okazało się, że głównymi przeszkodami
na drodze do sformalizowania gramatyki języka naturalnego są:
•

Konstrukcje zawierające elementy domyślne.

•

Swobodny szyk wyrazów w wypowiedzeniu.

•

Człony współrzędnie złożone.

1.1.5 Rozwiązywanie problemów i systemy ekspertowe
Rozwiązywanie

problemów

rozumiane

jest

jako

możliwość

ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW

rozwiązywania prostych zadań, w oparciu o posiadaną wiedzę i znajomość reguł
jej przekształcania. Jedną z technik znajdowania rozwiązań jest przeszukiwanie,
polegające na systematycznym sprawdzaniu kolejnych możliwości w procesie
rozwiązywania wraz z ich alternatywami. Dotychczasowe możliwości programów
w zakresie rozwiązywania problemów są bardzo ograniczone, zawężone zwykle
do ram jednej dziedziny. Dążenie do skonstruowania oprogramowania
uniwersalnego, zdolnego rozwiązywać zadania z różnych dziedzin, wydaje się
być nieuniknionym kierunkiem rozwoju sztucznej inteligencji (Mulawka, 1996).
Programami służącymi do rozwiązywania problemów są systemy
ekspertowe. Są to złożone programy komputerowe z umiejętnie zakodowaną
wiedzą heurystyczną eksperta, służące rozwiązywaniu problemów wymagających
specjalistycznej ekspertyzy i wykorzystujące procedury wnioskowania.
Feigenbaum

nazwał

systemy

ekspertowe

„stosowaną

sztuczną

inteligencją”. Określenie to uzasadnione jest tym, że to właśnie systemy
ekspertowe, jako jedne z pierwszych spośród wszystkich dyscyplin sztucznej
inteligencji, znalazły praktyczne zastosowania i zadomowiły się już chyba
na dobre we współczesnym świecie. Programy te, ze względu na określoną

SYSTEMY
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strukturę całości, z wewnętrznie uporządkowanymi elementami nazywane
są systemami. Wyróżnia się w nich następujące bloki programowe:
•

Baza wiedzy.

•

„Maszyna wnioskująca”.

•

Moduł objaśniający.

•

Interfejs użytkownika.

W bazie wiedzy zakodowana jest wiedza eksperta, na której w procesie
rozwiązywania problemu operuje „maszyna wnioskująca”. Blok objaśniający
odpowiada

za

przestawienie

użytkownikowi

rozwiązania

i

(czasami)

jego uzasadnienia. W niektórych systemach ekspertowych blok ten służy również
do przyjmowania w trakcie procesu wnioskowania zapytań od użytkownika.
1.1.6 Wnioskowanie
Wnioskowanie to według definicji słownikowej „rozumowanie polegające

WNIOSKOWANIE

na wyprowadzeniu, zgodnie z prawami logiki, nowych twierdzeń (wniosków)
ze zdań uznanych za prawdziwe (z przesłanek)”.7 Należy zdawać sobie sprawę
z fundamentalnej roli, którą w procesie wnioskowania pełni język. O jego
znaczeniu pisze Alfred J. Ayer (1965, s. 64):
„Tylko

rzeczy

wyrażalne

w

języku,

jak

zdania

i

sądy,

przekonania

i poglądy – mogą być prawdziwe bądź fałszywe, pewne bądź wątpliwe. Nasze
doświadczenia nie są same w sobie ani pewne, ani wątpliwe. One po prostu
zachodzą.”.
Język jest tym, co umożliwia stawianie hipotez, i tym, co umożliwia ocenę ich
prawdziwości w drodze przekształceń zwanych rozumowaniem.
Język logiki dwuwartościowej, z którego wywodzi się większość
stosowanych

mechanizmów

wnioskowania,

umożliwia

dokonywanie

przekształceń wyrażeń zbudowanych z symboli. Dwuwartościowość wynika stąd,
że wyrażeniu (zdaniu) przypisywana jest wartość logiczna 1, jeśli jest ono
prawdziwe, a wartość 0, gdy jest fałszywe. Cały przebieg takiego procesu
wnioskowania ma miejsce na poziomie syntaktycznym, co oznacza, że symbolika

7

Cyt. za: Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1995.
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pozbawiana jest sensu semantycznego. Wykorzystuje się tu podstawowe
twierdzenie logiki, które mówi, że „pewne twierdzenie poprawne syntaktycznie
jest prawdziwe semantycznie i na odwrót, twierdzenie prawdziwe semantycznie
musi być poprawne syntaktycznie” (Mulawka, 1996, s. 46).
Doniosła rola języka oczywista jest nawet bez świadomości jego wielkiej
wagi dla procesu wnioskowania. Waga umiejętnego wnioskowania często nie jest
właściwie oceniana. Według Feigenbauma, metody wnioskowania symbolicznego
i reprezentacja wiedzy doń użytej, stanowią definicję sztucznej inteligencji, jako
dziedziny informatyki. Wydaje się, że jest ono tym, co mózg robi z językiem,
aby myśleć – bowiem to dzięki umiejętnemu wnioskowaniu możliwe jest:
•

Wykazywanie prawdziwości lub fałszywości hipotez.

•

Przewidywanie przyszłości na podstawie wcześniejszych obserwacji.

•

Przewidywanie przeszłości na podstawie obserwowanych faktów.

•

Tworzenie uogólnień na podstawie zaobserwowanych prawidłowości.

Prowadzone badania nad systemami wyposażonymi w moduł wnioskujący,
ukierunkowane są na wykorzystanie zdolności wnioskujących człowieka, przy
jednoczesnym pozbawieniu programów błędów typowych dla ludzkiego
rozumowania.

CELE
WNIOSKOWANIA
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1.2 Prezentacja systemu Cyc
1.2.1 Pochodzenie i cel systemu Cyc
„Naszym celem nie było lepsze zrozumienie jak
działa ludzki umysł, ani też sprawdzenie jakiś
szczególnych teorii inteligencji. Zamiast tego,
zamierzyliśmy zbudować ni mniej ni więcej jak
artefakt.” 8
Douglas Lenat
W 1984 roku Douglas Lenat został zaangażowany przez Microelectronics
and Computer Technology Corporation (MCC) w projekt nazwany Cyc
(od ang. encyclopedia) (Sadowski, 2002). Celem projektu jest skonstruowanie
systemu ekspertowego posiadającego bardzo dużą bazę wiedzy ogólnej,
nazywaną potocznie zdrowym rozsądkiem.
Realizację projektu Cyc można podzielić na kilka etapów, związanych
z wielkością bazy wiedzy i możliwościami, które pojawiły się wraz z jej
rozbudową, oraz które są przewidywane w przyszłości (Anthes, 2002;
Grossman, 1998; Port, 1997).
Etap 1
•

Czasochłonne i mozolne wprowadzanie najbardziej podstawowych
informacji w formie zdań, takich jak: „jaskółka jest ptakiem”, itp.

Etap 2
•

Wprowadzonych kilka milionów faktów.

•

Program pomaga we wpisywaniu nowych informacji:
a. Analizuje wprowadzane dane sprawdzając ich poprawność
w kontekście posiadanej bazy wiedzy.
b. Zadaje pytania dotyczące wprowadzanej wiedzy.

Etap 3 – obecnie realizowany

8

•

Przewidywany czas realizacji – najwcześniej w roku 2007.

•

Liczba faktów w bazie: 100 milionów.

Por. D. Lenat, From 2001 to 2001: Common
http://www.cyc.com/hals-legacy.doc (styczeń 2003).
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•

Program ma osiągnąć inteligencję przeciętnej osoby.

•

Ma być zdolny do samodzielnego przyswajania wiedzy z powszechnie
dostępnych środków przekazu: książek, gazet, czasopism naukowych.

•

W niespełna 10 lat program ma być rozwinięty na tyle, by
m. in. skutecznie pomagać lekarzom przy stawianiu diagnoz.

Etap 4
•

Przewidywany czas realizacji – rok 2020.

•

Program ma być przygotowany do prowadzenia własnych badań
i w konsekwencji odkrywania nowej wiedzy.

Lenat ma nadzieję, że Cyc stanie się równie powszechny jak dominujący dziś
system operacyjny Windows. Uważa, że kluczem do sukcesu systemu Cyc będzie
wykorzystanie możliwości płynących z przetwarzania języka naturalnego. Lenat
postrzega swoją pracę bardzo ambitnie - uważa, że na dłuższą metę, Cyc będzie
poszerzeniem możliwości ludzkiego umysłu, co w skutkach ma być
porównywalne do wynalezienia języka (Shulgan).
1.2.2 Powstanie projektu Cyc
„Jak wielu ludzi ma w swoim życiu 2-10% szansę
dramatycznego wpłynięcia na przyszłość ludzkości?
Kiedy już jednak nadarza się taka sposobność,
powinno się z niej skorzystać.”9
Douglas Lenat
W 1983 roku Lenat wykładał na Uniwersytecie Stanford i pracował dla
Atari. Na bazie zdobytych doświadczeń z programami uczącymi się nabrał
przekonania, że „program, który nie wie wiele, niewiele może się nauczyć”
(Leslie). Wysunął hipotezę, że sztucznej inteligencji niezbędna jest wiedza
ogólna, którą można określić jako to, co wiemy dzięki zdrowemu rozsądkowi.
Dostarcza nam ona informacji m. in. o tym, że przedmioty spadają w dół, niektóre
mogą ulec uszkodzeniu i dlatego nie powinno się ich upuszczać, a także, że „kiedy
9

Cyt. za: D.
(styczeń 2003).

Lenat,

[w:]

http://www.cs.nyu.edu/cs/faculty/shasha/outofmind/lenat.html
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ludzie umierają, pozostają martwi.” Zdaniem Lenata wiedza ogólna ma
zastosowanie zarówno w akcie mowy jak prowadzeniu samochodu i wybieraniu,
kiedy nacisnąć hamulec a kiedy pedał gazu. W komputerze wiedza ta jest
ważniejsza od parametrów technicznych – szybkości wykonywania obliczeń
i wielkości pamięci operacyjnej. Po rozmowach z Marvinem Minskym
(ówcześnie pracującym w MIT) i Alanem Kayem (pracującym wtedy w Apple
Computer) Lenat (Grossman, 1998) obliczył, że do opracowania wymaganej bazy

WSTĘPNY
KOSZTORYS

wiedzy ogólnej potrzeba:
•

Ponad 25 milionów dolarów.

•

Dwudziestu lat pracy.

W książce „From 2001 to 2001: Common Sense and the Mind of HAL“ Lenat
podaje kolejne kroki dla zbudowania takiej bazy wiedzy:
1. Należy wyposażyć program w miliony terminów, faktów i zasad
obejmujących codzienne ludzkie życie; ta podstawowa wiedza ogólna ma
zastępować ludzki zdrowy rozsądek.
2. Należy wyposażyć program w możliwość komunikacji w języku
naturalnym (np. angielskim), tak, by za jego pomocą można było dodawać
do bazy nowe informacje.
3. Być może, kiedy program osiągnie granicę ludzkiej wiedzy w danej
dziedzinie, i nie będzie nikogo, kto mógłby dostarczyć więcej
kompetentnych informacji z jej zakresu, trzeba będzie umożliwić
programowi przeprowadzanie własnych eksperymentów w celu zdobycia
nowych informacji.
Podsumowując, uzyskuje się charakterystykę programu Cyc:
•

Ma posiadać kompletną reprezentację wiedzy ogólnej (ma mieć zdrowy
rozsądek).

•

Ma wykorzystywać wiedzę ogólną do rozwiązywania problemów
z określonej dziedziny.

•

Ma stawiać hipotezy i sprawdzać ich prawdziwość poprzez wnioskowanie,
a także projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów.

•

Ma rozumieć język naturalny.

CHARAKTERYSTYKA
SYSTEMU CYC
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Wiedza – jej posiadanie, reprezentacja i wykorzystanie, ma w projekcie Cyc
najwyższy priorytet. Podejście takie ma poparcie w odkryciu z lat
siedemdziesiątych, kiedy okazało się, że umiejętności rozwiązywania problemów
przez programy ekspertowe są w najwyższym stopniu uzależnione od posiadanej
wiedzy, czyli (Grossman, 1998; Mulawka 1996):
•

Ilości posiadanych informacji z danej dziedziny.

•

Jakości posiadanej wiedzy – sposobu jej reprezentacji.

1.2.3 Dzieje projektu Cyc
„Pierwszy znak tego, że dziecko będzie istotą ludzką,
a nie hałaśliwym stworzonkiem, nadchodzi, gdy
zaczyna ono nazywać świat i żądać opowieści, które
łączą jego części."
Kathryn Mormon
W 1986 roku dwuletni system Cyc zapytał czy jest człowiekiem. W tym
samym roku zadał też pytanie, czy są inne komputery zaprzęgnięte do tego typu
projektów, co on.
Kilka lat później Cyc zapytany o wąglika potrafił, poza podstawowymi
informacjami o bakterii, podać, że bakteria taka jest w posiadaniu Al-Kaidy
i Osamy Bin Ladena (Sadowski, 2002). Takie „zainteresowania” programu ściśle
związane są z faktem, że wojsko ma nadzieję wykorzystać system do walki
z terroryzmem i zainwestowało w projekt 25 milionów dolarów.
W celu zaprezentowania charakterystycznych możliwości programu
wprowadzono do bazy wiedzy zestaw opisanych zdjęć. Demonstracja polega
na pokazaniu, że Cyc znacznie lepiej nadaje się do wyszukiwania fotografii
niż inne programy, które oparto na wyszukiwaniu słów kluczowych w opisie.
Rzeczywiście, jak relacjonuje Otis Port (1997), Cyc na prośbę pokazania „silnej
i odważnej osoby”, wskaże zdjęcie opisane jako „człowiek wspinający się
po górach”, ponieważ wie, że człowiek jest osobą, i że wspinaczka wymaga siły
i odwagi. Podobnie, na prośbę o pokazanie kogoś szczęśliwego, Cyc może wybrać
zdjęcie człowieka oglądającego pierwsze kroki swojego dziecka.

WYSZUKIWANIE
FOTOGRAFII
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Do roku 1994 opiekę nad pracami sprawowało MCC, potem powstał
Cycorp. Jest to niezależna korporacja, aktywnie współpracująca z rządem

POWSTANIE
CYCORP

i firmami prywatnymi, m. in. z Lycos. Jej misją jest rozwijanie i wdrażanie
systemu Cyc, poprzez wypuszczanie na rynek komercyjnych produktów opartych
na tej technologii.
W marcu 2001 roku na konferencji „Knowledge Technology”, Lenat

PROGRAM
OPENCYC

zapowiedział opublikowanie pierwszej wersji programu OpenCyc. Program miał
rozwijać się pod nadzorem niezależnej grupy naukowców pracujących
pod szyldem OpenCyc.org. Ideą tego programu jest stopniowe publikowanie bazy
wiedzy zgromadzonej w projekcie Cyc. W pakiecie znajdować się miał moduł
wnioskowania wraz z odpowiednią bazą wiedzy i narzędziami pomocnymi
przy tworzeniu programów, które byłyby na niej oparte (Ladendorf, 2001).10
1.2.4 Funkcjonowanie systemu Cyc
„Uczenie się świata, to na pierwszy rzut oka
poddanie się mu,
na drugi - zaznanie z nim przygody.”
J. W. N. Watkins
Funkcjonowanie systemu Cyc zależy od tego, jak wielką bazę wiedzy
posiada. Lenat uważa, że najlepszym sposobem wprowadzania wiedzy jest

WPROWADZANIE
WIEDZY

posłużenie się językiem naturalnym i wprowadzanie do systemu zdań w języku
angielskim. Zdania miałyby być reprezentowane w formie prostych faktów,
jak np. „woda gasi ogień”, „knot świecy pali się”. Jednak, aby komputer
nie proponował gaszenia świeczek wodą, niezbędny jest jeszcze jeden fakt:
„ogień świecy lepiej zgasić dmuchając nań powietrzem”. Wprowadzając dane
właśnie w ten sposób, grupa specjalistów spędziła już prawie dwie dekady
próbując nauczyć program zdrowego rozsądku. Wprowadzenie ponad 3 milionów
reguł i faktów wymagało nakładu:

10

•

600 osobolat pracy (w rozłożeniu na 18 lat).

•

60 milionów dolarów.

Aktualna wersja programu znajduje się na stronie: http://www.opencyc.org (styczeń 2003).

RODZAJ UCZONEJ
WIEDZY
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Nie od początku wiadomo było, jakiego rodzaju wiedzę należy wprowadzać
do systemu. Okazało się, że nie można skorzystać z wiedzy zgromadzonej
w encyklopediach, ponieważ wiedza w nich zawarta jest jedynie uzupełnieniem
wiedzy ogólnej. Autorzy encyklopedii zakładali, że czytelnik posiada już wiedzę
ogólną, i na jej bazie formułowali opisy. Konstruktorzy systemu Cyc postanowili
skorzystać przynajmniej z tego: zastanawiano się, jakiego rodzaju wiedzę
posiadać musi czytelnik, aby zrozumieć opis z encyklopedii, książki czy gazety.
Następnie wprowadzano tę konieczną wiedzę do systemu.
Lenat zwraca uwagę, aby wprowadzane informacje generalizować

UOGÓLNIANIE
INFORMACJI

w najwyższym możliwym stopniu – to znaczy takim, powyżej którego informacja
może się już okazać fałszywa. W wyniku takiego postępowania, jeśli Cyc zostanie
zapytany czy Lassie ma nos, mimo tego, że nikt wcześniej nie wprowadził
do bazy faktu „Lassie ma nos”, program wiedząc, że Lassie to pies, a psy mają
nosy, stwierdzi, że Lassie, jako że jest psem, to nos posiada. Z czasem
programiści tak przygotowali program, że zadaje on pytania mające na celu
uszczegółowienie informacji, jeśli wykryje, że wprowadzane zdanie jest zbyt
ogólne – jest to możliwe dzięki wykorzystaniu istniejącej już bazy wiedzy.
Również dzięki aktualnie zgromadzonym w systemie informacjom, program
sprawdza prawdziwość nowych faktów. Celem tego jest zagwarantowanie
szybkiego reagowania na podawanie faktów sprzecznych z wcześniejszymi.11
Stosowana obecnie w projekcie Cyc reprezentacja wiedzy i mechanizmy
wnioskowania nie były elementami ustalonymi, lecz ulegały stopniowym
przemianom wraz z rosnącą liczbą informacji w bazie. Obecnie stosowane
jest wnioskowanie oparte na rachunku predykatów rzędu drugiego.
Zadanie analizy zdań należy do modułu nazwanego Cyc-NL, gdzie NL
to akronim pochodzący od „natural language” (język naturalny). Cyc-NL składa
się z trzech ważnych komponentów (przygotowanych dla języka angielskiego):

11

•

Słownika (fleksyjnego i semantycznego).

•

Modułu analizy składniowej.

•

Modułu analizy semantycznej.

Por.: http://www.opencyc.org/OpenCyc_org/news/APArticle060902, czerwiec 2002
(styczeń 2003); Douglas Lenat, From 2001 to 2001: Common Sense and the Mind of HAL,
http://www.cyc.com/hals-legacy.doc (styczeń 2003).

MODUŁ CYC-NL
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Słownik fleksyjny i semantyczny jest zbiorem informacji o słowach

SŁOWNIKI
SYSTEMU CYC

(w programie są one zadeklarowane jako stałe) – o ich cechach fleksyjnych:
częściach mowy i przyjmowanych formach; oraz o znaczeniu każdej z tych form.
W dokumentacji dostępnej na stronie firmy Cycorp znajduje się przykład
dla angielskiego słowa „light” (deklarowanego w programie jako stała
#$Light-TheWord), które może występować jako przymiotnik „lekki” lub „jasny”,
przysłówek „lekko”, czasownik „świecić” albo rzeczownik „światło”. Dla każdej
wymienionej części mowy, umieszczone są w słowniku schematy fraz, w których
wyraz w danej formie może wystąpić. Oznacza to, że podane musi zostać,
że np. przymiotnik „jasny” może wystąpić w połączeniu z rzeczownikiem, tak jak
we frazie „jasny poranek”. Co więcej, poza tymi informacjami z zakresu fleksji
i składni, w bazie znajdują się charakterystyki semantyczne każdego słowa Są to
odnośniki do innych stałych, na przykład dla rzeczownika „światło” będą
to odniesienia do stałych #$LightEnergy i #$LightingDevice, czyli odpowiednio
do energii świetlnej i urządzenia świecącego. Łatwo teraz zrozumieć, dlaczego
Cycorp mówi o tym słowniku jak o kręgosłupie całego systemu analizy języka
naturalnego – po prostu, zawarte w nim informacje są niezbędne dla dalszej
analizy, która jest przeprowadzana w oparciu o nie.
Zadaniem

analizatora

składniowego

jest

wykorzystanie

reguł

ANALIZATOR
SKŁADNIOWY

gramatycznych w celu wybrania dla zdania odpowiedniej jednej lub więcej
pasujących struktur składniowych. Praca tej części programu jest podobna
do wykonywanego w szkołach rozbioru zdania, którego schemat nazywany jest
tradycyjnie „drzewem”. Z tą jednak różnicą, że program, który nie korzysta
z semantyki może wyprodukować kilka zgodnych z regułami gramatycznymi
struktur, a od ucznia oczekuje się zwykle jednoznacznego, jedynego poprawnego
rozwiązania.
Powstałe w ten sposób struktury („drzewa”) przekształcane są na format
wiedzy stosowany w systemie Cyc. Jednocześnie Cyc w oparciu o posiadaną
wiedzę sprawdza poprawność struktur, odrzucając te, które są wynikiem błędnej
interpretacji.12 Zadanie to należy do modułu analizy semantycznej.

12

Por. The Cyc NL Subsystem, http://www.cyc.com/nl.html, (styczeń 2003).

ANALIZA
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Funkcjonowanie wymienionych trzech modułów można zaprezentować,
podejmując się próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak system zachowa się

PRZYKŁAD ANALIZY
WYPOWIEDZENIA

po wprowadzeniu zdania: „Mikołaj ogląda gwiazdy w obserwatorium”.
W pierwszej kolejności, w oparciu o słownik, zidentyfikowane zostają wyrazy:
•

Mikołaj – rzeczownik.

•

ogląda – czasownik osobowy.

•

gwiazdy – rzeczownik.

•

w – przyimek.

•

obserwatorium – rzeczownik.

Wynikiem drugiego etapu, czyli analizy składniowej, są dwie struktury
przedstawione na rys. 2.
Mikołaj

Mikołaj

ogląda

gwiazdy

ogląda
gwiazdy

w obserwatorium

w obserwatorium
Rys. 2. Struktury zdania „Mikołaj ogląda gwiazdy w obserwatorium”.
Pierwsza

struktura

odpowiada

interpretacji:

„Mikołaj

znajdujący

się

w obserwatorium ogląda gwiazdy”, z kolei druga, która słusznie budzić może
wewnętrzny sprzeciw, co do jej poprawności, odpowiada rozumieniu: „Mikołaj
ogląda gwiazdy, które znajdują się w obserwatorium”. Bez odnoszenia się
do semantyki, obie struktury są gramatycznie poprawne i obie przejdą
do ostatniego etapu analizy. Dopiero wtedy, odwołując się do bazy wiedzy
ogólnej, program będzie w stanie stwierdzić, że gwiazdy nie znajdują się
w obserwatoriach, które to służą do ich obserwacji. Na tej podstawie odrzucona
zostanie struktura druga. Tym samym zakończona zostanie analiza zdania i fakt
o Mikołaju zainteresowanym astronomią znajdzie swoje miejsce w bazie wiedzy
systemu.
Mając w pamięci pokazane ogólne zasady działania systemu Cyc, warto
rozważyć próbę wprowadzenia do bazy takich informacji: „wampiry nie istnieją”
i „Dracula jest wampirem”. Zdania te są oczywiście sprzeczne! Inny podobny

SPÓJNOŚĆ BAZY
WIEDZY
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przykład: wiadomo, że Ziemia krąży wokół słońca, a mimo to w życiu
codziennym mówimy tak, jakby to słońce okrążało planetę – wschodziło
i zachodziło; albo wiemy, że choć Ziemia jest kulista, to nawet żyjąc w dobie
lotów kosmicznych, wskazując na chodnik, boisko czy nawet autostradę mówimy
jakby była płaska. Pomimo tych oczywistych sprzeczności z powodzeniem
potrafimy rozmawiać o Draculi i podziwiać zachodzące słońce. System Cyc
również potrafi radzić sobie z takimi sprzecznościami. Program jest w stanie
zapamiętać te fakty zachowując spójność bazy wiedzy. Dzieje się tak dzięki
podzieleniu bazy na wewnętrznie niesprzeczne części. I tak – zdanie „wampiry
nie istnieją” znajdzie się w odmiennej części bazy wiedzy niż zdanie „Dracula
jest wampirem”. Będą to odpowiednio kontekst faktów rzeczywistych i zbiór
faktów fikcyjnych, poza którymi Lenat wymienia także konteksty polityczne,
religijne oraz okresy czasu (Leslie).13
Obecnie zasób wiedzy w systemie Cyc, umożliwia zmianę sposobu
wprowadzania nowych informacji. Program nie musi być już tylko biernym
„słuchaczem”, lecz może aktywnie uczestniczyć w procesie nauki nowych faktów.
Lenat podaje przykład, w którym człowiek wpisuje do programu zdanie: „chcę
ci opowiedzieć o nowej bakterii”, i dalej twierdzi, że jego system mógłby
odpowiedzieć tak: „jak można zabić tę bakterię? Czy jest ona podobna do tych,
które już znam?”. Rodzi to nadzieję, że możliwe będzie zatrudnienie znacznie
większej liczby osób, które nie są specjalistami, a którzy dzięki programowi
zdolnemu do współudziału w nauce, będą potrafili wprowadzać nowe informacje
do bazy (Anthes, 2002; Shulgan).
1.2.5 Zastosowanie systemów z bazą wiedzy
Rezultatem skonstruowania i zastosowania systemów z bazą wiedzy,
posiadających zdrowy rozsądek, zdolnych do przetwarzania język naturalnego,
czyli takich jak Cyc, mogłoby być m. in.:

13
Por. D. Lenat, From 2001 to 2001: Common
http://www.cyc.com/hals-legacy.doc (styczeń 2003).
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1. Zmniejszenie

liczby

błędów

oprogramowania

wynikających

ze nieprawidłowej interpretacji poleceń użytkownika:
a. W programach służących wyszukiwaniu informacji tekstowych,
np. w Internecie.
b. W programach wyszukujących rekordy w bazach danych,
np. w zbiorze zdjęć.
2. Wyeliminowanie dzięki programowej korekcji, skutków niektórych
błędów popełnianych przez ludzi:
a. Poprzez programy kontroli poprawności merytorycznej pisanego
tekstu, zwracające uwagę np. na fakt rozpatrzenia jedynie dwóch
spośród trzech wymienionych do przedyskutowania problemów.
b. Poprzez

programy

weryfikujące

poprawność

baz

danych,

sygnalizujące błędy np. w archiwach szpitalnych, kiedy wiek
jednego z bliźniąt różni się od drugiego.
3. Ułatwienie

obsługi

komputera

dzięki

wykorzystaniu

komunikacji

w języku naturalnym:
a. Tłumaczenie

poleceń

wydawanych

w

języku

naturalnym

na rozkazy dla programu.
b. Przedstawianie wyników pracy programu w języku naturalnym.
4. Ułatwienie komunikacji międzyludzkiej dzięki systemowi pracującemu
w roli tłumacza:
a. Dzięki możliwościom nauczenia programu dowolnego języka,
możliwe byłoby przekładanie na język odbiory słów nadawcy
jak również interesujących użytkownika tekstów obcojęzycznych.
5. Budowanie nowych ideowo programów, całych systemów operacyjnych,
a nawet konstruowanie komputerów w oparciu o fundamentalną funkcję
rozumienia języka naturalnego i posiadanie wiedzy ogólnej:
a. Programy przygotowujące streszczenia tekstów.
b. Programy zbierające określone informacje z podanych źródeł.
c. Programy czytające pocztę elektroniczną i odpowiadające na listy.
d. Wiele innych, z których części być może nie da się przewidzieć.
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Cycorp będący w posiadaniu największej sformalizowanej bazy wiedzy ogólnej
twierdzi, że jest też właścicielem wiodących programów pracujących w oparciu
o nią. Zarząd firmy nie myśli o jednym produkcie wykorzystującym zgromadzoną
wiedzę, lecz swoją bazę widzi jako „serce” dla różnych programów
wykorzystujących zdolność rozumienia języka naturalnego. Cycorp proponuje
m. in. współpracę, która miałaby polegać na wykorzystaniu systemu Cyc
do zarządzania zasobami informacyjnymi przedsiębiorstw w różnych gałęziach
przemysłu.

Lenat

widzi

możliwość

wykorzystania

ich

technologii

do wspomagania podejmowania decyzji.
Znaleźć można także informacje o produkcie, który jest jeszcze
w przygotowaniu, a który ma być pomocny w wykrywaniu błędnych informacji
w bazach danych, czyli jak już podano np. w archiwach szpitalnych. Uniwersalny
mechanizm wykrywania błędów tego rodzaju wymaga odpowiedniej bazy wiedzy
ogólnej, pozwalającej na zrozumienie sensu wprowadzonych informacji.14
Cycorp podaje informacje o aktualnych produktach firmy:
•

CycSecure

–

służy

do

analizowania

hipotetycznych

poczynań

użytkowników sieci komputerowych – od klientów po hakerów.
•

CycAnswers – produkt będący jeszcze w przygotowaniu. Ma udzielać
klientom informacji na określony temat, wykorzystując kontekstową
analizę tekstu, nie zaś w oparciu o słowa kluczowe.

1.2.6 Wnioski
Pomimo tego, że prace nad systemem Cyc nie dobiegły jeszcze końca,
nie jest on tworem bezużytecznym. Potwierdzają to kontrakty z Departamentem
Obrony Stanów Zjednoczonych czy prywatnymi firmami, a także wygranie
w 1998 roku konkursu dla inteligentnych baz wiedzy (Leslie). Rozpatrywać
można pytanie, czy praca włożona w budowanie tego systemu opłaci się
i da oczekiwane rezultaty. Posłużyć temu może zestawienie toku realizacji
projektu, jednak z relacji firmy Cycorp wynika, że jeszcze nie czas oceniać ich

14

Por.: L. Grossman, Get Smart: How intelligent can artificial intelligence be?,
http://www.cyc.com/time-digital.html, październik 1998 (styczeń 2003); D. Lenat, From 2001 to
2001: Common Sense and the Mind of HAL, http://www.cyc.com/hals-legacy.doc (styczeń 2003).
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pracę. W 1984 roku, kiedy przystępowano do realizacji projektu, plan zakładał
jego ukończenie:
•

W ciągu 25 lat (a więc do roku 2009).

•

Kosztem 25 milionów dolarów.

AKTUALNY
KOSZTORYS

Stan faktyczny na rok 2002, a więc 18 lat od powstania projektu, jest taki:
•

Wprowadzono około 4 milionów reguł.

•

Wydano ponad 60 milionów dolarów.

Natomiast przewidywania wyglądają tak:
•

Do roku 2007 ma zostać wprowadzonych około 100 milionów reguł.

•

Do roku 2020 program ma przeprowadzać własne badania i eksperymenty.

Wynika stąd, że Lenat zamierza w ciągu 5 lat dodać do bazy 25 razy więcej reguł
niż dodano w przeciągu lat 18. Wydaje się to niemożliwe, szczególnie, jeśli wziąć
pod uwagę dotychczas stosowaną metodę wprowadzania informacji. Tymczasem
metoda uczenia systemu ma zmienić się dopiero po osiągnięciu tego
poziomu - Cyc ma być w stanie korzystać z książek, czasopism i innych środków
przekazu. Być może źródłem tych 100 milionów reguł mają być użytkownicy
komputerów z całego świata, którzy by je wprowadzali. Ta nowa wiedza byłaby
następnie dołączana do głównej bazy, z zachowaniem środków bezpieczeństwa,
chroniących przed wprowadzaniem fałszywych informacji. Pewnym krokiem
w tę stronę jest program OpenCyc. Jest to odważna i ryzykowna próba
stopniowego publikowania zgromadzonej bazy wiedzy. W pierwszej wersji
OpenCyc zawierał 50 000 faktów. Liczby te mają stopniowo zwiększać się tak,
by w ciągu dwóch lat (a więc w roku 2004) OpenCyc zawierał całą zgromadzoną
w systemie Cyc wiedzę ogólną. Lenat uprzedza zawczasu, że aktualizacja wiedzy
trwa od 24 do 30 miesięcy i o tyle właśnie OpenCyc będzie spóźniony w stosunku
do bazy macierzystej (Anthes, 2002). Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu
OpenCyc wpłynie na przyrost wiedzy w bazie ogólnej.
Należy pamiętać, że problemem okazać się może nie tylko samo
zgromadzenie tak wielkiej, wymaganej liczby informacji, ale korzystanie z tego
zbioru – dla przykładu: systemy ekspertowe określa się jako duże, kiedy mają
ponad 2 000 reguł, nie buduje się natomiast takich, które by miały ich ponad
10 000. Problemem jest przeszukiwanie i wnioskowanie na podstawie tak wielkiej

PROBLEM DUŻYCH
BAZ WIEDZY
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ilości danych. Tymczasem system Cyc posiadając już daleko większą bazę
wiedzy, która bardzo szybko ma osiągnąć liczbę miliona reguł.
1.2.7 Ocena projektu Cyc
Krytycy projektu Cyc zarzucają Lenatowi, że nie dysponuje żadną spójną
teorią

inteligencji,

która

ma

być

jednym

z

elementów

KRYTYKA
PROJEKTU CYC

potrzebnych

do posługiwania się językiem (Sadowski, 2002).
Lenat odpowiada, że wielu naukowców zajętych jest poszukiwaniem
odpowiedników równań Maxwella dla ludzkiego myślenia, które byłyby
eleganckie i wyjawiały tajniki inteligencji. Skoro jednak takie równania
nie są znane, wybrana przez niego metoda jest jego zdaniem obecnie jedyną drogą
do nauczenia komputera wiedzy ogólnej (Leslie).
Filozofowie od bardzo wielu lat prowadzą dyskusje na temat wiedzy
ogólnej, czyli tzw. zdrowego rozsądku. Searle (1995) polemizuje z samą istotą

MYŚLENIE
A KOMPUTERY

„obliczeniowej” (a więc realizowalnej przez komputer) koncepcji umysłu:
„Częstym błędem spotykanym w teoriach działania jest założenie, że wszystkie
intencje są rezultatem jakiegoś rodzaju namysłu, że są efektem łańcucha
praktycznego rozumowania. Bez wątpienia jednak, wiele z tego, co robimy, nie ma
takiego

charakteru.

Czasem

po

prostu

działamy

bez

jakiegokolwiek

wcześniejszego namysłu. W codziennych rozmowach, na przykład, nie namyślamy
się, co mamy zamiar powiedzieć, po prostu mówimy to. W takich wypadkach
istnieje oczywiście intencja, nie jest to intencja uformowana wcześniej
niż wykonywane działanie. (...) W innych wypadkach jednak powstają intencje
poprzedzające działanie. Zastanawiamy się, czego chcemy i jaka jest najlepsza
droga, by to osiągnąć. Ten rodzaj myślenia (Arystoteles nazwał go „rozumem
praktycznym”) w sposób znamienny owocuje intencją poprzedzającą działanie,
lub czasem, jak to pokazał Arystoteles, owocuje samym działaniem.”
(Searle, 1995, s. 59)
W 1993 roku w „Artificial Intelligence” McDermott zauważył, że obecnie
prawdopodobnie nie jest możliwe poprawne zapisanie wiedzy ogólnej w postaci
formalnej, jaka jest obsługiwana przez system Cyc. Pisze on, że „jeśli człowiek
idzie przez pokój i nie wpada na różne przedmioty, to czy jest to przejaw
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zdrowego rozsądku?” Tego samego zdania jest Nilsson: „można opisać w słowach
jak grać w golfa, ale czy to komuś naprawdę powie jak należy dobrze uderzyć
piłkę?” i konkluduje: „tak naprawdę ciągle nie wiemy jak reprezentować wiedzę”
(Thompson, 2001). Starając się wyraźniej pokazać, na co zwracają uwagę
przytoczeni uczeni, podam jeszcze dwa inne przykłady. Wiadomo, że można
bardzo dobrze opisać czynności, jakie trzeba wykonać, aby szybko pisać
na maszynie, wykorzystując do tego wszystkie palce – jednak samo posiadanie
tej wiedzy nie umożliwi nam szybkiego pisania na maszynie choćby jednym
palcem. Z drugiej strony – po nabyciu tej umiejętności drogą treningu, nie będzie
nam potrzebna wiedza opisująca nasze postępowanie – nie będziemy się
zastanawiali, będziemy po prostu pisali. Drugi przykład dotyczy nauki języka
mówionego – większość ludzi nie ma wielkiego pojęcia o gramatyce, a mimo to
zwykle

bezproblemowo

potrafi

komunikować

się

za

pomocą

mowy.

Co więcej – zapytani w większości potwierdzą, że nawet ta niewielka znajomość
gramatyki jest im w konwersacji najzupełniej zbędna. W przypadku nauki
języków obcych zwykle stawia się na znajomość słownika i gramatyki. Daje to
wyraźnie bardzo słabe rezultaty w postaci osób z ogromną, ale bezużyteczną
wiedzą – bezużyteczną, ponieważ wymagającą wcześniejszego zastanowienia się,
zaplanowania akcji, o czym zaś nie może być mowy w normalnej rozmowie.
Interesujące może być zastanowienie się nad dwoma pytaniami: czy w przypadku
człowieka wiedza w postaci sformalizowanych reguł jest w dłuższym okresie
czasu przyswajana w innej formie, która nie wymaga zastanawiania się,
a „po prostu jest”, czy też może nie istnieje takie przejście i wiedza
sformalizowana istnieje niezależnie, nie wpływając bezpośrednio na naukę takich
rzeczy

jak omijanie

przedmiotów,

gra

w

golfa,

pisanie

na

maszynie

czy posługiwanie się językiem. Drugie pytanie brzmi: jakie jeszcze czynności
należałoby dopisać do tej listy i czy należy do nich wiedza ogólna,
lub przynajmniej ta jej część, którą ma posiadać system Cyc? Być może
inspirujące okażą się słowa S. Birkertsa:
„Często odkrywam, że powieść, nawet dobrze napisaną i wciągającą,
po skończeniu pamiętam tylko mgliście. Pamiętam doskonale uczucie związane
z czytaniem jej, swój nastrój, ale jestem mniej pewny szczegółów narracji.
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To prawie tak, jakby książka była, jak powiedział Wittgenstein w swej teorii,
drabiną, którą się odrzuca, gdy już się po niej wejdzie.”15
Lenat argumentuje, że teoretyzujący eksperci są podobni do Hamleta – zatracili

ZDANIE LENATA

zdolność działania. Tymczasem on porównuje swoją pracę do budowy mostu:
“Jest pewna rzeka, na której chcemy zbudować most – możemy dać z siebie
wszystko, przeprowadzać próby i w końcu może uda nam się to zrobić. Możemy
też zamiast tego wymyślać teorię budowy mostów. Jednak, teoria budowania
mostów powstała dopiero w ostatnim stuleciu, a mosty budowano dużo wcześniej.
Przedtem był ktoś, kto intuicyjnie wiedział jak budować mosty – jednak tak wtedy
jak i dziś, zdarza się budować mosty, które się walą.” (Thompson, 2001)
Ciągłym problemem dla systemu Cyc pozostaje także rozumienie języka
naturalnego, który czasem go paraliżuje. I nie może mu tutaj pomóc naturalne
u ludzi poczucie humoru, które pozwala zatuszować problemy językowe, gdyż
Cyc żartować nie potrafi. O wadze problemu rozumienia języka pisze
M. Kreutz (1968):
„Mało zbadany problem rozumienia jest ważny przede wszystkim ze względów
praktycznych. Tylko te informacje, które dobrze rozumiemy, mogą korzystanie
wpływać na nasze postępowanie, na poprawne przystosowanie się do danej
sytuacji.” (Kreutz, 1968, s. 13)
Bower i Morrow prezentują ogrom problemu tymi słowami:
„(Rozumienie języka) angażuje wiele składników inteligencji: rozpoznawanie
słów, dekodowanie ich znaczenia, segmentację sekwencji słów na składniki
gramatyczne, kombinowanie znaczeń w twierdzenia, wnioskowanie o związkach
między twierdzeniami, utrzymywanie w pamięci krótkoterminowej wcześniejszych
pojęć w czasie dalszego dyskursu, wnioskowanie o intencjach piszącego
lub mówiącego, schematyzację istoty fragmentu i odtwarzanie z pamięci
przy odpowiadaniu na pytania na jego temat. (Czytelnik) konstruuje umysłowe
reprezentacje opisywanych sytuacji i działań (...) Czytelnicy mają skłonność

15

Cyt. za: S. Birkerts, 1994, [w:] William H. Calvin, Jak myśli mózg. Ewolucja w okamgnieniu,
Warszawa 1997, s. 83.
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pamiętać raczej model umysłowy konstruowany na podstawie tekstu niż sam
tekst.”16
Najbardziej interesujące dla oceny przedsięwzięcia są opinie osób, które
widziały na własne oczy jak działa Cyc. Kiedy V. Pratt (1994) sprawdzał

PREZENTACJA
SYSTEMU CYC

możliwości programu, Cyc wiedział, co to jest zupa, jednak nie wiedział,
że człowiek bez jedzenia umrze. Obecnie w trzykrotnie większej bazie wiedzy,
prawdopodobnie znajdują się i te brakujące wtedy informacje. Pratt twierdzi
jednak, że produkt ten i tak nie jest wart kosztów i pracy w niego włożonej,
i za błędne uważa założenia programu. Jego zdaniem zamiast koncentrować się na
zwiększaniu bazy wiedzy, należy skupić się na rozwinięciu zdolności programu
do wnioskowania i manipulowania informacją.
J. McCarthy, choć podziela dążenia Lenata, jest zdania, że Lenat oczekuje
od programu zbyt wiele. Według McCarthy’ego należałoby opracować nowe
założenia programu, co jednak nie jest możliwe bez jakiegoś przełomu w naszym
rozumieniu, na czym polega myślenie (Grossman, 1998).
Osoby zajmujące przychylne Lenatowi stanowisko nie są zainteresowani
wykazywaniem, że Cyc rozwiąże problemy sztucznej inteligencji. Wierzą, że Cyc
będzie stanowił podstawę oprogramowania przyszłych komputerów i dzięki
możliwościom wnioskowania opartego na bazie wiedzy ogólnej pozwoli na dużo
efektywniejszą pracę ludzi i komputerów.
Bez względu na wypowiadane opinie, niezmiennym pozostaje fakt, że nie
istnieje żaden inny znany projekt, który wielkością i ambicjami byłby choć
zbliżony do projektu Cyc (Leslie). Faktem jest też to, co mówi Lenat broniąc się
przed krytykami – Cyc działa i tak lepiej niż wszystkie systemy tego typu dotąd
skonstruowane. Nie należy jednak zapominać o nakładzie pracy weń włożonej.
Na rys. 3 zebrano główne argumenty przeciwko projektowi Cyc. Dla
równowagi przedstawiono też opinie twórców projektu w kontekście tych uwag.

16
Cyt. za: G. Bower, D. Morrow, 1990, [w:] W. Calvin, Jak myśli mózg. Ewolucja w okamgnieniu,
Warszawa 1997, s. 83.
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argumenty krytyczne

argumenty obronne

Projekt nie powinien być realizowany,
ponieważ nie zostały rozwiązane
podstawowe
problemy
sztucznej
inteligencji: brak spójnej teorii
inteligencji, nie wiadomo, na czym
polega myślenie.

Skoro brak odpowiednich teorii
wyjaśniających
działanie
umysłu,
jedyne, co można zrobić, jeśli chce się
zbudować taki program, to próbować
zrobić coś na podstawie tego, co już
wiadomo i w oparciu o własną intuicję.

Założenie możliwości sformalizowania
wiedzy ogólnej nie ma potwierdzenia
naukowego – badania świadczą raczej
o tym, że nie jest to możliwe, a w dniu
dzisiejszym – prawie na pewno nie jest.

Sformalizowanie
wiedzy
ogólnej
polega na wprowadzeniu do programu
wszystkich niezbędnych informacji
z pozoru
oczywistych,
jak
np. „przedmioty spadają w dół”.

Nie jest też jasne, czym w ogóle jest
tzw.
zdrowy
rozsądek,
ale
prawdopodobnie to coś więcej niż tylko
zbiór faktów i reguł; w wielu
przypadkach
działanie
nie
jest
planowane, a intencja nie jest
formowana wcześniej niż ono.

Wiedza ogólna ma mieć zastosowanie
zarówno w akcie mowy, jak
prowadzeniu samochodu i wybieraniu
kiedy nacisnąć hamulec a kiedy pedał
gazu. Nie jest ważne, w jaki sposób
człowiek korzysta z tej wiedzy, ale
musi z niej korzystać.

Podobno moduł analizy języka
naturalnego
potrafił
poprawnie
przeanalizować 85% tekstu z dwóch
stron „USA Today”, i był w stanie
przypisać im poprawną semantykę
Nie można przypisać semantyki w 70%. Nie zostało to jednak
do symboli, jak to próbuje się zrobić zaprezentowane, nawet na życzenie
osób uczestniczących w demonstracji
w projekcie Cyc.
(Pratt, 1994).
Co więcej, konstruktorzy systemu Cyc
nie zademonstrowali aby naukowcy się
w tym względzie mylili.

Nie został rozwiązany problem
rozumienia języka naturalnego przez
maszyny – brakuje ścisłego opisu
jakiegokolwiek języka naturalnego.

Rys. 3. Tabela argumentów krytycznych i obronnych wobec projektu Cyc.
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Rozdział 2.
System Denise 5
2.1 Pochodzenie i cel systemu Denise 5
System, któremu poświęcona jest ta praca, nosi nazwę Denise 5.

PROJEKT DENISE

Tworzony jest w ramach większego projektu, którego celem jest prowadzenie
badań w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tak ogólne określenie celu ma
wskazywać na szerokie horyzonty badawcze oraz uświadamiać, że projekt nie
opiera się na założonym przy jego powstaniu krótkoterminowym kierunku prac.
Faktycznie ma miejsce ciągły proces stawiania i weryfikacji hipotez,
a uzyskiwane w ten sposób wyniki badań, wykorzystywane są do dalszej pracy.1
Pierwsza liczba po nazwie Denise określa kolejny numer systemu2, który

SYSTEM DENISE

oparty jest na nowszych w stosunku do wcześniejszego założeniach. Druga liczba
zapisana po kropce, oznacza numer wersji danego systemu, gdzie „0” oznacza
pierwszą wersję. W pracy tej omawiany jest system z numerem 5, którego
pierwsza wersja (5.0) została opublikowana w połowie roku 2002, natomiast
wersja druga (5.1) rok później.
Cele systemu Denise 5 definiuję w oparciu o kryterium funkcjonalne
i konstrukcyjne.
1. Funkcja systemu:
a. Ma

wydobywać

jak

najwięcej

poprawnych

informacji

przekazywanych w formie dialogu, prowadzonego w języku
naturalnym.
b. Ma

tworzyć

niesprzeczną

bazę

wiedzy

z

poprawnie

zinterpretowanych wypowiedzeń.
c. Ma wykorzystywać w dialogu zgromadzoną wiedzę.

1

Więcej na temat projektu znaleźć można w Internecie na stronie http://www.denise.gnu.pl
i http://www.denise.union.pl (styczeń 2003).

2

Wszystkie
ukończone
w
ramach
projektu
systemy
znajdują
się
na
stronie
http://www.denise.gnu.pl i http://www.denise.union.pl (styczeń 2003) w dziale „Pobierz”; część z
nich dostępna jest w zbiorze programów Aminetu na serwerze de.aminet.net; system Denise 5.0
umieszczony został także w na płycie CD-ROM dołączonej do miesięcznika Software 2.0, luty,
2003; wersje wcześniejsze znajdują się na archiwalnych płytach CD-ROM, dołączonych do
magazynu Amiga Computer Studio, nr 2, 2001.
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2. Konstrukcja systemu:
a. Ma

wymagać

minimalnej

ilości

danych

początkowych,

koniecznych do uruchomienia i poprawnej pracy.
b. Ma umożliwiać tworzenie różnych wersji językowych bez
ingerowania w kod źródłowy programu.
c. Ma być możliwie niezależny od systemu operacyjnego komputera,
na którym jest uruchomiony.
Docelowo oczekuje się systemu, który – mówiąc pospolicie – „rozumie, co się do
niego mówi”, a więc przekonuje obserwatora o posiadaniu pewnej inteligencji.
Nie jest wymagane, aby system rozwiązywał wyjątkowo trudne zadania z jakiejś
dziedziny, aby zwyciężał z ludźmi w szachy czy prezentował jakiekolwiek
wybitne umiejętności. Nie chodzi o wydarcie ludziom człowieczeństwa, niczym
idąc w ślad za Prometeuszem, który ukradł dla nas ogień dostępny wcześniej
tylko bogom.3
System Denise 5 ma w istocie jedno bardzo prozaiczne zadanie do
wykonania - szuka jednoznacznych, niesprzecznych interpretacji gromadzonej
wiedzy, pierwotnie zakodowanej w postaci wypowiedzeń w języku naturalnym.
W wymiarze zdania oznacza to poszukiwanie poprawnej, jednoznacznej struktury
składniowej, w wymiarze całej zgromadzonej wiedzy – chodzi o zapewnienie jej
wewnętrznej spójności, czyli niesprzeczności. W każdym przypadku jest to
podejmowanie próby zbudowania struktury informacyjnej, w której każdy
element istnieje w zgodzie z wszystkimi innymi. Elementy, których system nie
jest w stanie zinterpretować tak, by nie wprowadzały niezgody (sprzeczności),
muszą zostać odrzucone – dotyczy to tak samo wypowiedzeń ze zdaniami
wewnętrznie sprzecznymi, wypowiedzeń, których program nie jest w stanie
odpowiednio zinterpretować, jak interpretacji, które okazują się burzyć strukturę
posiadanej wiedzy wywołując niezgodność informacji.

3

Wydaje się, że właśnie w słynnym teście Turinga chodzi o znalezienie programu, który spełni
rolę mitycznego Prometeusza, przynosząc maszynom światło, jakim myśl rozświetla otaczającą
nas rzeczywistość, czyniąc ją zrozumiałą. Gdyby miało się tak stać, nierozstrzygniętą dziś kwestią
pozostanie los współczesnego bohatera, którego protoplastę bogowie srogo ukarali. Nie jest też
jasne do końca, czy Prometeuszem mieliby być konstruktorzy systemu, czy też sam system, a
może wyjściem byłoby skazanie wszystkich podejrzanych.
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Konstrukcja systemu ma w zasadzie spełniać również bardzo zwyczajne
zadanie – ma gwarantować możliwość przystosowania systemu do pracy na
każdym komputerze, w każdym miejscu świata. Przenośność programów oraz
możliwość ich tłumaczenia stanowią fundament dla dobrej dystrybucji
i szerokiego ich stosowania. Podstawą wyróżnienia tego celu jest chęć
udostępnienia

systemu,

jako

efektu

badań

naukowych,

wszystkim

zainteresowanym, w możliwie przystępny sposób.
Wydawać się może, że cel systemu Denise 5 wygodnie byłoby streścić do

SYSTEM DENISE
A TEST TURINGA

zadania przejścia testu Turinga. Wypaczyłoby to jednak postawione cele, gdyż
system znalazłby się pośród programów, które wyrażają zupełnie inne dążenia.
Najbardziej typowym przykładem programu, tworzonego pod kątem zdawania
tego rodzaju sprawdzianów, jest program Eliza4. Powstał w 1966 roku, zapisując
się na stałe w historii sztucznej inteligencji i będąc jeszcze częstokroć wzorcem
do naśladowania przez współczesnych programistów. Autorem Elizy jest
J. Weizenbaum z MIT. Programy podobne do Elizy mają zadanie prowadzić
z człowiekiem

konwersację

do

złudzenia

przypominającą

rozmowę

z człowiekiem. Naczelną zasadą tych programów jest ukrywanie tego, że nie są
ludźmi. Ich konstruktorzy nie kładą prawie w ogóle nacisku na wydobywanie
i manipulacje informacjami podawanymi w rozmowie, koncentrując uwagę
jedynie na wywoływaniu w obserwatorze wrażenia, że program właśnie to
robi – że go rozumie. Jaka jest różnica w stosunku do systemu Denise 5, który
również ma sprawiać wrażenie5, że rozumie podawane mu zdania? Różnica jest
kolosalna, lecz z początku może być trudna do uchwycenia – jest nią oszustwo.
Oszukiwanie jest właśnie odpowiednim terminem na określenie tego, co robią
programy podobne do Elizy. Nie są one przygotowane by analizować podawane
informacje w stopniu wystarczającym dla udzielenia na podstawie tej interpretacji
odpowiedzi dotyczącej zinterpretowanych danych. Tymczasem programy te
udzielają właśnie takich odpowiedzi, które pozornie wymagają pełnej, poprawnej

4

W Internecie znaleźć można wiele informacji na temat Elizy; warty szczególnego polecenia jest
artykuł J. Weizenbauma, ELIZA - A Computer Program For the Study of Natural Language
Communication Between Man and Machine,
http://i5.nyu.edu/~mm64/x52.9265/january1966.html, styczeń 1966 (luty 2003).

5
Wywoływanie wrażenia nie jest celem systemu Denise 5 samym w sobie, lecz niejako
konsekwencją wynikającą z realizacji postawionych celów.
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interpretacji wprowadzanych przez rozmówcę zdań. Jest to jawne oszustwo, gdyż
sugeruje obserwatorowi, że program wykonuje coś, czego nie wykonuje.
Udzielane przez program odpowiedzi są tak dobrane, że nie wywołują sprzeciwu
u odbiorcy. Użytkownik z łatwością wpasowuje je do posiadanych informacji,
tłumacząc sobie tok myślenia programu, prowadzący do odpowiedzi, którą
otrzymał. Wobec tego prawdą jest, że udzielona przez program odpowiedź została
przemyślana, że istotnie – kryje się za nią poprawna interpretacja. Wybieg polega
na tym, że pracę tę wykonuje człowiek, użytkownik, a nie program.
Wykorzystywane jest tutaj zjawisko, polegające na wytwarzaniu przez mózg
brakujących ogniw w interpretowanych strukturach danych. Jest ono znane
m. in. z dostrzegania trajektorii tam, gdzie w rzeczywistości obiekt pojawia się
i znika, jak to jest w przypadku oglądania animacji, czy wszelkich rzeczy
poruszających się tak szybko, że dla ludzkiego oka – w istocie skokowo. My
widzimy jednak ruch ciągły, być może dlatego, że jest on dużo pospolitszy
niż pojawianie się i znikanie, a co za tym idzie – człowiek powinien poprawnie
go interpretować, nawet w warunkach trudnych, czyli także wtedy gdy następuje
bardzo szybko. To samo odnosi się do rozumienia wypowiedzeń – im ta
umiejętność jest bardziej rozwinięta, tym lepiej osoba radzi sobie z niepełnymi
informacjami, sama dopisując sobie brakujące elementy. W przypadku
konwersacji sfera domysłów okazuje się być niebywale duża, umożliwiając
ludziom komunikację na bardzo ogólnym poziomie. Problem polega na tym,
że nigdy dotąd człowiek nie prowadził dialogu z maszyną, a nawet z żadnym
innym stworzeniem poza człowiekiem. Toteż wszelkie odczytywane zdania nasze
umysły naturalnie interpretują tak, jakby ich nadawcą był człowiek, domyślając
się rzeczy, które nie były bezpośrednio podane w zdaniu. Oto przykład wymiany
zdań przeprowadzony z programem Eliza:6
1. ELIZA: Jak się miewasz? Opisz swój problem.
2. UŻYTKOWNIK: Dziękuję, u mnie w porządku, a u ciebie?
6

Zdanie zostało wygenerowane przez program umieszczony w Internecie na stronie
http://www.uwec.edu/jerzdg/orr/articles/IF/canon/Eliza.htm (luty 2003). Postać oryginalna:
ELIZA: How do you do. Please state your problem.
UŻYTKOWNIK: Thank you, i'm fine and you?
ELIZA: We were discussing you -- not me.
UŻYTKOWNIK: Why not you? You are very interesting.
ELIZA: Why do you ask?
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3. ELIZA: Mówimy o tobie – nie o mnie.
4. UŻYTKOWNIK: Dlaczego nie o tobie? Jesteś bardzo interesująca.
5. ELIZA: Dlaczego pytasz?
W zdaniu nr 3 sugeruje się nam, że program posiada intencję – nie chce mówić
o sobie, a o użytkowniku. Jest to złudzenie – odpowiedź programu to zdanie,
które na stałe zostało przypisane do zaimka „ty”, aby użytkownik zwracający się
do programu słowem „ciebie”, otrzymał odpowiedź: „Mówimy o tobie – nie
o mnie.”, albo inną z listy stałych odpowiedzi przypisanych do danego wyrażenia
kluczowego. Aby to w prosty sposób sprawdzić, można wpisać samo słowo „ty”,
a wydrukowana zostanie ta sama odpowiedź (lub jedna z listy) nawet, jeśli zdanie
jest tak skonstruowane, że traci ona sensowność dialogową. To samo dotyczy
zdania nr 5, które zostało wydrukowane jedynie na bazie analizy słowa
„dlaczego”7. Zdania, które drukuje program, nie powstają w czasie rozmowy,
nie są generowane, a jedynie pobierane z gotowego zbioru odpowiedzi,
przygotowanych przez programistę. Należy jednak wspomnieć, że czasem
odpowiedzi

drukowane

przez

program

są

jeszcze

dodatkowo

modyfikowane – np. w zdaniu wprowadzonym przez użytkownika zamieniane są
zaimki „ty” na „ja”, a zdanie to w postaci zmienionej jest przedstawiane jako
odpowiedź programu. Współcześnie najlepsze programy tego typu są dużo
bardziej skomplikowane niż Eliza, wciąż jednak podstawowym ich celem jest
nabranie użytkownika poprzez udzielanie odpowiedzi, które nie wywołają w nim
wewnętrznego sprzeciwu, co do sensowności dialogu. Można powiedzieć,
że programy te nie troszczą się o to, co mówią, lecz o to, co rozmówca myśli,
że mówią (myślą).
Dopóki nie wykształcimy w sobie nowych mechanizmów funkcjonalnych
dla rozmowy z maszynami, będziemy łatwo przez nie oszukiwani, gdyż
zwyczajowo zdania generowane przez komputer będą analizowane przy założeniu
jakiejś formy namysłu8, która towarzyszy wypowiedziom ludzkim, a której
pozbawione są programy udające rozumienie.

7
8

Za pomocą słowa „dlaczego” pytamy o przyczynę lub rację.

Namysł niekoniecznie musi mieć formę ciągu rozważań. Wystarczy, że każda podana w
wypowiedzeniu informacja będzie subtelnym przedstawieniem stanu umysłowego nadawcy.
Stopień komplikacji programów nie pozwala im na posiadanie tak subtelnych myśli, które by
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Istnieją też inne przesłanki, aby stwierdzić, że przejście testu Turinga nie
obejmuje ściśle celów systemu Denise 5, a w szerokim sensie – programów

TESTY NA
INTELIGENCJĘ

mających posiadać cechę inteligencji. Powszechnie uważa się, że ludzie są
istotami inteligentnymi, w stopniu odpowiednim każdej jednostce. Stwierdzenie
to nie jest popierane żadnym ściśle określonym testem naukowym, który byłby
podstawą dla jakiegoś certyfikatu, będącego dla danej osoby badanej
potwierdzeniem posiadania inteligencji. Co więcej, test taki przeciętna osoba
mogłaby poczytać jako jawną obrazę – jakim prawem ktoś miałby odmawiać jej
inteligencji? Skoro człowiek nie przechodzi specjalnych testów, by stwierdzić
u siebie cechę inteligencji, czy więc test taki jest odpowiedni dla maszyn, które
miałyby być inteligentne? Krótkiego zastanowienia warty może być pogląd,
jakoby sens miało mieć nazwanie inteligentnym nie takiego programu, który
pomyślnie przeszedł test Turinga, ale takiego, który nie zechciałby mu się poddać,
uważając całą sprawę za nieporozumienie i intelektualny policzek. Okazuje się,
że test Turinga nie jest jedyną ani nawet najlepszą metodą oceny stopnia
zaawansowania konstruowanych programów, pracujących w dziedzinie języka
naturalnego. Celem systemu Denise 5 nie jest przejście testu Turinga.
W odniesieniu do założeń omówionego systemu Cyc, cele Denise 5 stoją
w pewnej doń opozycji. W projekcie Lenata docelowo baza wiedzy programu ma
być bardzo duża, aby system mógł działać poprawnie. W Denise 5 wymagane
jest, aby baza umożliwiająca poprawną pracę programu, była jak najmniejsza
a najlepiej, aby wcale jej nie było. Cyc jest wpierw uczony w sposób
specjalistyczny przez ekspertów, by w późniejszym czasie stać się użyteczny dla
przeciętnego użytkownika komputera. Denise 5 ma być w stanie uczyć się od
przeciętnego użytkownika od samego początku. Warto jednakże zauważyć, że
konstruktorzy systemu Cyc mają na uwadze jakość wprowadzanych do bazy
wiedzy informacji, co w przypadku Denise 5 nie stanowi punktu zainteresowania.

uprawomocniły generowanie zdań typowych dla programów podobnych do Elizy. Pisze o tym
m. in. J. Searle (1995).
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W tym systemie nacisk położono na zdolności wydobywania i manipulowania
informacją.9
2.2 Założenia projektowe systemu Denise 5
Założenia są punktem wyjścia dla przygotowania konkretnych modułów
systemu. Ustanowione tezy muszą opierać się na przyjętych celach stanowiąc ich
uściślenie oparte na analizie projektanta. Założenia różnią się od celów tym,
że różni projektanci mogą przyjmować odmienne założenia dla realizacji tych
samych celów. Każdy wyznaczony cel oznacza istnienie problemu, który musi
zostać rozwiązany, gdyż właśnie jego rozwiązanie stanowi podstawę dla założenia
określonej

metody

projektowania.

Autor

wyróżnia

następujące

kwestie

problemowe, pojawiające się w konstruowaniu systemu Denise 5, o określonych
wcześniej celach:
1. Dla celu wydobywania informacji przekazywanych w formie dialogu
prowadzonego w języku naturalnym:
•

Problem interpretacji – rozumienia tekstu.

•

Zagadnienie prowadzenia dialogu.

2. Dla celu tworzenia niesprzecznej bazy wiedzy:
•

Problem spójności informacji i wykrywania sprzeczności.

3. Dla celu wykorzystywania zgromadzonej wiedzy w procesie dialogu:
•

Zagadnienie wykorzystywania wiedzy w procesie dialogu.

4. Dla celu wymagania minimalnej ilości danych początkowych:
•

Kwestia niezbędnych danych wbudowanych do systemu.

5. Dla celu umożliwienia tworzenia różnych wersji językowych:
•

Problem przystosowania systemu do różnych języków.

6. Dla celu umożliwienia przenoszenia programu na różne systemy
operacyjne:
•

9

Projekt programu źródłowego.

Niektórzy naukowcy twierdzą, że zamiast na budowę bazy wiedzy, badania w projekcie Cyc
powinny być poświęcone na rozwijanie zdolności manipulowania informacją (Pratt,
1994;
Leslie, 2002).
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Podczas poszukiwania rozwiązań danego zagadnienia, nie można zapominać
o tym, że nie tyle ważne jest jego definitywne rozwiązanie w skali uniwersalnej,
lecz jedynie takie, które w subiektywnej ocenie konstruktora umożliwi osiągnięcie
celu, na drodze do którego dany problem stanowi przeszkodę. Jest to szczególnie
ważne, ponieważ część rozpatrywanych zagadnień do dziś oczekuje na swoje
ostateczne, pełne rozwiązanie, i wygodnie jest stale utrzymywać w pamięci
pytanie „czy przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi osiągnięcie wyznaczonego
celu?”. Nieustannie należy też mieć na uwadze całościowy obraz systemu, który
ma realizować wszystkie postawione cele, a jednocześnie pozostaje rodzajem
eksperymentu naukowego, którego podstawowym celem jest zdobywanie
informacji o prawach panujących w świecie. Eksperyment pozostaje udanym
także w sytuacji, gdy nie osiągnie się wyznaczonych celów – pozwala wtedy
przekonać się, że widocznie świat nie dopuszcza ich realizacji w ten sposób,
a informacja ta może być wykorzystywana w przyszłych badaniach.
2.2.1 Problem interpretacji – rozumienia tekstu10
Rozważając problem rozumienia tekstu przez system Denise 5, można
go rozbić na trzy kwestie:
1. Definicja terminu „rozumienie”.
2. Badanie rozumienia tekstu.
3. Przyjęcie założeń dla systemu.
Takie wyodrębnienie jest przydatne, ponieważ definiując termin, łatwo
jest utrzymywać w umyśle przedmiot badania, czyli rozumienie, którego zarys
intuicyjny jest bardzo nieostry. Posiadając wiedzę na temat badania rozumienia
tekstu, można przejść do opracowania założeń dla systemu, który takie badanie
ma przechodzić.
2.2.1.1 Definicja terminu „rozumienie”
Rozumienie to umiejętność postrzegania świata, która zdaniem Kanta jest
„tak głęboko ukryta w ludzkiej duszy, że trudno nam odkryć sekretny trick, którym

10

Zob. także: Sz. Jessa, Metody analizy treści, luty 2002, http://www.denise.gnu.pl lub
http://www.denise.union.pl w dziale Artykuły (marzec 2003).
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posłużyła się tu Natura”. Rozumienie umożliwia poprawne przystosowanie się do
danej sytuacji - w przypadku dialogu rozumienie można interpretować jako
umiejętność poruszania się po danym obszarze tematycznym (Kasperski, 2002;
Kreutz, 1968). Do dalszych rozważań przyjmuje się następującą definicję
rozumienia:
Rozumienie to umiejętność ciągłego reorganizowania posiadanej wiedzy11,
tak by lepiej odzwierciedlała rzeczywistość.
2.2.1.2 Badanie rozumienia tekstu12
Określenie metod badania rozumienia tekstu jest istotne, gdyż umożliwia
przeprowadzanie sprawdzianów, czy osoba lub program rozumie tekst. Poprzez
zastosowanie tych samych metod dla grupy badanych obiektów, możliwe jest
porównanie ich umiejętności rozumienia. Metody, które można zastosować
jednocześnie do ludzi i programów, nabierają szczególnego znaczenia, gdyż
pozwalają ocenić jakość tworzonego oprogramowania w zakresie rozumienia,
w sensie wybranej metody. Zdaniem autora tej pracy, właśnie tego rodzaju
miernik należy obecnie stosować w ocenie tworzonych systemów prowadzących
dialog, nie zaś test Turinga, którego wynik zawsze obarczony jest dawką
subiektywizmu uczestniczących w nim sędziów. Jednak podobnie jak w teście
Turinga nie chodzi o sprawdzenie, czy program myśli tak samo jak człowiek,
również w badaniu rozumienia nie chodzi o sprawdzenie, czy proces zachodzący
w komputerze jest taki sam jak w umyśle człowieka. Rozpatruje się po prostu
kwestię, w jaki sposób można badać stopień zrozumienia tekstu przez odbiorcę.
Wiadomo, że można wypowiadać wyrazy i zdania, których się nie
rozumie.

Dlatego

w

celu

zbadania

rozumienia

tekstu

nie

wystarczy

przeprowadzenie dialogu, który nie wzbudzi podejrzeń sędziego. Należy
przeprowadzić dialog, który wykaże stopień rozumienia danego, konkretnego

11

Reorganizowanie może być rozumiane jako reinterpretacja. Chodzi o ponowne interpretowanie
posiadanych informacji, w kontekście nowych danych. Nowymi danymi mogą być tak informacje
pochodzące zewnątrz, jak również te, które są wynikiem procesu reorganizowania wiedzy. Proces
ten może być świadomy bądź nieświadomy (zwykle uświadamiamy sobie dopiero ważne dla nas
wyniki reorganizacji).

12

W systemie Denise 5 możliwe jest wprowadzanie pojedynczych wypowiedzeń. Tekst można
rozumieć jako zbiór wypowiedzeń wprowadzonych do programu.
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tekstu. Funkcjonalne kryterium rozumienia, które może być stosowane
do programów, podaje Mieczysław Kreutz (1968, s. 38):
„Za kryterium rozumienia przyjmuję poprawne odpowiedzi na pytania, odnoszące
się do podanego tekstu. Gdy ktoś rozumie jakieś zdanie, może potem się nim
sensownie posługiwać, może odpowiadać na odnośne pytania, cytować itp., czego
nie mógłby robić, gdyby zdania nie rozumiał. Sądzę, że taki jest prawdziwy sens
powiedzeń Pawłowa, że gdy „będziemy się poznaniem pewnych rzeczy
posługiwać, będzie to zrozumienie” oraz że „zrozumienie to posługiwanie się
nabytymi wiadomościami, związkami nabytymi uprzednio”.”
Zaakceptowanie tej metody dla sprawdzania stopnia rozumienia tekstu przez
system przetwarzania języka naturalnego pozwala określić założenia dla takiego
systemu. Faktycznie mowa jest o jednym założeniu:
•

System

musi

odpowiadać

na

konkretne

pytania

odnoszące

się

do wszystkich elementów wprowadzonego tekstu, tak w perspektywie
pojedynczych zdań prostych, jak w kontekście wszystkich pamiętanych
wypowiedzeń.
2.2.2 Problem spójności informacji i wykrywania sprzeczności
Zdania, które wypowiadamy albo znajdujemy w książkach, oraz te, które
wprowadza się do systemów przetwarzania języka, same w sobie nie posiadają
żadnego znaczenia (Dennett, 1997). Istnieją zdania, które zależnie od interpretacji
są prawdziwe lub fałszywe.13 Wygodnie jest wyodrębnić dwa zagadnienia:14
1. Interpretacja wypowiedzenia.
2. Interpretacja bazy wiedzy.15

13

Granica między światem zdań i światem interpretacji jest nieprzekraczalna z obu stron: w
świecie zdań mogą istnieć zdania interpretowane jako sprzeczne i mogą także istnieć w świecie
interpretacji niesprzeczne zdania będące jednak fałszywe (Ayer, 1965).
14
Autor tej pracy zdaje sobie sprawę, że rozdzielenie takie nie może być stosowane w ogólnej
dyskusji na temat zjawisk semantycznych zachodzących w umysłach ludzkich. Rozdzielenie takie
dodaje jednak jasności projektowanemu systemowi i stanowi wydatną pomoc konstrukcyjną.
15

W tym sensie jest to interpretacja zbioru interpretacji wypowiedzeń.
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2.2.2.1 Spójność wypowiedzenia
Wydaje się, że elementami zdania podlegającymi interpretacji są całe
wyrazy. Budowa słów z liter nie ma większego znaczenia. Zdarza się jednak tak,
że wyrazy pisane są łącznie lub wprowadzana jest w nich modyfikacja poprzez
dodanie

przedrostka

i/lub

przyrostka

pełniącego

funkcję

członu

charakteryzującego daną formę gramatyczną. Istnieją także wyrazy, które
powinny być interpretowane tylko w połączeniu z innymi, np. przyimki. Dla
potrzeb tego punktu wystarczy jednak przyjąć, że elementarnymi jednostkami
wypowiedzeń są wyrazy.
Upraszczając

zagadnienie,

można

powiedzieć,

że

zdania

służą

przekazywaniu informacji posiadanych przez nadawcę, który musi skonstruować
je tak, by były interpretowane zgodnie z treścią, którą zamierza przekazać.
Aby sobie to zapewnić, nadawca powinien zakodować informację w zdanie tak,
aby możliwa była tylko ta jedna interpretacja, którą ma na myśli. Jeśli natomiast
nadawcy zależy, aby informacja była czytelna dla określonego odbiorcy,
powinien ją zakodować korzystając z tego samego zbioru reguł interpretowania
zdań, co odbiorca. Jeśli nadawca ma wystarczająco dużo czasu na kodowanie
informacji, to wynikowe zdanie prawdopodobnie nie będzie zawierało elementów
zbędnych dla przekazania określonej treści. Ten sam tok pracy towarzyszy
odbiorcy, co oznacza, że w syntezie i analizie zdań wyróżniają się cechy:
1. Jednoznaczność – możliwa tylko jedna interpretacja.16
2. Poprawność – kompatybilność reguł syntezy i analizy nadawcy i odbiorcy.
3. Kompletność – stosowanie wszystkich niezbędnych wyrazów i żadnych
innych.
Reguły, o których mowa noszą nazwę gramatyki. Gramatyka opisuje, w jaki
sposób identyfikować strukturę zdania. Struktura ta ma postać układu fraz
realizowanych jako grupy syntaktyczne, występujące wobec siebie w relacji
podrzędności. Każda grupa podrzędna posiada najwyżej jedną grupę bezpośrednio
nadrzędną (Calvin, 1997; Saloni 1985).

16

W zakresie wykorzystywanych reguł interpretacji.
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Powszechna akceptacja reguł gramatyki danego języka przez jego

POPRAWNOŚĆ

użytkowników zapewnia cechę poprawności.
Jednoznaczność

nie

jest

niestety

gwarantowana

dla

każdego

JEDNOZNACZNOŚĆ

zdania – możliwe jest konstruowanie zdań dwuznacznych, których interpretacja
uzależniona jest od kontekstu, czyli już posiadanych przez odbiorcę informacji
na temat interpretacji. Przykładem takiego zdania jest wypowiedź analizowana
w poprzednim rozdziale przy omawianiu możliwości analizowania zdań przez
system Cyc. Innym przykładem jest zdanie: ”Joanna ma włosy jak len.”.
Oczywistość poprawnej tylko jednej z dopuszczalnych gramatycznie interpretacji
wynika z wiedzy, którą już posiadamy, i nie może być wywiedziona z tego
jednego zdania na podstawie stosowanych reguł gramatyki. Gramatyka
nie zapewnia całkowitej jednoznaczności.
Zagadnienie kompletności rozpatrywane musi być inaczej dla treści
pisanych i mówionych. Różnica polega na stopniu kompletności wypowiedzeń,
które w przypadku aktu mowy w przeważającym stopniu bazują na kontekście
i sytuacji dialogowej. W przypadku dialogu prowadzonego w formie tekstowej,
odniesienia do kontekstu nie są tak częste, lecz nadal odgrywają pewną rolę,
utrudniając zadanie konstruktorom programów komunikujących się w języku
naturalnym. Z punktu widzenia odbiorcy, który wykrył problem z interpretacją,
istotne jest rozróżnienie natury problemu: czy próbując zinterpretować zdanie
po prostu posługuje się złymi regułami, czy może wypowiedzenie nie zawiera
wystarczającej liczby elementów.
Pomimo
na wykorzystaniu

widocznych
reguł

braków,

gramatyki,

jakie

wydaje

posiada
się

ona

analiza
warta

oparta

tego,

by

eksperymentalnie zbadać zakres jej użyteczności w systemie przetwarzania
języka.

Uzasadnieniem

przystosowywania

może

systemu

do

być

także

przetwarzania

dążenie

do

różnych

celu
języków.

łatwego
Opisy

gramatyczne stanowią elementarną wiedzę, jaką większość narodów posiada
o swoim języku, są więc powszechnie dostępne.
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2.2.2.2 Wykrywanie sprzeczności w bazie wiedzy17
W systemie przetwarzającym język naturalny baza wiedzy budowana jest
na podstawie zdań w danym języku. Pojęcie zdania nie jest jednak odpowiednie w
kontekście bazy wiedzy, dlatego, że zdania często mają strukturę bardzo
rozgałęzioną, w której pojedyncza grupa syntaktyczna posiada więcej niż jedną
grupę podrzędną. Wygodnie jest rozbić takie zdanie na więcej zdań i nazwać je
zdaniami o strukturze liniowej, a w skrócie zdaniami liniowymi, w których każda
grupa posiada najwyżej jedną grupę podrzędną. Przykładem niech jest zdanie:
„Chłopiec szybko idzie drogą.”, którego rozbiór składniowy ma postać
przedstawioną na rys. 1, a obok niej znajdują się odpowiednie zdania liniowe.
chłopiec

idzie

chłopiec

chłopiec

szybko drogą

idzie

idzie

szybko

drogą

Rys. 1. Rozbiór składniowy zdania „Chłopiec szybko idzie drogą.”.
Oczywiście, gramatycznie poprawnie jest kierować strzałkę relacji od podmiotu
do orzeczenia, które jest najbardziej nadrzędną częścią zdania. W przypadku
systemu Denise 5, użyteczne jest jednak potraktowanie podmiotu jakby był
nadrzędny. Zmniejsza się wtedy liczba koniecznych zdań liniowych, co ma wpływ
na wielkość bazy wiedzy i szybkość przetwarzania danych. Ponadto, to właśnie
podmiot stanowi najważniejszy punkt orientacyjny w bazie wiedzy, określa czego
lub kogo dotyczy dane wypowiedzenie, dlatego ważne by był początkiem
struktury każdego zdania liniowego. Założenie takie nie wpływa na poprawność
pracy systemu. Konfrontując analizowane wypowiedzenia z gramatyką,
wystarczy przeciwnie skierować strzałkę relacji podmiotu z orzeczeniem
w przedstawianej przez system strukturze wypowiedzenia. Zdania liniowe z kolei
nie powinny stanowić punktu zainteresowań ze względu na poprawność
17

Pamiętać należy, że „poza przypadkami, kiedy prawdziwość zdania jest warunkiem
wypowiedzenia go, nie istnieje (...) logiczna niemożliwość uznania przez nas zdań fałszywych za
prawdziwe. (...)” (Ayer, 1965, s. 83).
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gramatyczną. W ich przypadku po zmianie kierunku strzałki traci się liniowość
i każde należałoby jeszcze rozbić na dwa mniejsze zdania liniowe.
Zdania liniowe połączone spójnikiem koniunkcji są tożsame zdaniu pierwotnemu,
są jednak odpowiedniejsze do pamiętania w bazie wiedzy, niż zdanie
rozgałęzione. Informacje w postaci zdań liniowych zgromadzone w bazie wiedzy,
nazywane są faktami prostymi, zaś wszystkie zdania liniowe danego
wypowiedzenia noszą nazwę faktu. Na fakt składają się wszystkie zdania liniowe
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utworzone z wszystkich zdań pojedynczych użytych w wypowiedzeniu. Rodzaj
spójników łączących fakty proste różnych zdań wypowiedzenia jest zależny
od samego wypowiedzenia. Każdy fakt prosty posiada swój temat, który w zdaniu
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wskazywany jest przede wszystkim poprzez podmiot. W podanym przykładzie,
tematem obu faktów prostych jest „chłopiec”. Wynika stąd, że każdy fakt prosty
musi być określony dwoma niezależnymi parametrami: przynależnością
do określonego faktu i tematu.
Samo istnienie możliwości wykrycia sprzeczności w bazie wiedzy nie
gwarantuje, że zostaną one wykryte przez program. Czasem wykrycie

WYKRYWANIE
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sprzeczności jest proste – bywa, że dwa fakty proste zawarte w samym
wypowiedzeniu są sprzeczne, np. „Program nie myśli, ale myśli.”. Niezbyt trudne
jest także znalezienie sprzeczności, które są tak oczywiste, że wystarczy
wszystkie fakty proste porównywać na takiej zasadzie, aby każdy był porównany
z każdym innym (np. fakty proste skonstruowane ze zdań: „Program myśli.”
i „Program nie myśli.”). Problem pojawia się, kiedy baza wiedzy posiada
wyrażenia, których prawdziwość nie opiera się na jednym fakcie prostym, lecz
jest wynikiem alternatywy bądź implikacji obejmującej wiele faktów prostych
w fakcie. Wtedy trzeba posłużyć się procesem wnioskowania, uwzględniając nie
tylko posiadane informacje, lecz także wnioski wynikające z posiadania innych
informacji. Można wyróżnić dwa poziomy wykrywania sprzeczności:
1. Porównywanie faktów prostych.
2. Wnioskowanie.
Porównywanie faktów prostych to poziom, na którym operuje się danymi
uzyskanymi z analizy składniowej. W procesie wnioskowania operuje się danymi
uzyskanymi z porównania faktów prostych. Fakt prosty stanowi niejako zdarzenie
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elementarne. W ten sposób następuje rozgraniczenie analizy specyficznej
dla języka naturalnego i poziomu będącego realizacją klasycznej logiki.
Metoda porównywania faktów prostych, czyli zdań liniowych w języku
naturalnym, narzuca się automatyczne, jeśli spojrzeć na graficzną strukturę tych
zdań. Wydaje się, że należy po prostu porównywać z sobą grupy syntaktyczne
obu zdań na odpowiadających sobie poziomach strukturalnych. W porównywaniu
tym mogą być brane pod uwagę następujące parametry:
•

Użyte w grupie słowa.

•

Funkcja grupy w zdaniu.

•

Znaczniki negacji.

•

Kwantyfikatory ogólne i szczegółowe.

Porównywanie słów może polegać na porównaniu ich jako ciągów liter, mających
określone cechy fleksyjne. W przypadku funkcji grup syntaktycznych gramatyka
wyróżnia ich pięć: podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik.
Znacznikami negacji w języku naturalnym są określone słowa, np. słowo „nie”
w języku polskim. Kwantyfikatorami ogólnymi są m. in. słowa: „wszyscy”, „nikt”,
zaś szczegółowym np. ”ktoś”.
Wnioskowanie powinno umożliwiać taką manipulację faktami prostymi,
aby

możliwe

było

wykrycie

każdej

sprzeczności,

która

by

WNIOSKOWANIE

mogła

być wywiedziona na podstawie wyników porównań faktów prostych, co jest
charakterystyczne dla rachunku predykatów, i przy zastosowaniu dowolnych
poprawnych metod przekształceń bazy wiedzy. Poszukiwaniem takich metod
zajmował się Leibniz, później Peano, a w latach dwudziestych ubiegłego wieku
szkoła Hilberta. Jedną z metod wnioskowania, która stanowi podstawę wielu
współczesnych systemów dowodzenia twierdzeń, jest metoda rezolucji, odkryta
w 1965 roku przez J. Robinsona. Jest to metoda bardzo prosta a zarazem
efektywna (Wójcik, 1991). Jej stosowanie gwarantuje wykrycie sprzeczności, jeśli
jest to możliwe w oparciu o wyniki porównań faktów prostych.
Przyjęte założenia dla systemu:
•

Ma

wykorzystywać

wypowiedzeń.

gramatykę

danego

języka

do

analizowania
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•

Ma budować bazę wiedzy z faktów prostych, czyli zdań liniowych
połączonych w wyrażenia logiczne odpowiednimi spójnikami.

•

Ma przeprowadzać wnioskowanie metodą rezolucji w celu wykrywania
sprzeczności w bazie wiedzy.

2.2.3 Zagadnienie prowadzenia dialogu
W trakcie rozmowy następuje wymiana zdań, które występują w różnych
formach, jako kompletne twierdzenia i pytania, ale także jako uzupełnienia zdań
wcześniejszych czy pytania odnoszące się do udzielonych odpowiedzi,
np. wyrażające prośbę o wyjaśnienie. Zakłada się, że system powinien być
w stanie reagować na wypowiedzenia oceniając ich prawdziwość oraz być
w stanie wyjaśnić udzielone rozmówcy odpowiedzi.
Podczas prowadzenia dialogu pojawiają się też elementy pragmatyki, czyli

PRAGMATYKA

odwołania do sytuacji rozmowy, w której aktorami są rozmawiający. Dlatego aby
zachować naturalne reguły konwersacji, należy wyposażyć system w możliwość
posługiwania się pierwszą osobą gramatyczną w sytuacji, kiedy generuje
odpowiedź, i interpretacji osoby drugiej w odbieranych wypowiedzeniach, jako
wskazującej na system. Dopiero podanie tych reguł umożliwia prowadzenie
dialogu, ponieważ bez wyróżnienia nadawcy i odbiorcy, trudno mówić
o rozmowie, choć można mówić o wymianie informacji, podobnej do tej, jaka
zachodzi podczas czytania książki (Mańczyk, 1999). System Denise 5 ma
jednakże na celu prowadzenie dialogu, dlatego też zakłada się istnienie
mechanizmu identyfikowania rozmówcy i samego systemu, jako niezbędnych
do jego prowadzenia.
Jedną z najważniejszych cech dialogu jest spójność treści przekazywanych

TEMATYCZNOŚĆ

przez rozmówców, która wyraża się w formie współdzielonego tematu rozmowy
(Kasperski, 2002). Program musi poprawnie rozpoznawać obowiązujący temat
dialogu i stosownie do sytuacji kontynuować go lub sugerować jego zmianę.
Do poprawnego prowadzenia dialogu w języku naturalnym niezbędne jest
umiejętne posługiwanie się zaimkami, które zastępują słowa identyfikujące
rozmówców oraz temat. Zaimki często są pomijane i konieczne jest wtedy
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posługiwanie się podmiotem domyślnym i posiadaną wiedzą w zakresie
obowiązującego tematu.
Poza wymienionymi elementami niezbędnymi do prowadzenia dialogu

STRATEGIA

ważna jest też odpowiednia strategia, która określa sposób reagowania w danej
sytuacji. Oznacza to, że dzięki strategii prowadzenia dialogu system wie, że na
wypowiedź w charakterze pytania powinien zareagować odpowiadając na nie,
a także, że w określonej sytuacji może sam zadać pytanie, które tematycznie
będzie akceptowalne w danej chwili rozmowy.
Wygodnie jest opisać strategię prowadzenia rozmowy w osobnym pliku,
umożliwiając jej modyfikację bez konieczności dokonywania zmian w kodzie
źródłowym systemu.
Przyjęte założenia dla systemu:
•

Ma być w stanie poradzić sobie z wypowiedzeniami rozmówcy w formie
pytań, twierdzeń, uzupełnień, jak również ma udzielać rozmówcy
wyjaśnień.

•

Ma identyfikować rozmówcę i samego siebie.

•

Ma rozpoznawać i podtrzymywać temat rozmowy.

•

Ma poprawnie posługiwać się zaimkami, a także elementami domyślnymi.

•

Ma stosować strategię rozmowy określoną w osobnym pliku, który może
być modyfikowany bez zmian w kodzie źródłowym systemu.

2.2.4 Zagadnienie wykorzystywania wiedzy w procesie dialogu
Aktywne prowadzenie dialogu oznacza podejmowanie przez program
akcji niejako z „własnej inicjatywy”. Poprzez realizację tego celu program
przestaje być biernym narzędziem reagującym jedynie na polecenia użytkownika.
Dzięki możliwości podejmowania akcji uwarunkowanych posiadaną wiedzą,
program otrzymuje cechę celowości, której źródłem nie jest spełnianie poleceń
rozmówcy. Podstawową akcją wyrażającą celowość nadawcy jest zadawanie
pytań. Jednakże nie wszystkie pytania o tym świadczą. W programach podobnych
do Elizy pytania wbudowane do programu, nie są oparte na gromadzonej wiedzy,
lecz są po prostu wywoływane w sytuacji, kiedy użytkownik wypowie jakieś
słowo klucz, przypisane do danego pytania. Uzyskane w ten sposób złudzenie
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celowości może być bardzo przekonujące, nie jest jednak wynikiem faktycznej
pracy programu nad pytaniem, lecz jego pracy nad wyborem jednego ze zbioru
wbudowanych tekstów. Cele systemu Denise 5 są inne, dlatego też inaczej musi
zostać rozwiązana kwestia zadawania pytań. Przyjmuje się założenie, aby do ich
tworzenia wykorzystać zgromadzone informacje, odpowiednio dobierając temat
oraz treść pytania18. Oznacza to, że pytanie ma być tworzone na podstawie
posiadanej wiedzy, która została wprowadzona w czasie pracy systemu.
Przyjęte założenia dla systemu:
•

Ma zadawać pytania generowane z wiedzy gromadzonej podczas
działania.

2.2.5 Kwestia niezbędnych danych wbudowanych do systemu
Problem skonstruowania systemu, który do poprawnej pracy ma wymagać
minimalnej ilości danych początkowych, nie jest oczywisty. Dane początkowe
rozumie się tutaj jako zbiór informacji wbudowanych do systemu, które stanowią
jego integralną część i nie mogły być wprowadzone w procesie dialogu. Są to
m in. wszystkie reguły analizy i przetwarzania języka naturalnego. Poprawną
pracę systemu można rozumieć jako gotowość do wykonania wszystkich zadań,
które są przez ten system rozwiązywalne – i wtedy należy zawrzeć w systemie
wszystkie informacje, jakich by potrzebował dla całej dziedziny zadań przezeń
rozwiązywanych. Kierunek ten preferowany jest w projekcie Cyc, częściowo zaś
we wszystkich systemach ekspertowych, które są przez konstruktorów
wyposażane w odpowiednią wiedzę specjalistyczną, potrzebną do rozwiązywania
zadań z danej dziedziny. Nie jest tak natomiast w programach opartych na
sieciach neuronowych, gdzie systemy są uczone nie w procesie dodawania
nowych członów, lecz raczej poprzez zwiększanie jakości, wydajności sieci.
Najbardziej znany przykład posiadania cechy inteligencji, czyli człowiek, również
nie rodzi się z pełną wiedzą, ani nawet nigdy ostatecznie nie dojrzewa w sensie
osiągnięcia stanu, w którym rozwiązuje dokładnie wszystkie problemy, które jest

18

Wybór tematu i treści pytania musi zostać określony w strategii prowadzenia dialogu, ponieważ
nawet pytanie generowane przez system na podstawie zgromadzonej wiedzy, wydaje się
pozbawione celowości, kiedy pada w złym momencie, źle uwarunkowane kontekstowo. Krótko
mówiąc – nie powinno to być pytanie nie na temat.
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w stanie rozwiązać – przeciwnie, chlubimy się tym, że z każdą chwilą nasze
możliwości rosną, mimo mózgów, które względnie wcześnie wydają się
ostatecznie wykształcać. System Denise 5 nie ma być systemem pozbawionym
wszelkiej wiedzy, wyposażonym w zdolność nauczenia się wszystkiego. Cel ten
stanowi jeden z celów przewodnich projektu Denise19, jednakże system Denise 5
konstruowany był z myślą o realizacji celów mniej ambitnych.
Częściowym rozwiązaniem jest konstrukcja systemu z oddzielonymi od
programu plikami opisującymi przetwarzany język. Powoduje to, że ilość danych
niezbędnych do poprawnej pracy jest ściśle zależna od specyfiki języka. Można
sobie wyobrazić jakiś przygotowany dla tej potrzeby język formalny, którego opis
byłby niezmiernie krótki. Rozmiar plików charakterystycznych dla danego języka
jest parametrem wynikowym i aby to zmienić, należałoby przeprojektować cały
system. Działania takie nie są jednak uzasadnione, zważywszy na wagę innych
problemów w porównaniu ze stosunkową niewielkim znaczeniem ilości danych
początkowych.
W ramach rekompensaty założyć należy, że system nie będzie wymagał
jakichkolwiek faktów, aby działać poprawnie, a to znaczy – umożliwiać
wprowadzanie informacji zakodowanych w postaci języka naturalnego oraz
wykorzystywanie tych informacji w sposób, który system umożliwia.
Przyjęte założenia dla systemu:
•

Baza wiedzy, która by umożliwiała poprawną pracę (przetwarzanie języka
naturalnego i rozwiązywanie problemów w dziedzinie wprowadzonych
informacji) może nie zawierać żadnych faktów.20

•

Wielkość danych gramatycznych umożliwiających przetwarzanie danego
języka jest parametrem wynikowym.

19

Faktycznie, dzięki doświadczeniom zgromadzonym w pracy nad systemem Denise 5, rozpoczęte
zostały teoretyczne przygotowania do opracowania systemu, który miałby uczyć się w procesie,
który najłatwiej określić jako „doświadczanie”. Zob. Sz. Jessa, Rozmowa dwóch półkul
o doświadczaniu,
czyli
zapiski
z
pracy
nad
implementacją
ciała
dla
programu,
http://www.denise.gnu.pl lub http://www.denise.union.pl, 04.01.2003 (luty 2003).

20

Może się wydawać, że jeśli baza wiedzy nie zawiera informacji, nie można mówić
o rozwiązywaniu problemów w dziedzinie wprowadzonych informacji, których miałoby nie być
jako konsekwencja pustej bazy wiedzy. Jest to mylne przypuszczenie, ponieważ każde
wypowiedzenie wprowadzone do systemu, każde zapytanie o rozwiązanie jakiegoś problemu
stanowią informacje, które są wykorzystywane przez system, biorąc udział we wnioskowaniu.
Możliwe jest rozwiązywanie zadań, których treść i zapytanie znajdują się w jednym
wypowiedzeniu.

54

2.2.6 Problem przystosowania systemu do różnych języków
Aby umożliwić przystosowanie systemu do przetwarzania różnych
języków naturalnych, bez ingerencji w kod źródłowy programu, należy
zastosować konstrukcję, która pozwoli na przechowywanie wszystkich danych
językowych21 w zewnętrznych plikach systemu. Jednocześnie system musi być
tak

opracowany,

by

umożliwiał

poprawną

interpretację

wymaganego

dla określonego języka opisu reguł przetwarzania. Oznacza to, że system musi
oferować szablon na tyle ogólny, aby można było w nim zawrzeć dostatecznie
precyzyjny dla potrzeb działania programu, opis danego języka naturalnego.
Osobie projektującej daną wersję językową należy także zapewnić
możliwość opisywania reguł w sposób czytelny, a więc najlepiej w jej języku
ojczystym. Rozwiązaniem dla wszystkich tych problemów jest implementacja
symbolicznego języka skryptowego, w którym możliwe jest definiowanie
własnych nazw do opisywania reguł. Należy także utworzyć osobny plik
z komunikatami wykorzystywanymi w systemie do sygnalizowania błędów oraz
podawania innych informacji niezwiązanych bezpośrednio z właściwym celem
systemu.
Przyjęte założenia dla systemu:
•

Ma posiadać zewnętrzny plik z komunikatami systemowymi.

•

Opis reguł gramatycznych stosowanych do przetwarzania danego języka
ma znajdować się w zewnętrznych plikach systemu.

•

Projekt systemu ma być ukierunkowany na zapewnienie takiego szablonu
dostępnych reguł gramatycznych, który umożliwiłby opisanie więcej
niż jednego języka.

•

Projektant zewnętrznych plików gramatycznych ma mieć możliwość
stosowania właściwego sobie nazewnictwa.

21

Dane językowe obejmują tutaj: słownik fleksyjny, reguły gramatyczne, zasady logicznej
interpretacji elementów gramatycznych. Zachowując otwarty charakter systemu, należy pamiętać
o umożliwieniu modyfikacji reguł przetwarzania logicznego, czyli porównywania zgodności zdań,
które choć wydają się być wspólne dla pewnej grupy języków naturalnych, to gdyby mogły być
modyfikowane, pozwoliłyby m. in. na implementację języków formalnych, ze specyficzną dla nich
logiką.
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2.2.7 Projekt programu źródłowego
W celu przeniesienia systemu na inną platformę komputerową należy go
na niej skompilować. Oznacza to, że musi dla niej istnieć odpowiedni kompilator
języka, w którym napisany zostanie system. Najpowszechniejszym i najlepiej

JĘZYK ANSI C

ustandaryzowanym obecnie językiem programowania jest język C22, dla którego
istnieje bardzo wiele kompilatorów dla większości lub wręcz wszystkich
funkcjonujących obecnie systemów operacyjnych.
Aby program po skompilowaniu działał poprawnie na dowolnej
platformie, nie może być zależny od właściwości sprzętowych, które są dla niej
specyficzne. Dotyczy to przede wszystkim interfejsu, czyli pobierania
wypowiedzeń

użytkownika

i

prezentowania

odpowiedzi

programu.

Najogólniejszym rozwiązaniem jest zbudowanie systemu, który do wykonania
tych zadań nie wykorzystuje własnych funkcji, lecz te, które występują
w systemie operacyjnym, na którym jest uruchamiany. Polega to na tym,
że zaprojektowany system nie stanowi uruchamialnego programu, lecz istnieje
w formie biblioteki. Biblioteka ta wykorzystywana jest przez program
specyficzny dla danego systemu operacyjnego, który może być realizowany
w formie bardzo prostej konsoli tekstowej lub rozbudowanego interfejsu
graficznego. Zadaniem tego programu, który nazywany jest „klientem”, jest
pobieranie danych od użytkownika i wysyłanie ich do systemu-biblioteki,
a następnie prezentowanie uzyskanej odpowiedzi.
Przyjęte założenia dla systemu:
•

Powinien zostać napisany w języku ANSI C.

•

Powinien mieć postać biblioteki.

2.3 Ogólny algorytm działania zrealizowanego systemu
Przedstawienie szczegółowego algorytmu skonstruowanego systemu
Denise 5 nie jest tutaj możliwe ze względu na wielkość systemu i ograniczenia

22

W 1983 roku Amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji (ANSI) powołał komitet, który zajął
się sformułowaniem „jednoznacznej i maszynowo niezależnej definicji języka C”, w wyniku czego
powstał standard ANSI C. Por. B. Kernighan, D. Ritchie, Język ANSI C, Warszawa 1997.
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objętościowe tej pracy.23 Dla zobrazowania działania systemu wystarczy jednak
przedstawić algorytm sterujący oraz moduły funkcjonalne, których dokładniejszy
opis znajduje się w dalszej części pracy.
2.3.1 Ogólny algorytm blokowy systemu Denise 5
Na rys. 2 przedstawiono wyodrębnione moduły oraz zależności między
nimi, typu bezpośredniego (strzałkami grubymi) i pośredniego, zachodzącego
z wykorzystaniem kontekstu (strzałki cienkie).
wprowadzone wypowiedzenie

czekaj na
wypowiedzenie

ANALIZA WSTĘPNA
ANALIZA GRAMATYCZNA
IDENTYFIKACJA PODMIOTU
ANALIZA KONWERSACYJNA
ANALIZA LOGICZNA
OPCJONALNE ZAPAMIĘTANIE
OPCJONALNE ZAPYTANIE
Rys. 2. Zależności między modułami funkcjonalnymi systemu Denise 5.
Najważniejsze moduły funkcjonalne, których nazwy zostały wyróżnione drukiem
pogrubionym, opisane są w punkcie 2.4.

23

Kod źródłowy systemu zajmuje 900 KB, co przekłada się na około 1 000 stron w formacie tej
pracy. Do tego dochodzą zewnętrzne pliki danych, które stanowią ponad 1 MB tekstu.
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Wyprowadzone wypowiedzenie to wypowiedzenie w języku naturalnym
wprowadzone do systemu przez użytkownika korzystającego z określonego dla
danej platformy interfejsu.
Identyfikacja podmiotu polega na zidentyfikowaniu podmiotów użytych

IDENTYFIKACJA
PODMIOTU

w wypowiedzeniu. Chodzi o określenie tematów w bazie wiedzy, do których
odnoszą się podmioty w wypowiedzeniu, jeśli oczywiście istnieją już ich
reprezentacje w bazie wiedzy. W przypadku niejednoznaczności, kiedy w bazie
wiedzy istnieje więcej niż jeden temat, do którego pasuje dany podmiot,
użytkownik jest proszony o uściślenie, poprzez odpowiedź na pytanie, które
systemowi umożliwi jednoznaczną identyfikację. Dzięki temu program może
m. in. rozróżniać ludzi o tych samych imionach.
Analiza konwersacyjna odnosi się do pragmatyki i podobnie jak identyfikacja

ANALIZA
KONWERSACYJNA

podmiotu nie stanowi ściśle programowo wyróżnionego modułu. Wymagane jest,
aby rozmówca mówiąc o sobie używał formy pierwszej osoby gramatycznej,
mówiąc o systemie Denise drugiej, a o temacie trzeciej. System zwraca
użytkownikowi uwagę w przypadku nie przestrzegania tych reguł.
Opcjonalne zapamiętanie dotyczy informacji podanych w wypowiedzeniu
mającym formę oznajmującą, którego informacje są niesprzeczne z bazą wiedzy
i w dodatku nie są w niej zawarte. Tylko wtedy informacja jest zapamiętywana.
2.3.2 Algorytm sterujący w postaci liniowej
W przedstawionym algorytmie znajdują się nazwy trybów opisujących
specjalne okoliczności pracy systemu, są to:
•

Tryb identyfikacji (ustawiany automatycznie).

•

Tryb wyjaśniania (ustawiany automatycznie).

•

Tryb Supervisor (ustawiany przez użytkownika).

Tryb identyfikacji ustawiany jest w sytuacji, kiedy system nie był w stanie

TRYB
IDENTYFIKACJI

dokonać identyfikacji któregokolwiek z podmiotów użytych w ostatnim
wprowadzonym przez użytkownika wypowiedzeniu.
Tryb wyjaśniania Wskazuje na konieczność wprowadzenia przez użytkownika
dodatkowych informacji wyjaśniających jak należy interpretować ostatnie
wprowadzone wypowiedzenie. Tryb ten jest ustawiany w sytuacji, gdy system

TRYB
WYJAŚNIANIA
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w drodze analizy wypowiedzenia, uzyskał więcej niż jedną akceptowalną
strukturę składniową. Przyczyną tego stanu może być nieścisłość wprowadzonych
do systemu reguł gramatycznych, albo wypowiedzenie, do zrozumienia którego
potrzebna jest wiedza wykraczająca poza gramatykę.
Ustawienie trybu Supervisor pozwala użytkownikowi na charakteryzowanie
systemu poprzez podawanie informacji na jego temat.
Oprócz wypowiedzeń języka naturalnego do systemu wprowadzać można
dwie specjalne formy wypowiedzeń:
•

Wyrażenia tożsamościowe.

•

Wyrażenia logiczne.

Wyrażenie tożsamościowe to wypowiedzenie informujące jak interpretować

WYRAŻENIE
TOŻSAMOŚCIOWE

wypowiedzenia. Przykładem wyrażenia tożsamościowego jest wypowiedzenie:
„studiować oznacza być studentem” lub zapisane inaczej: „być studentem oznacza
studiować”.

Słowo

kluczowe

„oznacza” jest dla systemu wskazówką,

że wypowiedzenie ma charakter wyrażenia tożsamościowego. Zbiór słów
kluczowych musi zostać określony w odpowiednim pliku danych systemu.24
System zapamiętuje, że jeśli ktoś jest studentem, to ten ktoś także studiuje
i odwrotnie – ktoś, kto studiuje jest też studentem. Po lewej stronie słowa
kluczowego znajdować się musi dokładnie jedna grupa syntaktyczna, która
znaczeniowo jest identyczna z grupą syntaktyczną znajdującej się po stronie
prawej. Obie grupy syntaktyczne mogą być złożone z więcej niż jednego wyrazu.
Wyrażenie logiczne to takie wypowiedzenie, które zawiera tylko pojedyncze litery

WYRAŻENIE
LOGICZNE

drukowane (np. „A”, „P”, „X”) będące zmiennymi oraz słowa pisane oznaczające
operatory logiczne („not”, „and”, „or”, „then”, „xor”). Dopuszczalne jest także
stosowanie nawiasów: „(” i „)” Rozpoznanie takiego wyrażenia przez system
powoduje, że w odpowiedzi zamienia on je na postać klauzul.
Na następnych stronach przedstawiony jest liniowy algorytm sterujący
systemu Denise 5, z wyróżnieniem modułów funkcjonalnych.
Analiza wstępna
1. Czy ustawiony jest tryb identyfikacji?
A. Jeśli tak, to:
24

Jest to plik „*.lo9” w katalogu „languages”. Plik ten występuje od wersji Denise 5.1.
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a. Wyjdź z trybu identyfikacji.
b. Czy wprowadzone wypowiedzenie pozwala dokonać
identyfikacji podmiotu z ostatniego wypowiedzenia?
•

Jeśli tak, to uwzględnij nowe dane i przejdź do
identyfikacji podmiotu w kroku 13.

•

Jeśli nie, to przejdź do kroku 2.

B. Jeśli nie, to przejdź do kroku 2.
2. Czy wprowadzony tekst jest wyrażeniem logicznym?
A. Jeśli tak, to:
a. Sprowadź wyrażenie do postaci klauzul normalnych.
b. Przedstaw uzyskane klauzule na ekranie.
c. Zakończ analizę wypowiedzenia.
B. Jeśli nie, to przejdź do kroku 3.
3. Utwórz uproszczoną postać wypowiedzenia:
A. Wielkie litery zamień na małe.
B. Usuń znaki interpunkcyjne.
C. Jeśli postać uproszczona nie zawiera znaków, zakończ analizę.
4. Czy ustawiony jest tryb wyjaśniania, a wprowadzone wypowiedzenie
pozwala na dokonanie wyboru jednej z akceptowalnych interpretacji
wcześniejszego wypowiedzenia?
A. Jeśli tak, to:
a. Usuń błędne interpretacje wypowiedzenia.
b. Jeśli po usunięciu pozostał dokładnie jeden rozbiór
składniowy:
•

Wyjdź z trybu wyjaśniania.

•

Przejdź do interpretacji spójników w kroku 10.

c. Jeśli po usunięciu pozostało więcej rozbiorów
składniowych:
•

Wywołaj funkcję przedstawiającą problem na
ekranie.

•

Ustaw tryb wyjaśniania.

•

Zakończ analizę wypowiedzenia.

60

B. Jeśli nie, to:
a. Wyjdź z trybu wyjaśniania.
b. Przejdź do kroku 5.
5. Pobierz informacje z wypowiedzenia uproszczonego:
A. Forma wypowiedzenia: oznajmujące/pytające.
B. Forma oczekiwanej odpowiedzi: nieznana/jednozdaniowa/dowód.
C. Usuń z uproszczonego wypowiedzenia wykorzystane informacje.
6. Czy po wykonaniu kroku 5 wypowiedzenie uproszczone zawiera jeszcze
jakąś informację?
A. Jeśli tak, to przejdź do kroku 8.
B. Jeśli nie, to przejdź do kroku 7.
7. Czy w wypowiedzeniu oryginalnym znajdują się informacje o formie
oczekiwanej odpowiedzi?
A. Jeśli tak, to:
a. Czy w pamięci znajduje się ostatnio wyprowadzony
dowód?
•

Jeśli tak, to odpowiedz w oczekiwany sposób i
zakończ analizę wypowiedzenia.

•

Jeśli nie, to przejdź do punktu b.

b. Czy jest ustawiony tryb identyfikacji?
•

Jeśli tak, to dokonaj ścisłej identyfikacji i wydrukuj
wynik na ekranie, po czym zakończ analizę
wypowiedzenia.

•

Jeśli nie, to wydrukuj wyjaśnienie sytuacji i zakończ
analizę wypowiedzenia.

B. Jeśli nie, przedstaw komunikat na ekranie i zakończ analizę
wypowiedzenia.
8. Czy wypowiedzenie jest wyrażeniem tożsamościowym?
A. Jeśli tak, to:
a. Wywołaj funkcje obsługi wyrażeń tożsamościowych.
b. Zakończ analizę wypowiedzenia.
B. Jeśli nie, to przejdź do analizy gramatycznej w kroku 9.
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Analiza gramatyczna

ANALIZA
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9. Przeprowadź analizę gramatyczną wypowiedzenia.
A. Jeśli analiza powiedzie się, to:
a. Jeśli ustawiony jest tryb identyfikacji, to wyjdź z niego.
b. Jeśli wypowiedzenie jest gramatycznie jednoznaczne, przejdź
do interpretacji spójników w kroku 10.
c. Jeśli możliwych jest więcej interpretacji, to:
•

Wywołaj funkcję przedstawiającą problem na ekranie.

•

Ustaw tryb wyjaśniania.

•

Zakończ analizę wypowiedzenia.

B. Jeśli analiza nie powiedzie się, to zakończ analizę wypowiedzenia.
10. Przeprowadź analizę spójników użytych w wyrażeniach.
A. Jeśli analiza powiedzie się, to przejdź do kroku 11.
B. Jeśli analiza nie powiedzie się, to zakończ analizę wypowiedzenia.
11. Spróbuj zoptymalizować wynik dotychczasowej analizy wypowiedzenia.
12. Czy dotychczasowa analiza wypowiedzenia wykazuje wewnętrzną
sprzeczność?
A. Jeśli tak, to przedstaw problem na ekranie i zakończ analizę
wypowiedzenia.
B. Jeśli nie, to przejdź do identyfikacji podmiotu w kroku 13.
Identyfikacja podmiotu
13. Dokonaj ścisłej identyfikacji podmiotów w wypowiedzeniu.

IDENTYFIKACJA
PODMIOTU

A. Jeśli ścisła identyfikacja powiodła się, to przejdź do analizy
konwersacyjnej w kroku 14.
B. Jeśli ścisła identyfikacja nie jest możliwa, to:
a. Ustaw tryb identyfikacji.
b. Zakończ analizę wypowiedzenia.
Analiza konwersacyjna
14. Czy podmiot wskazuje na Denise lub orzeczenie ma formę drugiej osoby?
A. Jeśli tak, to:
a. Jeśli temat nie wskazuje na Denise lub orzeczenie nie jest
w formie drugiej osoby, to przejdź do kroku 22.

ANALIZA
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b. Jeśli wypowiedzenie ma formę twierdzącą:
•

Jeśli ustawiony tryb Supervisor, to przejdź do
kroku 17.

•

Jeśli nie ustawiony tryb Supervisor, przejdź do
kroku 22.

B. Jeśli nie, to przejdź do kroku 15.
15. Czy podmiot wskazuje na rozmówcę lub orzeczenie ma formę pierwszej
osoby?
A. Jeśli tak, to:
a. Jeśli wypowiedzenie ma formę twierdzącą, to:
•

Jeśli to nowy rozmówca, to powitaj go.

•

Spróbuj zapamiętać rozmówcę.

•

Przejdź do kroku 17.

b. Jeśli nie, to przejdź do kroku 16.
B. Jeśli nie, to przejdź do kroku 16.
16. Czy podmiot wskazuje na temat lub orzeczenie ma formę trzeciej osoby?
A. Jeśli tak, to:
a. Spróbuj zapamiętać temat.
b. Przejdź do kroku 17.
B. Jeśli nie, to przejdź do kroku 17.
Analiza logiczna

ANALIZA
LOGICZNA

17. Znajdź odpowiednią w aktualnej sytuacji regułę prowadzenia konwersacji.
18. Przeprowadź analizę logiczną.
19. Jeśli to zgodne z obowiązującą regułą i wymagana jest odpowiedź
programu, to przedstaw na ekranie wynik analizy logicznej w oczekiwanej
formie.
20. Jeśli w wyniku analizy logicznej powstały klauzule dowodowe,
to zapamiętaj je.
Opcjonalne zapamiętanie informacji
21. Jeśli to zgodne z obowiązującą regułą konwersacji, oraz wynikiem analizy
logicznej nie była sprzeczność, oraz wykryte zostały informacje nieznane,
to zapamiętuj przeanalizowane wypowiedzenie.

ZAPAMIĘTANIE
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Opcjonalne zadanie pytania

ZAPYTANIE

22. Zależnie od sytuacji, zadaj pytanie.
2.4 Opis głównych modułów systemu
Najbardziej istotne są moduły gramatyki i logiki. Niestety, ograniczona
objętość tej pracy nie dopuszcza ich pełnego przedstawienia. Rezygnując
z pełnego opisu, autor skoncentrował się na przedstawieniu zakresu problemów,
które te moduły uwzględniają, oferując ich rozwiązania. Należy zaznaczyć,
że opisane w punkcie 2.5.2 zbiory tworzone przez projektanta biorą ważny udział
w funkcjonowaniu tych modułów, stanowiąc niezbędny komponent dla
zadowalającej pracy całego systemu.
Moduł analizy wstępnej i moduł generowania pytań odnoszą się
do prostych zagadnień i mogą zostać opisane w stopniu pełniejszym.
2.4.1 Moduł analizy wstępnej
Moduł

analizy

wstępnej

stanowi

nazwę

dla

grupy

operacji

przygotowujących system do właściwej dalszej analizy wypowiedzenia.
W zakresie analizy wstępnej znajdują się trzy działania:
1. Określenie typu wypowiedzenia.

TYPY
WYPOWIEDZEŃ

Określenie typu wypowiedzenia oznacza sprawdzenie, czym w istocie jest
analizowane wypowiedzenie:
•

Czy to wyrażenie logiczne, które należy sprowadzić do listy klauzul?

•

Czy to wyrażenie tożsamościowe?

•

Czy to dokładniejsze określenie tematu ostatniego wypowiedzenia?

•

Czy to wskazanie poprawnej interpretacji ostatniego wypowiedzenia?

Rozpoznanie typu wypowiedzenia, oparte jest na badaniu, jakie z trybów
omówionych w poprzednim punkcie są ustawione, oraz zbadaniu
podstawowych cech wypowiedzenia.
2. Wydobycie podstawowych informacji z wypowiedzenia.
Podstawowymi informacjami o wypowiedzeniu, wydobywanymi przez
moduł analizy wstępnej są:

WYDOBYWANIE
INFORMACJI

64

a. Określenie czy jest to wypowiedzenie oznajmujące czy pytające.
b. Wykrycie oczekiwanej formy odpowiedzi.
Pytający charakter wypowiedzenia rozpoznaje się po znaku zapytania
na jego końcu.25 Wykrycie oczekiwanej formy odpowiedzi prowadzi
do jednego z trzech ustaleń:26
a. Brak wymagania określonej formy odpowiedzi.
b. Oczekiwana odpowiedź w formie jednego zdania wyjaśniającego.
c. Oczekiwana odpowiedź w formie pełnego wyjaśnienia.
W przypadku braku wymagania określonej formy odpowiedzi system
odpowie w sposób najprostszy, potwierdzając albo zaprzeczając informacji
podanej w wypowiedzeniu użytkownika lub informując o braku danych.
Oczekiwanie przedstawienia wyjaśnień spowoduje wygenerowanie przez
system drogi wnioskowania, która prowadzi do konkluzji o prawdziwości,
fałszywości

lub

niedoborze

danych

w

systemie,

w

kontekście

wprowadzonego wypowiedzenia.
3. Odpowiednie formatowanie wypowiedzenia.
Formatowanie wypowiedzenia to przygotowanie prostszej jego formy,
która nie zawiera zbędnych dla niektórych etapów analizy elementów.27
Działania upraszczania wypowiedzenia obejmują:
•

Usunięcie znaków interpunkcyjnych.

•

Zamiana wszystkich wielkich liter na małe.

•

Usunięcie zbędnych zwrotów.

•

Zamiana niektórych zwrotów na inne.

Usuwanie zbędnych zwrotów lub ich zamiana na inne to operacje oparte
na danych zawartych w pliku „languages/*.fil”, utworzonym przez
projektanta. Opis tego zbioru danych znajduje się w punkcie 2.5.2.6.

25

Jeśli zdanie nie zawiera znaku zapytania, lecz zawiera inne elementy wskazujące, że ma ono
formę pytania (np. zaimek pytający), fakt ten zostanie wykryty na dalszym etapie analizy,
a zdanie będzie zinterpretowane jako pytanie.
26

Określenie oczekiwanej formy odpowiedzi
„languages/*.lo4”. Zob. też Wójcik (1991).
27

opiera

się

na

danych

zawartych

w

pliku

Nie należy sądzić, że system traci pewne informacje, ponieważ pozbawiona jest ich
uproszczona forma wypowiedzenia. W rzeczywistości, w sytuacjach, kiedy istotne są elementy,
usunięte z wersji uproszczonej, system analizuje formę oryginalną.

FORMATOWANIE
WYPOWIEDZEŃ
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2.4.2 Moduł gramatyki28 i reprezentacja wiedzy
Moduł gramatyki zaimplementowany w systemie Denise 5 zintegrowany
jest z zewnętrznymi plikami opisującymi gramatykę przetwarzanego języka

CHARAKTER
MODUŁU

naturalnego. Ze względu na cel umożliwienia przetwarzania różnych języków,
poprzez

utworzenie

odpowiednich

zewnętrznych

plików

danych,

bez

dokonywania zmian w programie, moduł musi mieć charakter bardzo
uniwersalny. Oznacza to, że wszystkie specyficzne dla przetwarzanego języka
informacje z zakresu jego gramatyki odczytywane są z plików danych. W tym
punkcie opisane są najważniejsze mechanizmy zaimplementowane w programie,
a w punktach 2.5.2.3-2.5.2.5 znajdują się informacje na temat odpowiednich
plików z danymi o gramatyce języka polskiego.
Moduł gramatyki realizuje trzy zadania:

FUNKCJE
MODUŁU

1. Znajdowanie struktury wypowiedzenia.
2. Uzyskiwanie zdań liniowych.
3. Generowanie zdań poprawnych gramatycznie.
Głównym

zadaniem

modułu

jest

znalezienie

struktury

wypowiedzenia,

przetworzenie jej do postaci zdań liniowych, następnie kodowanych w formie
faktów prostych. Są to elementy składowe danego faktu będącego wraz z opisem
relacji zachodzących pomiędzy faktami prostymi zakodowaną reprezentacją
analizowanego wypowiedzenia. Zastosowane rozwiązanie reprezentacji wiedzy
w systemie wynika bezpośrednio ze sposobu w jaki system analizuje
wypowiedzenia. Reprezentacja wiedzy musi obejmować wszystkie gramatyczne
aspekty analizowanego wypowiedzenia, toteż struktura faktu i faktu prostego musi
być odpowiednio złożona i elastyczna, by to umożliwić. Z tego względu
opracowano strukturę bazy wiedzy29 podyktowaną koniecznością zakodowania
specyficznego dla systemu Denise 5 zbioru informacji. Zapis faktu prostego jest
odzwierciedleniem struktury zdania liniowego, z zakodowanymi w postaci
liczbowej informacjami o relacjach między grupami syntaktycznymi, a także
relacjach pomiędzy wyrazami, jeśli grupa jest złożona. Zawarte są tam też
28

Pewne szczegóły na temat modułu gramatyki znajdują się w dokumentacji systemu Denise 5.0,
s. 21-55. Dokumentacja dostępna jest m. in. na stronie http://www.denise.gnu.pl
lub http://www.denise.union.pl (marzec 2003).

29

W punkcie 2.5.1.1 dokładnie opisany jest format bazy wiedzy.
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informacje na temat form fleksyjnych wyrazów, oraz same wyrazy wraz z treścią
wypowiedzenia. W punkcie 2.5.1.1 w ramach opisu struktury bazy wiedzy
przedstawiona jest struktura pojedynczego faktu i faktu prostego. Fakt, który jest
wynikiem analizy wypowiedzenia, jest podstawą przetwarzania w module logiki,
a także tym, co system zapamiętuje w bazie.
2.4.2.1 Znajdowanie struktury wypowiedzenia
Znajdowanie

struktury

wypowiedzenia

oznacza

określenie

relacji

pomiędzy zdaniami składowymi wypowiedzenia złożonego, oraz struktury
zdaniowej każdego z tych zdań składowych (Saloni, Świdziński, 1985). Etapy
znajdowania struktury wypowiedzenia są następujące:
1. Wyodrębnianie z wypowiedzenia zdań składowych.
Wypowiedzenie złożone składa się z przynajmniej dwóch zdań

ZDANIA
SKŁADOWE

składowych. Na tym etapie program dokonuje podziału wypowiedzenia
w celu wyodrębnienia zdań składowych. Podczas wyodrębniania zdań
składowych, system kieruje się zasadą, że między wyrazami należącymi
do pewnego zdania P nie ma wyrazów należących do innego zdania Q,
poza

przypadkiem,

kiedy

zdanie

P

jest

zdaniem

pierwszym

w wypowiedzeniu, i może zawierać wyrazy znajdujące się za zdaniem
drugim R, lecz przed kolejnymi zdaniami. Oznacza to, że zdanie pierwsze
może być rozbite przez jakieś wtrącone weń inne zdanie, np.: „Tekst, który
teraz piszę, jest częścią pracy magisterskiej.”. W przykładzie występuje
zdanie nadrzędne: „tekst jest częścią pracy magisterskiej”, oraz zdanie
podrzędne przydawkowe, określające, że chodzi o ten tekst, „który teraz
piszę”. Wzór na liczbę możliwych do utworzenia zdań według podanego
schematu, mając do dyspozycji n wyrazów jest następujący: L=2n-n,
gdzie L jest liczbą możliwych do utworzenia zdań.30
2. Określanie stosunków między zdaniami składowymi wypowiedzenia.
W przypadku, kiedy system ma do czynienia z wypowiedzeniem
złożonym, określone muszą zostać relacje, w jakich występują zdania

30

Z pięciu wyrazów można utworzyć 27 zdań, a z dziesięciu aż 1014.
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składowe takiego wypowiedzenia. W przypadku dwóch zdań: P i Q,
możliwe są następujące relacje:
a. Zdanie P jest współrzędne do zdania Q.
Relacja współrzędności oznacza, że zdania P i Q wzajemnie się
uzupełniają. Np. „Za oknem widać wiosnę, więc czas pomyśleć
o wakacjach.”31
b. Zdanie P jest nadrzędne w stosunku do zdania Q.
Podrzędność zdania Q w stosunku do zdania P oznacza, że zdanie
Q stanowi określenie zdania P. Np. „Działo się to tej zimy, która
tak dała się wszystkim we znaki.”32
Liczbę możliwych struktur dla n zdań składowych określa zależność:
L=3n-1, gdzie L jest liczbą możliwych do utworzenia struktur.
3. Tworzenie grup syntaktycznych w zdaniach.
Od tego etapu każde zdanie składowe analizowane jest osobno, tzn. proces

GRUPY
SYNTAKTYCZNE

tworzenia grup syntaktycznych przeprowadzany jest dla każdego
wyodrębnionego zdania składowego niezależnie od innych zdań
składowych. Utworzone grupy syntaktyczne oceniane są według danych
zawartych w plikach gramatycznych utworzonych przez projektanta
systemu. W celu intuicyjnego zrozumienia terminu grupy syntaktycznej,
można o niej myśleć jak o frazie, która pełni jedną z pięciu funkcji
syntaktycznych,

czyli

jest

podmiotem,

orzeczeniem,

przydawką,

dopełnieniem lub okolicznikiem. Grupy te składają się z jednego
lub większej ilości wyrazów, np. „dom”, „pies, kot i mysz”, „jestem
człowiekiem”, „na zapleczu”.33
4. Identyfikacja wyrazów fleksyjnych.
Istnieją formy niektórych wyrazów, które zapisuje się w postaci dwóch
odseparowanych elementów. Forma stopnia najwyższego przymiotnika
31

Słowo „więc” jest spójnikiem łączącym oba zdania. Możliwe są także połączenia bezspójnikowe.
(Drewa, 1993, s. 98).

32
33

Słowo „która” stanowi element łączący oba zdania składowe (Saloni, Świdziński, 1985, s. 41).

Problemem obliczeniowym w procesie tworzenia grup syntaktycznych jest bardzo szybko
rosnąca liczba możliwych podziałów na grupy, wraz ze wzrostem liczby wyrazów w zdaniu. Dla
dwóch wyrazów możliwości są 2, dla pięciu wyrazów możliwości jest 52, a dla dziesięciu aż
115 975. Wzór na liczbę możliwości wiąże się z tzw. liczbami Stirlinga drugiego rodzaju i liczbami
Bella.
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„chory” składa się z dwóch wyrazów: „najbardziej chory”, podobnie jak
formy czasowników zwrotnych, np. „śmiać się”. Słownik fleksyjny musi
zawierać wszystkie formy, także takie, które wyrażane są w postaci dwóch
wyrazów. Wyraz fleksyjny oznaczać będzie każdą formę fleksyjną
wyrazu, występującą w słowniku fleksyjnym.
Identyfikacja wyrazów fleksyjnych oznacza odnalezienie wszystkich form
fleksyjnych użytych w zdaniu. W tym celu należy wziąć pod uwagę fakt,
że niektóre formy mogą być wyrażane za pomocą więcej niż jednego
wyrazu.
System bierze także pod uwagę, że dana postać wyrazu lub wyrazów może
nie określać jednoznacznie formy fleksyjnej, tzn. może istnieć więcej niż
jedna forma fleksyjna, zapisywana w ten sam sposób. Liczba możliwych
interpretacji jest ściśle uzależniona od danych zawartych w słowniku.
5. Określenie struktury grup syntaktycznych w zdaniu.
W strukturze zdania każda grupa powiązana jest z inną grupą, będąc dla

STRUKTURA
GRUP

niej nadrzędną lub podrzędną. Każda grupa może mieć najwyżej jedną
grupę bezpośrednio nadrzędną, lecz dowolnie wiele grup podrzędnych.
Dla N grup syntaktycznych, prawdziwy jest wzór: L=NN-1, gdzie L oznacza
liczbę możliwych do utworzenia struktur.34 Na przykład: dla zdania
„Sympatyczny Marek szybko jedzie samochodem.” poprawna struktura
przedstawiona jest na rys 3.
Marek
sympatyczny

jedzie
szybko samochodem

Rys. 3. Struktura zdania „Sympatyczny Marek szybko jedzie samochodem.”
6. Określenie funkcji grup syntaktycznych w zdaniu.
Każda grupa pełni jakąś funkcję. W języku polskim oraz wielu innych,
wyróżnia się pięć funkcji:

34
Pojawia się kolejny problem obliczeniowy – dla dwóch grup syntaktycznych kombinacje są 2,
dla pięciu już 625, natomiast dla dziesięciu aż 1 000 000 000.
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a. Podmiot (dopuszczalna tylko jedna taka grupa w zdaniu).
Grupa pełniąca funkcję podmiotu jest w stosunku podrzędnym
do grupy orzeczenia, a ogólnie oznacza wykonawcę lub odbiorcę
czynności, np. „Sympatyczny Marek szybko jedzie samochodem.”
b. Orzeczenie (dopuszczalna tylko jedna taka grupa w zdaniu).
Grupa orzeczeniowa jest najbardziej nadrzędną częścią zdania,
określa czynność lub stan podmiotu, i jest w stosunku do niego
nadrzędna, np. „Sympatyczny Marek szybko jedzie samochodem.”
c. Przydawka.
Przydawka jest grupą służącą do określania innych grup, w języku
polskim służy określaniu rzeczowników, np. w funkcji podmiotu:
„Sympatyczny Marek szybko jedzie samochodem.”
d. Dopełnienie.
Grupa dopełnieniowa, podobnie jak przydawka, służy określaniu
innych grup. W języku polskim określa czasowniki, przymiotniki
i przysłówki,

np.:

„Sympatyczny

Marek

szybko

jedzie

samochodem.”
e. Okolicznik.
W języku polskim okolicznik jest określeniem czasownika,
przymiotnika i przysłówka, określa wykonywaną czynność lub stan
opisany w grupie orzeczenia, np. „Sympatyczny Marek szybko
jedzie samochodem.”
Liczba możliwości określenia funkcji grup w zdaniu wyraża się wzorem:
L=Xy, gdzie X jest liczbą typów funkcji, a y oznacza liczbę grup w zdaniu,
natomiast L określa liczbę tych możliwości. Wzór ten nie uwzględnia
faktu, że niektóre z funkcji mogą być przypisane tylko jednej grupie w
każdym zdaniu pojedynczym.
Poza

opisanymi

etapami

analizy,

w

procesie

identyfikacji

struktury

wypowiedzenia, uwzględniane są następujące aspekty:
1. Wyrazy pisane łącznie.
Istnieją wyrazy, które pisane są łącznie z innymi wyrazami, zmieniając ich
znaczenie, m. in. partykuła przecząca „nie”, pisana jest łącznie
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z przymiotnikami, np. „niemiły”. W procesie identyfikacji wyrazów
fleksyjnych system uwzględnia ten fakt, i dokonuje rozbicia wyrazów
zapisanych łącznie w celu określenia formy fleksyjnej każdego z nich.
2. Szyk wyrazów.

SZYK WYRAZÓW

Kolejność wyrazów w wypowiedzeniu w różnych językach naturalnych
poddawana jest różnym regułom. System nie może zakładać jakiegoś
określonego szyku wyrazów, ponieważ ma umożliwiać przetwarzanie
różnych języków. Fakt ten uwzględniany jest na wszystkich etapach
analizy. Jednocześnie wymagane jest, aby w plikach danych, opisujących
gramatykę przetwarzanego języka, zawarte były wszystkie niezbędne
informacje na temat kolejności wyrazów.
3. Podmiot domyślny.

PODMIOT
DOMYŚLNY

Podmiot domyślny oznacza podmiot, który nie jest wskazywany
bezpośrednio, lecz np. za pomocą zaimka „ja”, „ty”, itp. W języku polskim
występuje forma podmiotu domyślnego, który nie jest reprezentowany
w zdaniu za pomocą żadnego wyrazu, a wynika z kontekstu oraz formy
orzeczenia. System uwzględnia tego rodzaju podmiot, zakładając podczas
analizy podmiot domyślny w formie jednego z zaimków „ja”, „ty”, „on”,
które wskazują na rozmówcę, system Denise 5, oraz obowiązujący temat
rozmowy.
4. Interpretacja zaimków.

ZAIMKI

W języku naturalnym powszechnie stosowane są zaimki, czyli wyrazy,
które zastępują inne, takie, że odbiorca powinien domyślić się ich
na podstawie kontekstu rozmowy. Przykładem jest opisany podmiot
domyślny, w którym zaimek wskazuje na osobę rozmówcy, system będący
odbiorcą, albo temat rozmowy. Podobnie jest z zaimkami dzierżawczymi:
„mój”, „twój”, „jego” itp., których znaczenia po części również trzeba się
domyślać. System Denise 5 dokonuje interpretacji takich zaimków jako
czynność niezbędną dla procesu rozumienia wypowiedzenia.
5. Przypadek struktury niejednoznacznej.
W sytuacji, kiedy po zakończeniu analizy wypowiedzenia okaże się, że
istnieje więcej niż jedna struktura, dopuszczalna w ramach stosowanych
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reguł i opisu gramatyki języka, pojawia się problem niejednoznaczności.35
W tej okoliczności system nie rezygnuje z analizy wypowiedzenia, lecz
zgłasza ten problem użytkownikowi, zadając jednocześnie pytanie, które
ma mu pozwolić na konkretyzację wypowiedzenia, co ma umożliwić
systemowi wykluczenie błędnych interpretacji.
Ze względu na stopień złożoności analizy wypowiedzenia, a co za tym idzie
wymaganie dużej mocy obliczeniowej procesora, wprowadzone zostały elementy
przyśpieszające cały proces. Część z nich jest parametrami konfiguracyjnymi
i służy narzuceniu ograniczeń na analizę w celu jej uproszczenia w stopniu
określonym przez użytkownika. Zależnie od przetwarzanego języka, różne
ograniczenia mogą się okazać korzystne i powinny być ustawiane właśnie pod
kątem gramatyki danego języka.
2.4.2.2 Uzyskiwanie zdań liniowych
Konieczność tworzenia zdań liniowych wynika z założeń, które zostały

ZDANIA
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określone w związku z przyjętą postacią bazy wiedzy.36 Proces tworzenia zdań
liniowych jest przekształcaniem zdania pierwotnego, w celu wyeliminowania:
1. Grup z więcej niż jedną grupą bezpośrednio podrzędną.
2. Grup zbudowanych z kilku niezależnych elementów.37
Przekształcenia zdania pierwotnego muszą zagwarantować, że uzyskane zdania
liniowe będą dokładnie odpowiadały zdaniu pierwotnemu, nie powodując utraty
informacji. Stosowane są następujące przekształcenia:
1. Przekształcanie grup z więcej niż jedną grupą bezpośrednio podrzędną.
Algorytm tego przekształcenia najłatwiej wyobrazić sobie jako tworzenie
zdania liniowego dla każdej grupy, która nie ma grupy podrzędnej.
Tworzenie zdania polega na znalezieniu drogi z wybranej grupy
najbardziej podrzędnej do grupy najbardziej nadrzędnej (takiej, która nie
posiada grupy nadrzędnej). Wyrazy, które znajdą się na tej drodze utworzą
zdanie liniowe. Zbiór zdań liniowych uzyskanych dla każdej grupy
35
W punkcie 2.2.5, w ramach opisu systemu Cyc, opisano już ten problem, wskazując także na
sposób jego rozwiązywania przez ten system. Por. też Dennett (1997, s. 60-61, 65).
36

Zagadnienie to zostało omówione w punkcie 2.2.2.2 tej pracy.

37

Elementy te mogą być połączone za pomocą spójników lub bezspójnikowo.
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najbardziej podrzędnej, połączony spójnikiem koniunkcji „i” będzie
odpowiednikiem zdania pierwotnego. Przykład przekształcenia zdania
„Kubuś chętnie pije mleko.” przedstawia rys. 4.
Kubuś

pije

chętnie

Kubuś

Kubuś

pije

pije

mleko

chętnie

mleko

Rys. 4. Rozbiór składniowy zdania „Kubuś chętnie pije mleko.”.
W wyniku przekształcenia uzyskano dwa zdania liniowe, które połączone
spójnikiem są równoznaczne zdaniu pierwotnemu: „Kubuś pije mleko”
i „Kubuś pije chętnie.”38
2. Przekształcanie grup zbudowanych z kilku niezależnych elementów.
Elementami niezależnymi w grupie „tańczy i śpiewa” są wyrazy „tańczy”
i „śpiewa”. Niezależność ta oznacza, że istnieje możliwość rozbicia tej
grupy

oraz

dokonania

takich

odpowiednich

przekształceń,

że przekazywana treść nie zostanie zmieniona. Przekształcenia te polegają
na utworzeniu tylu zdań, ile jest elementów niezależnych, i umieszczeniu
w każdym zdaniu odpowiedniego jednego elementu oraz połączeniu tych
zdań w sposób odpowiadający połączeniom tych elementów w grupie
zdania pierwotnego. Przykładowe zdanie: „Marek tańczy i śpiewa.” będzie
przekształcone w sposób pokazany na rys. 5.
Marek

Marek

Marek

tańczy i śpiewa

tańczy

śpiewa

Rys. 5. Rozbiór składniowy zdania „Marek tańczy i śpiewa.”.

38
Autor świadomie pomija tutaj kwestię tego, że różne czasowniki wymagają odpowiedniej liczby
określników, tzn. pić musi ktoś, pite musi być coś; natomiast określenie sposobu picia nie jest
konieczne.
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Należy pamiętać, że powstałe zdania liniowe połączone są odpowiednim
spójnikiem (tutaj poprzez koniunkcję „i”), warunkującym poprawność
przekształcenia.
Z punktu widzenia przetwarzania informacji zawartych w bazie wiedzy,
pozostawienie w grupie elementów niezależnych, które traktowane byłyby
jako całość, stanowi dla systemu potencjalną utratę informacji.39 To z kolei
faktycznie zmniejsza stopień rozumienia tekstu.
2.4.2.2 Generowanie zdań poprawnych gramatycznie
System Denise 5 komunikuje się z użytkownikiem w oparciu o posiadaną

ODMIANA ZDAŃ

wiedzę. Wypowiedzenia powstają na bazie informacji zgromadzonych w bazie
wiedzy i muszą być odpowiednio przekształcone zanim zostaną przedstawione
użytkownikowi.40 Przekształcenie polega na zastosowaniu do nich reguł
gramatyki, które opisane są w plikach językowych. W ten sposób generowane
są zdania poprawne gramatycznie. Jednakże, niejako w konsekwencji przyjętej
reprezentacji wiedzy w postaci faktów prostych, a więc zdań liniowych, system
w obecnej chwili generuje takie właśnie wypowiedzenia. W celu przekształcenia
zdania na poprawną formę gramatyczną, niezbędne jest podanie następujących

NIEZBĘDNE
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parametrów dla każdej grupy syntaktycznej, z której składa się zdanie:
•

Funkcja grupy.

•

Grupa nadrzędna dla tej grupy, jeśli istnieje.

•

Formy bazowe wyrazów tworzących grupę.41

Wersje systemu Denise 5.0 i 5.1 nie zapewniają wygenerowania poprawnych
form wyrazów dla każdego typu zdania liniowego, ze względu na:
•

Brak wystarczająco precyzyjnego opisu gramatycznego.

•

Brak mechanizmów odmiany grupy orzeczenia w formie imiennej.

39
Informacja jest tracona, ponieważ jeśli np. grupę „Marek i Darek” traktować jako całość, to
w zestawieniu z grupą „Darek” grupy te będą całkowicie różne. Dopiero rozbicie (lub dodatkowa
interpretacja spójnika „i”) grupy „Marek i Darek” na dwie połączone koniunkcją: „Marek” i „Darek”
pozwala na uwzględnienie wszystkich informacji w niej zawartych.
40

Nie dotyczy to komunikatów systemowych, które nie są generowane przez system, a jedynie
przedstawiane.
41

Wyrazem bazowym dla odmiany rzeczownika jest
dla przymiotnika mianownik liczby pojedynczej rodzaju
a dla czasownika bezokolicznik, itd.

mianownik liczby pojedynczej,
m•skiego w stopniu równym,
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Ze względu na niewystarczający opis gramatyczny, w połączeniu ze słownikiem
zawierającym wyrazy w formach nierozróżnialnych przez niektóre z reguł, zdarza
się, że system nie potrafi dobrać jednoznacznej formy danego wyrazu. W takiej
sytuacji decyzja podejmowana jest w drodze losowania jednej spośród kilku
znalezionych, równie dobrze ocenionych form. W przypadku orzeczenia
imiennego, w systemie nie ma mechanizmów odpowiedzialnych za jego odmianę.
Grupa ta jest przedstawiana w postaci wyrazów w formie bazowej.42
2.4.3 Moduł logiki i wnioskowanie
Moduł ten jest drugim najważniejszym modułem w systemie Denise 5.
W ramach modułu logiki realizowanych jest kilka zadań. Pierwsze i najprostsze
polega na znalezieniu adekwatnej do sytuacji dialogowej reguły prowadzenia
konwersacji. W następnej kolejności przeprowadzane jest wnioskowanie w celu
ustalenia, czy prawdziwość lub fałszywość podanej przez użytkownika informacji
może zostać udowodniona w oparciu o posiadane w bazie wiedzy dane. Na tym
etapie system generuje odpowiedź zależną od wyniku przeprowadzonego
wnioskowania i przedstawia ją w sposób określony w wypowiedzeniu: jednym
zdaniem lub w formie dłuższego wyjaśnienia. Najważniejszymi elementami
modułu logiki są sekcje odpowiedzialne za:
1. Tworzenie klauzul normalnych.
2. Wnioskowanie.
3. Porównywanie faktów prostych.
4. Wyjaśnianie.
2.4.3.1 Tworzenie klauzul normalnych
W systemie Denise 5 opisywanie relacji, jakie zachodzą pomiędzy faktami
prostymi danego faktu, do którego przynależą, odbywa się za pomocą wyrażeń
logicznych. Operacje te mają charakter koniunkcji, implikacji oraz alternatywy
wyłączającej. Okazuje się, że dowolne takie wyrażenie przekształcić można
w równoważne klauzule normalne, czyli takie, które zawierają jedynie operatory

42

Prace nad udoskonalaniem tej części systemu Denise 5 zostały zarzucone na rzecz tworzenia
nowego systemu, opartego na doświadczeniach zebranych z pracy nad Denise 5.
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podstawowe: or, not. Celem takiego przekształcenia jest przeprowadzenie
wnioskowania metodą rezolucji. W kolejnych wersjach systemu zrealizowano
dwa

odmienne

mechanizmy

dokonujące

tego

przekształcenia,

dążąc

do rozwiązania najbardziej uniwersalnego.
W systemie w wersji 5.0, przekształcanie wyrażenia do postaci klauzuli
normalnej43 przebiega w sposób zbliżony do opisywanego w literaturze,

ALGORYTM

w następujących etapach (Wójcik, 1991):
1. Eliminacja spójników:
A. Implikacji ⇒, za pomocą reguły:
α⇒β≡¬α∨β
B. Alternatywy wyłączającej ∀, za pomocą reguły:
α ∀ β ≡ (α ∨ β) ∧ (¬ β ∨ ¬ α)
α ∀ β ≡ (α ∨ β) ∧ (¬ β ∨ ¬ α)
2. Zredukowanie zakresu działania symbolu negacji, poprzez wprowadzenie
go bezpośrednio przed symbole za pomocą reguł:
¬ (α ∧ β) ≡ ¬ α ∨ ¬ β
¬ (α ∨ β) ≡ ¬ α ∧ ¬ β
¬¬α≡α
3. Wyprowadzenie znaku koniunkcji na zewnątrz nawiasów, w celu
przedstawienia wyrażenia w normalnej postaci iloczynowej, za pomocą
reguły:
α ∨ (β ∧ γ) ≡ (α ∨ β) ∧ (α ∨ γ)
Po zakończeniu przekształcania otrzymuje się zbiór klauzul normalnych
odpowiadających pierwotnemu wyrażeniu logicznemu.
Dla systemu w wersji 5.1 opracowano bardziej uniwersalny mechanizm,
stanowiący uogólnienie koncepcji przekształcenia, czyli uzyskanie klauzul
normalnych równoważnych danemu wyrażeniu w tym sensie, że jest ono
prawdziwe wtedy i tylko wtedy, kiedy wyprowadzone klauzule są także
prawdziwe.

43

A dokładniej do koniunkcyjnej postaci normalnej.
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2.4.3.2 Wnioskowanie
Wnioskowanie przeprowadzane jest po dokonaniu gramatycznej analizy
wprowadzonego do systemu wypowiedzenia. Informacja z wypowiedzenia
w postaci faktu musi zostać przez system oceniona w kontekście posiadanej bazy
wiedzy. Ocena polega na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy na podstawie
wiedzy posiadanej przez system44 możliwe jest wykazanie prawdziwości
lub fałszywości danego faktu. Po dokonaniu oceny, zależnie od typu
wypowiedzenia, system wykona odmienne działania:
1. W przypadku wypowiedzeń oznajmujących.

TWIERDZENIA

Jeśli wykazana zostanie prawdziwość lub fałszywość faktu, użytkownik
zostanie o tym poinformowany w formie, której zażądał. Jeśli jednak
wykazanie tego nie będzie możliwe, co oznacza, że do wykonania tego
brakuje informacji, system zapamięta fakt powiększając w ten sposób
swoją bazę wiedzy. Zapamiętanie faktu nastąpi także w sytuacji, kiedy
po wykazaniu prawdziwości informacji, wykryte zostaną fakty proste
przynależne do ocenianego faktu, których dotąd nie było w bazie wiedzy.
2. W przypadku wypowiedzeń pytających.

ZAPYTANIA

Po wykazaniu prawdziwości lub fałszywości faktu, a także w przypadku,
kiedy

wykazanie

tego

nie

było

możliwe,

użytkownik

zostanie

poinformowany o wyniku oceniania. Forma odpowiedzi generowanej
przez system, jest ściśle uzależniona od jej postaci oczekiwanej przez
użytkownika, tzn. może mieć charakter wyjaśnienia45 lub odpowiedzi
jednozdaniowej46.
Wykazywanie prawdziwości i fałszywości oparte jest na zasadzie wykazywania
niespełnialności zbioru klauzul w bazie wiedzy. Stosując metodę rezolucji, jeśli
zbiór jest niespełnialny, w skończonej liczbie kroków uzyskana zostanie klauzula
pusta. Udowodnienie prawdziwości jakiegoś faktu polega na dodaniu go do bazy

44

Wiedza systemu obejmuje bazę wiedzy oraz wprowadzony fakt.

45

W języku polskim słowem, które wywoła podanie odpowiedzi wraz z pełnym wyjaśnieniem jest
m. in. „dlaczego”.

46
Określenie oczekiwanej formy odpowiedzi odbywa się w oparciu o informacje zawarte w pliku
danych językowych, który omówiony został w punkcie 2.5.2.5.
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wiedzy w postaci zanegowanej i wykazaniu niespełnialności takiego zbioru
(Wójcik, 1991).
Ogólny algorytm sterujący procesem wnioskowania ma następującą postać:
47

1. Utwórz wyrażenie logiczne P odpowiednie dla sprawdzanego faktu.
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2. Przekształć zanegowane wyrażenie P do postaci klauzul normalnych.
3. Dla powstałych klauzul normalnych i posiadanej bazy wiedzy48 zastosuj
metodę rezolucji:
A. Jeśli wykazana zostanie sprzeczność, to:
a. Udowodniono prawdziwość badanego faktu.
b. Zakończ wnioskowanie.
B. Jeśli nie wykryto sprzeczności, to przejdź do kroku 5.
4. Przekształć wyrażenie P do postaci klauzul normalnych.
5. Dla powstałych klauzul normalnych i posiadanej bazy wiedzy zastosuj
metodę rezolucji:
A. Jeśli wykazana zostanie sprzeczność, to:
a. Udowodniono fałszywość badanego faktu.
b. Zakończ wnioskowanie.
B. Jeśli nie wykryto sprzeczności, to:
a. Wystąpił brak danych.49
b. Zakończ wnioskowanie.
Stosując metodę rezolucji pojawia się problem związany z powstawaniem
nieużytecznych konkluzji. Opracowano wiele sposobów na usprawnienie procesu
wnioskowania. W systemie Denise 5 eliminowane są konkluzje powtarzające się,
czyli takie, które już zostały wyprowadzone, a sam proces wykazywania
niespełnialności przebiega tak, by możliwie szybko uzyskać klauzulę pustą,
wykorzystując w pierwszej kolejności najnowsze uzyskane konkluzje.

47

Wyrażenie takie, to ujęte w nawiasy, połączone spójnikiem koniunkcji wszystkie klauzule
przynależne do badanego faktu.
48

Baza wiedzy jest listą klauzul normalnych utworzonych z wszystkich zgromadzonych w niej
faktów.
49

Brak danych oznacza, że z posiadanych informacji stosując obraną metodę wnioskowania
nie wynika ani prawdziwość ani fałszywość badanego faktu.
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2.4.3.3 Porównywanie faktów prostych
Fakty proste, czyli zakodowane zdania liniowe, są jednostkami
elementarnymi bazy wiedzy uczestniczącymi w procesie wnioskowania
zastosowanego w systemie Denise 5, opartego na metodzie rezolucji.
Porównywanie jednostek elementarnych o tak złożonej strukturze informacyjnej
jest zadaniem trudnym i jakość jego rozwiązania znacząco wpływa na jakość
wnioskowania.

W

ramach

porównywania

faktów

prostych

odbywa

się porównywanie par grup syntaktycznych. Ze względu na stopień złożoności
problemu wygodnie jest rozdzielić od siebie te dwa poziomy:
1. Porównywanie pary faktów prostych (zdań liniowych).
2. Porównywanie pary grup syntaktycznych.
Porównywanie faktów prostych odbywa się w oparciu o dane zapisane w pliku
"logic/factscmp.dat"50, przy zastosowaniu następującego algorytmu:
1. Czy języki, w których zapisano fakty proste są zgodne?
A. Jeśli tak, przejdź do kroku 2.
B. Jeśli nie, zakończ porównywanie (fakty proste są różne).
2. Wykonaj czynności tyle razy, ile jest grup w dłuższym fakcie prostym:
A. Określ kolejną parę grup do porównania, postępując od grup
najbardziej nadrzędnych do grup najbardziej podrzędnych.
B. Jeśli funkcje grup z określonej pary są różne, to zakończ
porównanie (fakty proste są różne).
C. Czy to para grup z funkcją podmiotu?
a. Jeśli tak, to:
1. Porównaj tematy obu grup.
2. Przejdź do etapu 2.D.
b. Jeśli nie, to:
1. Wywołaj funkcję porównywania grup.
D. Znajdź reprezentacją aktualnej sytuacji korzystając z tablicy
przejść określonej w pliku "logic/factscmp.dat":
a. Ustal wynik w obecnym etapie porównania.

50

Plik ten jest opisany w punkcie 2.5.2.1.
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b. Jeśli z tablicy przejść wynika, że porównywanie ma zostać
zakończone, przejdź do kroku 3.
3. Zakończ porównywanie i zwróć aktualny wynik.
Wynik porównania pary faktów prostych A i B może być następujący:
•

FCMP_A_DIF_B
Fakty proste różnią się, mają charakter całkowicie odmienny, dotyczą
innych informacji, np. fakty proste: „Marek ma stary rower.” i „Drzewo
rośnie w ogrodzie.”.

•

FCMP_A_EQU_B51
Fakty proste są identyczne, informacje, które przenoszą są tożsame.

•

FCMP_A_IN_B52
Fakt prosty B zawiera informacje o charakterze kwantyfikatora
uniwersalnego, stanowiąc uogólnienie faktu prostego A, który się zawiera
w B, np.: fakty proste: „Marek ma komputer.” i „Ktoś ma komputer”,
zawierają się w fakcie prostym „Wszyscy mają komputer.”. Inny przykład:
fakt prosty „Marek ma komputer.” zawiera się w fakcie prostym „Marek
ma wszystko.”.

•

FCMP_A_PR_B53
Fakt prosty B zawiera informacje o charakterze kwantyfikatora
egzystencjalnego, stanowiąc uogólnienie faktu prostego A, który jest
sprecyzowaniem B, np.: fakt prosty „Marek ma komputer.” jest
sprecyzowaniem faktu prostego „Ktoś ma komputer.” jak również „Marek
coś ma.”.

Proces porównywania pary grup syntaktycznych jest bardzo złożony i zamiast
algorytmu, lepiej jest przedstawić, jakie aspekty brane są w nim pod uwagę:
1. Wyrazy bazowe użyte w grupach.
Porównywanie ze sobą wyrazów bazowych jest najprostszą metodą
stwierdzenia identyczności grup. Jeżeli jednak wyrazy w obu grupach

51

Istnieje także wersja zanegowana: FCMP_A_EQU_B_NEG, np. „Marek śpi.” i „Marek nie śpi.”.

52

Przykład dla wersji zanegowanej: FCMP_A_IN_B_NEG, „Marek nie pije mleka.” i „Marek pije
wszystko.”.
53
Dla wersji zanegowanej: FCMP_A_PR_B_NEG, np. „Marek ma samochód.” i „Ktoś ma
niesamochód.”.
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nie są identyczne, nie oznacza to jeszcze, że grupy są całkowicie różne.
Dlatego porównywanie wyrazów bazowych nie jest wystarczającą metodą
oceny.
2. Kolejność wyrazów w grupach.
Istnieją języki naturalne, w których kolejność wyrazów tworzących grupę
nie jest ściśle ustalona. Do takich języków należy język polski, w którym
można powiedzieć: „Marek został studentem dwa lata temu.”,„Studentem
został Marek dwa lata temu.”, czy „Dwa lata temu studentem został
Marek.”, albo „Studentem Marek został dwa lata temu.” itp. Grupa
orzeczeniowa przedstawiana jest w zdaniach z różną kolejnością
występowania jej wyrazów bazowych: „został studentem” i „studentem
został”. System uwzględnia odmienną kolejność wyrazów w grupach.
3. Formy fleksyjne wyrazów w grupach.
Uwzględniając formy fleksyjne, w oparciu o dane zapisane w plikach
zewnętrznych, opisujących, które formy fleksyjne stanowią reprezentacje
kwantyfikatorów, system uwzględnia występowanie w grupach wyrazów
w funkcji kwantyfikatorów. Dzięki temu program jest w stanie poprawnie
ocenić relację, jaka zachodzi pomiędzy porównywanymi grupami,
np.: „Marek” i „ktoś” lub „jest człowiekiem” i „jest kimś”, a także „Marek”
i „wszyscy” itp.
4. Ilość wyrazów w grupach.
Jeśli liczba wyrazów w obu grupach jest różna, nie oznacza to, że grupy są
definitywnie odmienne. System musi uwzględniać, że jedna z grup może
zawierać się w drugiej, a informacja ta jest użyteczna w procesie
porównywania faktów prostych. Np. grupa „Darek” zawiera się w grupie
„Marek, Darek, Janek”. Sprawdzenie polega na zbadaniu, czy wszystkie
wyrazy grupy, która posiada ich mniej, zawierają się w grupie drugiej.
5. Wyrażenia tożsamościowe.54
W przypadku, gdy wyrazy bazowe obu grup zdecydowanie się różnią,
nie zawierają się w sobie ani nie są kwantyfikatorami, system sprawdza,
czy nie są to wyrażenia tożsamościowe, czyli takie, które podają tę samą
54

Wyrażenie tożsamościowe jest zdefiniowane w punkcie 2.3.2.

81

informację, lecz w innej postaci. Np. zdania „Marek jest studentem.”
i „Marek studiuje.” powinny zostać uznane jako zgodne, mimo tego,
że grupy orzeczeniowe: „studiuje” i „jest studentem” z punktu widzenia
omówionych wcześniej mechanizmów, są różne.
2.4.3.4 Wyjaśnianie
Moduł wyjaśniania jest jednym z podstawowych elementów systemów
ekspertowych. W systemie Denise 5 wyjaśnianie odgrywa także dużą rolę,
pozwalając prześledzić proces wnioskowania programu. Pośrednim celem
wnioskowania jest wykazanie sprzeczności, dopiero na podstawie której
uzyskiwany jest wniosek dotyczący badanego faktu. Wyjaśnienie dłuższego
wywodu przedstawiane jest od faktów prostych, będących w stosunku do siebie
sprzecznymi, z których wynika klauzula pusta, a które mogą być integralną
częścią bazy wiedzy lub konkluzjami powstałymi podczas wnioskowania.
W przypadku, gdy są to konkluzje, przedstawiana jest droga, która prowadziła do
ich uzyskania. Na przykład: po wprowadzeniu do systemu Denise 5.1
wypowiedzenia „Ala ma kota i psa.”55 można sprawdzić, jak jest ono rozumiane
przez system, i zażądać udzielenia pełnego wyjaśnienia tej interpretacji, np.:
UŻYTKOWNIK: Ala ma psa i kota?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?
DENISE: Ponieważ gdyby tak nie było, powstałaby klauzula pusta56
co wynika z tego, że
prawdą jest, że Ala ma kota
oraz nie jest prawdą, że Ala ma kota
co wynika z tego, że
przyjęto hipotezę, że nie jest prawdą, że Ala ma psy57 lub (or)58 że Ala ma kota

55

Wprowadzenie do programu tych informacji odbywać się może na wiele innych
sposobów -mogą to być także konkluzje, a nie jak tutaj – bezpośrednio podane informacje.
W tym przypadku zdanie nie jest zdaniem liniowym, i program po dokonaniu koniecznych
przekształceń otrzyma następujące zdania liniowe: „Ala ma kota.” oraz „Ala ma psa.”.
56
57

Klauzula pusta oznacza wykrycie sprzeczności.

Forma liczby mnogiej wyrazu „pies” pojawia się ze względu na odmianę w warunkach
niejednoznaczności. Zagadnienie to zostało omówione w punkcie 2.4.2.2.
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oraz prawdą jest, że Ala ma psy.
Wyjaśnienie prezentowane jest w takiej kompozycji, która pomaga prześledzić
proces wnioskowania. Przykład ukazuje, że wszystkie zdania generowane
w wyjaśnieniu są zdaniami liniowymi, co oznacza, że system nie agreguje
informacji, lecz przedstawia je w formie odzwierciedlającej postać danych
w bazie wiedzy oraz proces wnioskowania. W wyniku tego wyjaśnienie nie
zawsze jest łatwe do odczytania i może wymagać uważnego prześledzenia,
szczególnie przez osoby, które nie posiadają podstawowej wiedzy z dziedziny
logiki.
2.4.4 Moduł generowania pytań
Moduł generowania pytań stanowi człon wykonawczy sterowany
przy pomocy

reguł

konwersacyjnych

określonych

przez

konstruktora

w zewnętrznym pliku danych: „logic/conversation.dat”, którego opis znajduje się
w dalszej części pracy. Sterowanie generacją pytania odbywa się poprzez
określenie dwóch parametrów:
1. Temat pytania.
2. Temat źródłowy.
Temat pytania to temat, na który ma być zadane pytanie. Temat źródłowy
to temat, na podstawie którego ma być utworzone pytanie.
Tematem pytania może być:
•

Użytkownik.

•

System Denise.

•

Aktualny temat rozmowy.

•

Temat z bazy wiedzy wybrany losowo.

•

Temat z bazy wiedzy, o którym jest najmniej informacji.

•

Temat z bazy wiedzy, o którym jest najwięcej informacji.

Temat, o którym jest najmniej informacji, oznacza taki temat z bazy wiedzy, który
posiada najmniejszą ilość faktów prostych. Analogicznie, temat, do którego

58

Słowo „lub” nie przez wszystkich uznawane jest za odpowiednik logicznego spójnika
alternatywy (or), a właśnie tak należy je rozumieć w podanym wyjaśnieniu.
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odwołuje się największa ilość faktów prostych, jest tematem, o którym jest
najwięcej informacji.
Tematem źródłowym może być:
•

Temat najbardziej podobny do tematu pytania.

•

Temat najmniej podobny do tematu pytania.

•

Temat z bazy wiedzy wybrany losowo.

•

Temat z bazy wiedzy, o którym jest najmniej informacji.

•

Temat z bazy wiedzy, o którym jest najwięcej informacji.

Temat najbardziej podobny do tematu pytania to taki temat, który posiada
najwięcej faktów prostych takich samych59, jak temat pytania. Odpowiednio,
taki temat, który posiada minimalną ilość faktów prostych takich, jak temat
pytania, nazywany jest tematem najmniej podobnym tematowi pytania.
Istnieje jeszcze jeden parametr, służący określeniu tematu źródłowego:
•

W temacie źródłowym nie może być faktów prostych sprzecznych
z faktami prostymi należącymi do tematu pytania.

•

W temacie źródłowym muszą być fakty proste sprzeczne z faktami
prostymi przynależącymi do tematu pytania.

•

W temacie źródłowym mogą, ale nie muszą być fakty proste sprzeczne
z faktami prostymi tematu podmiotu.

Po tym, jak zostanie określony temat pytania oraz rodzaj tematu źródłowego,
system odszuka w faktach prostych tematu źródłowego taki fakt prosty, którego
nie ma w zbiorze faktów prostych tematu pytania, i który nie jest z nimi
sprzeczny. W przypadku, gdy istnieje więcej takich faktów prostych, system
wybierze jeden z nich drogą losowania. Na podstawie tak znalezionego faktu
prostego zostanie ułożone pytanie, które będzie przekazane do modułu
gramatycznego, w celu ustalenia form fleksyjnych poszczególnych wyrazów.
Gotowe pytanie zostanie przedstawione użytkownikowi.
2.5 Zewnętrzne pliki danych w systemie
Pliki danych w systemie wygodnie jest podzielić w następujący sposób:
59
Takich samych w sensie zgodności faktów prostych, w których porównywaniu nie jest brany
podmiot inny dla różnych tematów.

PLIKI DANYCH
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1. Zbiory tworzone przez program.
A. Pliki wiedzy konstruowane z przetworzonych przez program
wypowiedzeń w języku naturalnym (pliki z listy w:
„facts/facts-list”, oraz plik znaczeń tożsamościowych
„facts/meanings.dat” w wersji 5.1).
B. Pliki z danymi o konfiguracji systemu (standardowy plik
„config” oraz „languages/active_language”).
C. Pliki raportujące pracę systemu.
2. Zbiory tworzone przez projektanta systemu.
A. Zbiór reguł porównywania zdań pojedynczych
(„logic/factscmp.dat”).
B. Zbiór reguł prowadzenia rozmowy („logic/conversations.dat”).
C. Informacje o przetwarzanym języku naturalnym
(katalog „languages”).
a. Kategoria danych fleksyjnych.
b. Kategoria danych gramatycznych.
c. Kategoria danych gramatyczno-logicznych.
d. Zbiór reguł usuwania z wypowiedzenia elementów
nieprzydatnych w analizie („*.fil”).
e. Lista komunikatów programu („*.catalog”).
2.5.1 Zbiory tworzone przez system
2.5.1.1 Pliki wiedzy
Do plików wiedzy tworzonych przez system należą:
•

Bazy wiedzy.

•

Plik z wyrażeniami tożsamościowymi.

Bazy wiedzy to bazy zawierające fakty, konstruowane z wprowadzonych
do programu wypowiedzeń w języku naturalnym, które po przetworzeniu przez
system są wykorzystywane m. in. w procesie wnioskowania. Są funkcjonalnym
odpowiednikiem baz wiedzy tworzonych w projekcie Cyc i systemach
ekspertowych.

BAZY WIEDZY
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W pliku „facts/facts-list” znajduje się lista nazw baz wiedzy, które system ma
wczytać po uruchomieniu. Stosowana struktura bazy wiedzy jest następująca:
1. Atrybuty bazy wiedzy.
2. Lista tematów.
3. Lista faktów.
Wyróżnia się trzy atrybuty określające sposób zarządzania daną bazą wiedzy:
1. Dodawanie nowych tematów: dopuszczalne lub niedopuszczalne.

ATRYBUTY
BAZY WIEDZY

Określa, czy do tej bazy (pliku) system może dopisywać nowe tematy.
2. Dodawanie nowych faktów: dopuszczalne lub niedopuszczalne.
Określa, czy w tej bazie (pliku) system może zapamiętywać nowe fakty.
3. Przekierowania tematów: dopuszczalne lub niedopuszczalne.
Określa, czy umieszczane w tej bazie fakty mogą przynależeć do tematów
zdefiniowanych w innej bazie.
Istnieje grupa operacji, które są wykonywane przez system i użytkownika
w ramach zarządzania bazami wiedzy:
•

Tworzenie nowych baz wiedzy.

•

Usuwanie wybranych baz wiedzy.

•

Łączenie baz wiedzy.

Tworzenie nowych baz wiedzy jest realizowane przez program i w zasadzie
bezpośrednie ich tworzenie przez użytkownika nie jest przewidziane.60 Usunięcie
bazy wiedzy jest czynnością prostą: wystarczy skasować linię z nazwą tej bazy
z listy nazw w pliku „facts/facts-list”, i usunąć bazę z katalogu. Operacja łączenia
baz wiedzy, czyli dodawania do listy baz wiedzy nowych, realizowana jest
w następujących krokach:
1. System musi być wyłączony.
2. Skopiuj bazę do katalogu „facts”.
3. Dopisz do pliku „facts/facts-list”61 nazwę nowej bazy wiedzy.
4. Można uruchomić system Denise i sprawdzić, czy nowa baza wiedzy
została poprawnie odczytana.

60

Ze względu na fakt, że bazy wiedzy zapisywane są w plikach w formacie ASCII, użytkownik
może je bezpośrednio modyfikować, a także tworzyć.

61

Jeśli plik nie istnieje, to należy go utworzyć w edytorze tekstowym.

OPERACJE NA
BAZACH WIEDZY
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Lista tematów zajmuje drugą część pliku bazy wiedzy. Pojęcie tematu, rozumiane
jako parametr opisu faktu prostego, zostało zdefiniowane w punkcie 2.2.2.2.
Przedstawienie tematu w bazie wiedzy oznacza wyróżnienie określonego obiektu,
funkcjonującego w zdaniu jako grupa podmiotu62. Zasadniczo w każdym pliku
bazy wiedzy znajduje się lista tematów, do których przynależą wszystkie fakty
proste w niej zgromadzone. Jednakże dodawanie nowych baz wiedzy oraz pewne
ustawiania ich atrybutów, powodują, że w danym pliku występują fakty proste,
których tematy umieszczone są w innym pliku. W tej sytuacji usuwanie plików
baz wiedzy może doprowadzić do błędów: niektóre fakty proste mogą zostać
pozbawione tematu.
Temat reprezentowany jest poprzez słowa bazowe, które go określają, zwane

LISTA TEMATÓW

identyfikatorami tematu. Dla zdania „Marek ma komputer.”, identyfikatorem
tematu jest słowo „Marek”, natomiast dla zdania „Programista Marek ma
piekarnie.” słowa: „programista” i „Marek”. Jakie wyrazy są identyfikatorami
tematu określone jest w katalogu „languages” w pliku „*.lo5”, który został
omówiony w punkcie 2.5.2.5.
Lista faktów stanowi ostatnią część pliku bazy wiedzy. Termin fakt został
zdefiniowany w punkcie 2.2.2.2. Na opis faktu w bazie wiedzy składają się
następujące elementy:
1. Czas jego wpisania do bazy wiedzy.
2. Liczba klauzul normalnych, które go opisują.
3. Klauzule

normalne,

które

go

opisują,

w

których

zdarzeniami

elementarnymi są fakty proste, z których składa się ten fakt.
Następnie podane są wszystkie fakty proste, z których zbudowany jest dany fakt.
W strukturze faktu prostego w bazie wiedzy znajdują się następujące informacje:
1. Jakość analizy zdania liniowego, z którego został utworzony fakt prosty.
2. Wskaźnik na temat faktu prostego.63
3. Nazwa języka naturalnego, w którym zapisane zostało zdanie liniowe.
4. Lista identyfikatorów tematu występujących w tym fakcie prostym.64
62
W przyszłości przewidywane jest poszerzenie
występujące w zdaniu, a także na relacje.
63

identyfikacji

na

wszystkie

inne

obiekty

W rzeczywistości wskazanie tematu wymaga podania kilku informacji: identyfikatora bazy
wiedzy, w której znajduje się temat, oraz numeru tego tematu w tej bazie wiedzy.

LISTA FAKTÓW
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5. Wypowiedzenie w postaci wprowadzonej przez użytkownika.
6. Lista wyrazów zdania liniowego.
7. Lista wyrazów bazowych zdania liniowego.
8. Dane ze słownika fleksyjnego opisujące formy użytych wyrazów.
9. Informacje o zrostach każdego wyrazu.65
10. Opis, do jakiego wyrazu fleksyjnego należy każdy wyraz.
11. Opis, do jakiej grupy syntaktycznej należy każdy wyraz.
12. Informacje o strukturze grup syntaktycznych.66
13. Informacje o funkcji każdej grupy syntaktycznej.
14. Informacje o stanie negacji grup syntaktycznych.67
Wszystkie dane zapisywane są w formie tekstu ASCII, umożliwiając ich kontrolę
i modyfikację konstruktorowi, który posiada specjalistyczną wiedzę o systemie.
Drugi rodzaj plików wiedzy, czyli plik z wyrażeniami tożsamościowymi,
istnieje w Denise 5 od wersji systemu 5.1. Znajduje się w katalogu „facts” pod
nazwą „meanings.dat” i zawiera zbiór wyrażeń tożsamościowych. Termin ten
został zdefiniowany w punkcie 2.3.2, zaś praktyczne wykorzystanie wyrażeń
tożsamościowych omówiono w punkcie 2.4.3.3, w ramach omawiania procesu
porównywania par grup syntaktycznych. Format zapisu danych w tym pliku jest
bardzo prosty, i nie ma przeciwwskazań, aby dokonywać w nim modyfikacji
w sposób bezpośredni, korzystając z edytora tekstowego. Zasadniczo jednak plik
ten tworzony jest przez system podczas rozmowy, np. poprzez wypowiedzenie:
„Studiować oznacza być studentem.”, które określane jest mianem wyrażenia
tożsamościowego,

i

które

spowoduje

dopisanie

jednej

linii

w

pliku

„meanings.dat” następującej postaci:

64

System nie tylko rozpoznaje identyfikatory tematu, lecz także odpowiednio je klasyfikuje.
W nieco inny sposób niż pozostałe wyrazy, traktowane są nazwy własne. Zagadnienie to wykracza
jednak poza ramy tej pracy. Plik określający wyrazy będące nazwami własnymi opisano w punkcie
2.5.2.5.
65

Opisane są połączenia wyrazów, z uwzględnieniem priorytetu każdego z połączonych wyrazów,
tzn. w połączeniu „niemiły” wyraz „miły” ma wyższy priorytet, bowiem partykuła „nie” pełni
jedynie funkcję modyfikatora.

66

Struktura podawana jest za pomocą określenia, jaka dla danej grupy syntaktycznej jest grupa
nadrzędna. Grupa z funkcją podmiotu, nie posiada grupy nadrzędnej. W sytuacji, kiedy grupa
nadrzędna składa się z kilku wyrazów samodzielnych, określone jest również, do którego z nich
dana grupa jest podrzędna.
67

Jeśli w grupie występuje wyraz będący językową reprezentacją logicznego operatora negacji,
musi to być uwzględnione w jej opisie.

WYRAŻENIA
TOŻSAMOŚCIOWE
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być,student=studiować
Zapis ten oznacza, że grupa syntaktyczna ze słowem bazowym „studiować”
oznacza to samo, co grupa ze słowami bazowymi „być studentem” i odwrotnie.
2.5.1.2 Pliki z danymi o konfiguracji systemu
Konfiguracja systemu umożliwia dostosowanie go do odmiennych potrzeb
różnych użytkowników. Możliwe jest także przystosowanie systemu do mocy
obliczeniowej komputera, na którym został uruchomiony. Dane o ustawieniu
parametrów pracy systemu zapisywane są w pliku tekstowym „config”,
w katalogu z programem. Istnieje możliwość zapamiętania wielu różnych
konfiguracji, które będą przechowywane w osobnych plikach, i będą mogły być
wczytywane

przez

użytkownika.

Sposób

ustalania

konfiguracji

zależy

od programu klienta odpowiedniego dla danego systemu operacyjnego. Jedną
z metod jest ustawianie parametrów konfiguracji poprzez wpisanie odpowiednich
rozkazów w polu, gdzie podaje się wypowiedzi dialogowe. Mechanizm ten
zastosowany został w opublikowanych dotychczas wersjach systemu Denise 5,
w których rozkaz rozpoznawany jest po tym, że linia zaczyna się znakiem „/”,
po którym następuje jedna z dostępnych komend. Aby zobaczyć listę rozkazów,
należy wpisać: "/help", a jeśli chce się uzyskać informacje na temat określonej
instrukcji,

wpisujemy:

"/help

instrukcja",

np.

"/help

set".

Dostępne

są następujące instrukcje:
•

about – Pokaż informacje o programie.

•

help – Pokaż listę rozkazów.

•

status – Pokaż status systemu.

•

load config nazwa_konfiguracji – Wczytaj konfiguracji o podanej
nazwie.68

•

save config nazwa_konfiguracji – Zapisz konfigurację z podaną nazwą.69

System jest konfigurowany za pomocą rozkazu „set parametr wartość”, natomiast
informację o wartości jakiegoś parametru uzyskuje się za pomocą „get parametr”.

68

W przypadku nie podania nazwy, wczytana zostanie konfiguracja podstawowa z pliku „config”.

69

Brak nazwy oznacza plik z konfiguracją podstawową – „config”.

KONFIGURACJA
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Parametr należy do jednej z kilku grup parametrów o określonym charakterze
i przyjmuje odpowiednie wartości:
1. Parametry graniczne analizy wypowiedzenia.
W celu przyśpieszenia analizy gramatycznej możliwe jest wprowadzenie
ograniczeń algorytmu, które zmniejszają możliwości interpretacyjne
systemu, przyśpieszając jednak jego pracę. W liście parametrów liczba
oznacza dodatnią liczbę całkowitą podawaną przez użytkownika,
natomiast parametr off oznacza „brak ograniczeń”, czyli pominięcie
danego ograniczenia podczas analizy wypowiedzenia. W innych
przypadkach parametry on i off rozumiane są jako „włącz” i „wyłącz”.
•

minwords liczba/off – min. liczba wyrazów70 w zdaniu.

•

mingroups liczba/off – min. liczba grup syntaktycznych w zdaniu.

•

maxgroups liczba/off – max. liczba grup w zdaniu.

•

maxfleks liczba/off – max. liczba wyrazów71 w zdaniu.

•

maxwords liczba/off – max. liczba wyrazów w grupie.

•

maxclauses liczba/off – max. liczba zdań składowych.

•

minprefixlen liczba/off – min. długość przedrostka w wyrazie.

•

prefixcheck on/off – sprawdzanie występowania przedrostków.

•

prefixcheckmode 0/1 – tryb analizy przedrostków.72

•

firstclause on/off – załóż, że zdanie pierwsze zawsze nadrzędne.

•

subjectfirst on/off – załóż, że orzeczenie zawsze za podmiotem.

•

rememberfirst on/off – koniec po pierwszej poprawnej strukturze.

2. Minimalne akceptowane jakości analizy gramatycznej.
Parametry

te

analizowanego

służą
układu

określeniu

minimalnej

gramatycznego,

jakości

która

jest

interpretacji
wymagana

dla zaakceptowania tej interpretacji. Parametr liczba oznacza dodatnią
70
Wyrazów jako elementów wypowiedzenia oddzielonych spacją lub innym odpowiednim znakiem
interpunkcyjnym.
71

Wyrazów jako elementów fleksyjnych wypowiedzenia odnalezionych w słowniku fleksyjnym.
Rozróżnienie to wynika z faktu, że niektóre formy fleksyjne pewnych wyrazów składają się
w istocie z dwóch wyrazów, m. in. formy wyższa i najwyższa w stopniowaniu przymiotników,
np. „najbardziej mokry”.
72

W trybie 0 - jeśli poszukiwany w słowniku wyraz składa się z wielu części, to wymagana jest
zgodność ich wszystkich z wyrazem w słowniku; w trybie 1 - wymagane jest, aby chociaż jedna
z części w słowniku była taka sama jak wyraz szukany.
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liczbę całkowitą z przedziału <0,100>, która może być rozumiana jako
procent poprawności, lub stopień jakości, przy czym wartość 100 oznacza
największą poprawność i najwyższą ocenę jakości.
•

phrasequality liczba - min. ocena budowy grupy syntaktycznej.

•

structurequality liczba - min. ocena związków między grupami.

•

functionquality liczba - min. ocena funkcji grup w zdaniu.

3. Rodzaj i liczba wyświetlanych komunikatów.
Parametry te służą określeniu jakiego rodzaju komunikaty mają być
generowane przez system. Parametry on i off rozumiane są jako „włącz”
i „wyłącz” wyświetlanie komunikatów danego typu.
•

viewwords on/off – pokazuj dane o interpretacji wyrazów
w zdaniu.

•

viewclause on/off – pokazuj rozbiory składniowe zdań
pojedynczych.

•

viewsyntax on/off – pokazuj ostateczny rozbiór całej wypowiedzi.

•

viewsyntaxtime on/off – pokazuj czasu analizy gramatycznej.

•

viewpreliminary on/off – pokazuj przebieg analizy wstępnej.

•

viewtheme on/off – pokazuj przebieg analizy tematycznej.

•

viewinterlocutory on/off – pokazuj przebieg analizy
konwersacyjnej.

•

viewlogic on/off – pokazuj przebieg analizy logicznej.

•

viewfact on/off – pokazuj przebieg analizy faktu.

•

viewunknownwords on/off – pokazuj niezidentyfikowane słowa.

4. Parametry określające tworzenie plików raportujących pracę systemu.
Pliki raportujące pracę systemu znajdują się w katalogu „logbook” i są
omówione w następnym punkcie tej pracy. Możliwe jest określenie,
czy system ma do nich zapisywać wybrane informacje, czy też nie ma tego
robić.
•

logwords on/off – zapisuj do pliku nieznane słowa.

•

logclauses

on/off

–

zapisuj

do

pliku

niezinterpretowane

wypowiedzenia.
•

logdialog on/off – zapisuj komunikaty raportujące pracę systemu.
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•

logreports on/off – zapisuj do pliku przebieg rozmowy.

5. Pozostałe parametry konfiguracji.
Parametr

nazwa_języka

oznacza

język

naturalny,

dla

którego

przygotowano odpowiednie pliki językowe umieszczone w katalogu
„languages”. Omówienie trybu Supervisor zostało omówione we
wcześniejszej części pracy, przy okazji podawania algorytmu sterującego
w formie liniowej.
•

supervisor on/off – ustawianie trybu Supervisor.

•

language nazwa_języka – wybór aktualnego języka.

2.5.1.3 Pliki raportujące pracę systemu
W celu analizy pracy systemu, konieczne jest jej monitorowanie. Aby
analiza nie musiała być dokonywana w czasie rzeczywistej pracy programu,
należy zapamiętywać informacje, które podaje system. Podczas jego pracy,
pojawiają się dwa rodzaje komunikatów:
•

Wypowiedzenia na rzecz dialogu z użytkownikiem.

•

Komunikaty raportujące tok pracy systemu.

Wypowiedzenia, które są odpowiedziami systemu na zdania rozmówcy,
są produktem końcowym pracy systemu, i nie zawierają informacji o „toku
myślenia” programu. Komunikaty raportujące mają zadanie podawać właśnie te
informacje, które opisują, w jaki sposób system uzyskał odpowiedź daną
użytkownikowi. Informacje te są szczególnie istotne, kiedy system nie mógł
zinterpretować wypowiedzenia rozmówcy, lub kiedy odpowiedź udzielona przez
program nie jest zadowalająca. Typ i liczba komunikatów raportujących
są parametrami konfiguracji systemu i mogą być dowolnie ustawiane.
Istnieją cztery pliki, w których system zapisuje informacje o swojej pracy:73

73

•

Plik „words.txt”.

•

Plik „clauses.txt“.

•

Plik „dialog.txt“.

•

Plik „reports.txt”.

Pliki te znajdują się w katalogu „logbook”.

PLIKI
RAPORTUJĄCE

92

W pliku „words.txt” zapisywane są użyte przez użytkownika wyrazy, których
system nie odnalazł w posiadanym słowniku fleksyjnym. W pliku „clauses.txt”
umieszczane są wypowiedzenia użytkownika, których system nie był w stanie
poprawnie zinterpretować. Plik „dialog.txt” zawiera treść prowadzonej rozmowy,
czyli wypowiedzenia użytkownika i systemu Denise 5, natomiast w „reports.txt”
znajdują się wybrane komunikaty raportujące pracę systemu, których rodzaj
i liczba są ustawiane przez użytkownika.
2.5.2 Zbiory tworzone przez projektanta systemu74
Wszystkie pliki danych mają formę tekstu ASCII. Do ich tworzenia, edycji
i przeglądania można korzystać z najprostszych edytorów tekstu. W każdym
zbiorze po znaku „#” możliwe jest umieszczenie komentarza.
2.5.2.1 Zbiór reguł porównywania faktów prostych75
W tym pliku znajdują się reguły odpowiedzialne za porównywanie zdań
pojedynczych o strukturze liniowej, czyli takich, które mogą być przedstawione
jako kolejne grupy funkcyjne, z których każda następna jest podrzędna
do wcześniejszej. Opisy mają charakter tablicy przejść stanu, gdzie stanem jest
aktualny wynik porównywania dwóch zdań pojedynczych. Porównywanie zdań
odbywa się w procesie porównywania odpowiednich sobie grup funkcyjnych obu
zdań. Wynik każdego porównania dwóch grup wpływa na określenie nowego
stanu oceny zbieżności badanych zdań. W pliku uwzględnione muszą być
wszystkie możliwe aktualne stany porównywania zdań i dla każdego z tych
stanów wszystkie możliwe sytuacje dla aktualnie porównywanych grup
funkcyjnych wraz z podaniem nowego stanu, do którego system w takiej sytuacji
ma przejść. Możliwe jest przerwanie analizy i uznanie aktualnego stanu za wynik
porównania. Porównywanie kończy się automatycznie w sytuacji, kiedy zabraknie
grup funkcyjnych do porównywania. Pojedyncza reguła przejścia ma następującą
postać:
74
Dodatkowe informacje na temat plików tworzonych przez projektanta znajdują się
w dokumentacji systemu Denise 5.0, s. 56-73. Dokumentacja dostępna jest m. in. na stronie
http://www.denise.gnu.pl lub http://www.denise.union.pl (marzec 2003).
75

Plik „factscmp.dat” w katalogu „logic”.
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state,posnegA,posnegB,comparision result,new state,operation,groups
gdzie:
state – aktualny stan porównywania zdań,
posnegA – znacznik negacji pierwszej grupy funkcyjnej (A) zdania pierwszego,
posnegB – znacznik negacji drugiej grupy funkcyjnej (B) zdania drugiego,
comparision result – wynik porównania grupy funkcyjnej A z B,
new state – nowy stan porównywania zdań,
operation – kontynuować analizę, czy przyjąć nowy stan jako wynik porównania,
groups – typy grup funkcyjnych, do których stosuje się dane przejście stanowe.
Parametry są w postaci liczbowej. Ze względu na to, że zapis ten jest słabo
czytelny, dopuszcza się wprowadzanie własnych nazw podawanych bezpośrednio
za symbolem liczbowym, czyli: n-NAZWA_WŁASNA. Na rys. 6 podano
argumenty dla pozycji state, comparision result i new state wraz z ich opisem;
na rys. 7 opisano argumenty dla pozycji posnegA i posnegB; na rys. 8
przedstawiono dopuszczalne wartości dla pola operation; na rys. 9 podano typy
grup funkcyjnych podawane na pozycji groups.

nazwa stanu

state comparision new state
opis stanu
result
1-NULL
Tak
Nie
Nie
Stan nieustalony.
2-A_DIF_B
Nie
Tak
Tak
A różne od B.
3-A_EQU_B
Tak
Tak
Tak
A równe B.
4-A_IN_B
Tak
Tak
Tak
A zawiera się w B.
5-B_IN_A
Tak
Tak
Tak
B zawiera się w A.
6-A_PR_B
Tak
Tak
Tak
A jest uściśleniem B.
7-B_PR_A
Tak
Tak
Tak
B jest uściśleniem A.
8-A_EQU_B+NEG
Tak
Nie
Tak
A jest negacją B.
9-A_IN_B+NEG
Tak
Nie
Tak
A zawarte w B z negacją.
10-B_IN_A+NEG
Tak
Nie
Tak
B zawarte w A z negacją.
11-A_PR_B+NEG Tak
Nie
Tak
A to uściślenie B z negacją.
12-B_PR_A+NEG Tak
Nie
Tak
B to uściślenie A z negacją.
Rys. 6. Tabela stanów dopuszczalnych na kolejnych pozycjach z opisem.
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znacznik
opis znacznika
1-NULL
Nieustalony.
2-POS
Pozytywny.
3-NEG
Negatywny.
Rys. 7. Tabela dostępnych znaczników na pozycjach posnegA i posnegB.

operacja
opis operacji
1-NEXT Kontynuuj analizę.
2-END
Zakończ analizę.
Rys. 8. Tabela operacji podawanych na pozycji operation.

typ grupy funkcyjnej
opis
1-ALL_GROUPS
Wszystkie grupy funkcyjne.
2-ONLY_PREDICATE
Tylko grupa orzeczeniowa.
3-WITHOUT_PREDICATE
Wszystkie grupy bez orzeczenia.
Rys. 9. Tabela typów grup funkcyjnych (pozycja groups).
Przykład:
3-A_EQU_B, 2-POS, 2-POS, 2-A_DIF_B, 2-A_DIF_B, 2-END, 1-ALL_GROUPS
Zapis ten76 może odnosić się do porównywania dwóch zdań:77
1. Marek ma samochód czerwony.
2. Marek ma psa czarnego.
Przykład ten przedstawia sytuację, w której porównane zostały już dwie pierwsze
grupy syntaktyczne obu zdań, i uzyskano już wynik porównania grup trzecich,
co zapisać można następująco:
1. [Marek ma] samochód + czerwony.
2. [Marek ma] psa + czarnego.
W nawiasach umieszczone są wyrazy już porównane, wytłuszczonym drukiem
wyróżniono wyrazy, których wynik porównania właśnie otrzymano, a wyrazy
za znakiem „+” nie były jeszcze porównywane.

76

Należy pamiętać, że opisy są przez system pomijane, a więc z punktu widzenia systemu zapis
ten ma taką postać: 3,2,2,2,2,2,1.
77

Kolejność wyrazów w zdaniach zachowuje strukturę składniową – kolejne wyrazy są sobie
podrzędne. W rzeczywistości kolejność wyrazów w tych zdaniach może być zupełnie inna, i nie
wpłynie to na przebieg ich porównywania, pod warunkiem, że dokonane zostaną ich poprawne
analizy gramatyczne.
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Z zapisu wynika, że w wyniku porównania dwóch pierwszych wyrazów,
tymczasowym rezultatem jest stan 3-A_EQU_B, czyli równość zdań. Jednakże
w wyniku porównywania wyrazów „samochód” i „psa”, z których żadne
nie zostało zanegowane, stwierdzono, że wyrazy te są zupełnie różne:
2-A_DIF_B. Przedostatni parametr w przykładowej regule oznacza, że w tej
sytuacji należy zakończyć porównywanie zdań. Wynikiem porównywania będzie
całkowita odmienność tych zdań. Parametr ostatni, czyli: 1-ALL_GROUPS,
oznacza, że reguła jest brana pod uwagę, kiedy aktualnie porównywane grupy,
czyli „samochód” i „psa” są dowolnego rodzaju, tzn. pełnią dowolne funkcje
składniowe.
2.5.2.2 Zbiór reguł prowadzenia rozmowy78
Informacje zawarte w tym pliku sterują prowadzeniem dialogu przez
program – to tutaj określa się sposób reagowania systemu we wszystkich

STRATEGIA
ROZMOWY

sytuacjach. Oznacza to, że nawet taka reakcja jak udzielenie przez system
odpowiedzi na pytanie użytkownika, musi być tutaj zdefiniowana. Każda reguła
postępowania składa się z dwóch sekcji:
1. Warunkowej,

czyli

zestawu

warunków,

które

określają

sytuację

dialogową.
2. Wykonawczej, w której określone jest, jakie akcje ma podjąć system w tej
sytuacji.
Jeśli warunki danej reguły są spełnione, system wykona akcje podane w jej części
wykonawczej. Do zapisu reguł stosowane są:
•

Znaczniki początku sekcji warunkowej i wykonawczej,

•

Zmienne booleanowskie, do budowania sekcji warunkowych,

•

Operatory koniunkcji i alternatywy,

•

Symbole akcji do wykonania przez system,

•

Probabilistyczne wyrażenia alternatywne.

Reguły mają formę szeregu liczb, symbolizujących znaczniki, zmienne, operatory
i akcje. Postać taka nie jest czytelna dla człowieka, dlatego system umożliwia

78

Plik „conversations.dat” w katalogu „logic”.
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definiowanie nazw zastępczych, które mogą być używane zamiennie z liczbami.
Nazwę zastępczą dla liczby n wprowadza się w następujący sposób:
n:
=opis1
=opis2
...
=opisN
Podane opisy: opis1, opis2, ... opisN stanowią alternatywne nazwy, które system
będzie interpretował tak samo, jak liczbę n. Dla człowieka zapis ten będzie jednak
czytelny. Kompletny zestaw symboli liczbowych stosowanych w zapisie reguł jest
następujący:
1. Znaczniki początku sekcji warunkowej i wykonawczej.

ZNACZNIKI

Sekcja warunkowa rozpoznawana jest po znaczniku oznaczającym jej
początek, a kończy się w momencie napotkania przez system znacznika
początku sekcji wykonawczej. Za koniec sekcji wykonawczej uważa się
znak końca linii. Znaczniki wraz z opisem podano na rys. 10.
znacznik
przykład tłumaczenia zastępczego
1
jeśli, jeżeli, if

opis znacznika
Początek części
warunkowej.
2
to, wtedy, then
Początek części
wykonawczej.
Rys. 10. Znaczniki sekcji warunkowej i wykonawczej.
2. Operatory logiczne.
Operatory koniunkcji i alternatywy mogą być stosowane w sekcji
warunkowej79. W sekcji wykonawczej stosowany może być tylko operator
koniunkcji80. Znacznik NULL może być stosowany w obu sekcjach
i w przypadku użycia w sekcji warunkowej oznacza spełnienie warunku
w każdej sytuacji, a użyty w sekcji wykonawczej oznacza, że system nie
ma w żaden sposób reagować. Operatory podano na rys. 11.
79

W każdej sekcji warunkowej stosowany może być tylko jeden z operatorów: alternatywa
lub koniunkcja.
80

Operacja alternatywy w sekcji wykonawczej reguły, mającej ściśle opisywać zachowanie
programu, naturalnie byłaby nie na miejscu. System umożliwia jednak losowy wybór jednej z listy
podanych akcji, jeśli zastosuje się wyrażenie alternatywne zawierające informacje określające
prawdopodobieństwo dla każdej z wymienionych na liście akcji. Konstrukcja ta jest opisana
w punkcie 5.
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operator
przykład tłumaczenia zastępczego
3
i, oraz, and
4
lub, albo, or
5
NIC, NULL
Rys. 11. Lista operatorów logicznych.

opis operatora
Logiczna koniunkcja.
Logiczna alternatywa.
Brak parametru.

3. Zmienne tylko do odczytu przyjmujące wartości TRUE i FALSE.

ZMIENNE

Wszystkie zmienne są ustawiane przez system i określają aktualną
sytuację dialogową. Jeśli dana zmienna ma wartość TRUE, reguła, która
wykorzystuje ją jako warunek zostanie zaakceptowana81, i system wykona
akcje do niej przypisane. Na rys. 12 przedstawiono dostępne zmienne.
zmienna
przykład tłumaczenia zastępczego
30
denise_zdefiniowana, denise_defined

31

rozmowca_zdefiniowany, user_defined

32

temat_zdefiniowany, theme_defined

10

rozmowca_oznajmia, user_announce

11

rozmowca_pyta, user_question

opis zmiennej
System jest
zidentyfikowany i może
uczestniczyć w dialogu.
System dokonał
rozpoznania rozmówcy,
który może uczestniczyć w
dialogu.
System zna temat
prowadzonej rozmowy.
Użytkownik wprowadził
zdanie w formie
oznajmującej.
Użytkownik wprowadził
zdanie w formie pytającej.

Rys. 12. Lista zmiennych do odczytu.
4. Lista akcji wykonywanych przez system.
Akcja
20

przykład tłumaczenia zastępczego
DeniseOdpowiedz, DeniseAnswer

21
22

DeniseZapytaj, DeniseQuestion
DeniseZapamietaj, DeniseRemember

AKCJE

opis akcji
System ma udzielić
odpowiedzi.
System ma zadać pytanie.
System ma zapamiętać
wprowadzone informacje.

Rys. 13. Akcje wykonywane przez system.
81

Dotyczy to przypadku, kiedy sekcja warunkowa składa się z tylko jednej zmiennej. W sytuacji,
kiedy zmiennych jest wiele i stosowane są operatory koniunkcji lub alternatywy, wymagane jest,
aby całe wyrażenie było wyrażeniem prawdziwym.
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Oferowane przez system akcje zostały podane na rys. 13. Mogą być
wywoływane bez argumentów lub z argumentami. Argumenty podawane
są

w

nawiasach

i

tzn.: akcja(arg1,arg2,...,argN).
powoduje

zapamiętanie

oddzielone
Akcja

przez

są

DeniseRemember

system

informacji

przecinkiem,
(22),

która

odczytanych

z wypowiedzenia użytkownika, nie ma opcjonalnych argumentów.
Dla akcji DeniseAnswer (20), która powoduje wydrukowanie na ekranie
odpowiedzi systemu na wprowadzone wypowiedzenie użytkownika,
dopuszczalny

jest

jeden

opcjonalny

parametr,

którego

wartości

przedstawiono na rys. 14.

parametr
przykład tłumaczenia zastępczego
opis parametru
2001 JAK_OCZEKIWANO,
Format oczekiwany przez
użytkownika.
LIKE_PREFERED
2002 POKAZ_DOWOD,
Przedstawienie klauzul
dowodowych.
WITH_PROVE
2003 PROSTA_ODPOWIEDZ,
Odpowiedź bez wyjaśnień.
SIMPLE_ANSWER
Rys. 14. Dopuszczalne wartości argumentu dla akcji DeniseAnswer (20).
Akcja DeniseQuestion (21), która powoduje zadanie przez system
pytania82, ma opcje z jednym i trzema parametrami. Dopuszczalne
wartości parametru pierwszego przedstawia rys. 15. Na rys. 16 opisano
dostępne wartości dla parametru drugiego, a na rys. 17 trzeciego.

82
Zadawanie pytania realizowane jest przez odpowiedni moduł systemu Denise 5. Opis tego
modułu znajduje się we wcześniejszej części pracy, gdzie opisano możliwości, jakie oferuje
i wyjaśniono mechanizmy, z których korzystanie możliwe jest poprzez podanie odpowiedniego
parametru dla tej akcji.
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parametr
przykład tłumaczenia zastępczego
2111 PODMIOT_DENISE, SUBJECT_DENISE
2112 PODMIOT_UZYTKOWNIK,
SUBJECT_USER
2113 PODMIOT_TEMAT, SUBJECT_THEME
2114
2115

2116
Rys. 15.

opis parametru
Pytanie na temat Denise.
Pytanie na temat
rozmówcy.
Pytanie na aktualny
temat.
PODMIOT_LOSOWY,
Pytanie na temat losowo
wybrany z bazy wiedzy.
SUBJECT_RANDOM
PODMIOT_NAJMNIEJ_ZNANY,
Pytanie na temat z bazy
SUBJECT_MOST_UNKNOWN
wiedzy, najsłabiej
znany.
PODMIOT_NAJBARDZIEJ_ZNANY,
Pytanie na temat z bazy
SUBJECT_MOST_KNOWN
wiedzy, najlepiej znany.
Dopuszczalne wartości argumentu nr 1 dla akcji DeniseQuestion (21).

parametr
przykład tłumaczenia zastępczego
2121 Z_NAJBARDZIEJ_PODOBNEGO,
FROM_MOST_ALIKE

opis parametru
Pytanie wzorowane na
podstawie tematu
najbardziej zbliżonego
tematowi pytania.
2122 Z_NAJBARDZIEJ_ROZNEGO,
Pytanie wzorowane na
FROM_MOST_DIFFERENT
podstawie tematu
najbardziej różnego od
tematu pytania.
2123 Z_NAJLEPIEJ_ZNANEGO,
Pytanie wzorowane na
FROM_MOST_KNOWN
temacie, który w bazie
wiedzy jest najlepiej
opisany.
2124 Z_NAJMNIEJ_ZNANEGO,
Pytanie wzorowane na
FROM_MOST_UNKNOWN
temacie, który w bazie
jest najsłabiej opisany.
2125 Z_LOSOWEGO,
Pytanie wzorowane na
temacie, który zostanie
FROM_RANDOM
wybrany losowo.
Rys. 16. Dopuszczalne wartości argumentu nr 2 dla akcji DeniseQuestion (21).
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parametr
przykład tłumaczenia zastępczego
2131 BEZ_FAKTOW_SPRZECZNYCH,
MODE_WITHOUT_NEG
2132 Z_FAKTAMI_SPRZECZNYMI,
MODE_WITH_NEG
2133 Z_FAKTAMI_DOWOLNYMI,
MODE_FREE

opis parametru
Wybrane tematy nie mogą
mieć faktów sprzecznych.
Wybrane tematy muszą
mieć fakty sprzeczne.
Sprzeczność faktów obu
tematów nie jest
uwzględniana.
Rys. 17. Dopuszczalne wartości argumentu nr 3 dla akcji DeniseQuestion (21).
5. Probabilistyczne wyrażenie alternatywne.
Stosowane jest w celu określenia listy akcji w sekcji wykonawczej reguły,

WYRAŻENIE
ALTERNATYWNE

z których system ma wykonać tylko jedną. Każda z akcji na liście
opatrzona jest odpowiednim prawdopodobieństwem, z którym ma być
wybierana z listy. Suma prawdopodobieństw musi wynosić 100%,
przy czym

możliwe

jest

podanie

jako

akcji

parametru

NULL,

oznaczającego brak podejmowania akcji przez system.
Zapis probabilistycznego wyrażenia alternatywnego jest następujący:
[pp%=akcja1;qq%=akcja2;...;zz%=akcja3],
gdzie akcja1, akcja2, akcja3 są odpowiednimi symbolami oznaczającymi
akcje do wykonania przez system, a liczby pp, qq, zz stanowią
prawdopodobieństwa, z którymi każda z tych akcji ma być wybierana,
za każdym razem, kiedy system korzysta z danej reguły.
Przykładowa reguła może wyglądać tak:83
if user_defined and denise_defined and theme_defined and user_question then
DeniseAnswer and
[50%=DeniseQuestion(SUBJECT_THEME);
10%=DeniseQuestion(SUBJECT_USER);40%=NULL]

W części warunkowej sprawdzane jest, czy zdefiniowane są podmioty
uczestniczące w dialogu: użytkownik i system Denise 5. Dodatkowo
sprawdza się, czy system zna temat rozmowy, oraz czy użytkownik zadaje
83

Do zapisania reguły wykorzystano przykładowe tłumaczenia podane wcześniej. Podana reguła
będzie
przez
system
interpretowana
jako
następujący
ciąg
liczb:
1 31 3 30 3 32 3 11 2 20 3 [50%=21(2113);10%=21(2112);40%=5].
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pytanie. Jeśli wszystkie te warunki są spełnione, system odpowie w sposób
oczekiwany

przez

użytkownika.

Druga

akcja

systemu

jest

opcjonalna – jest 50% szans, że zadane zostanie pytanie odnoszące się
do obowiązującego aktualnie tematu; 10% szans, że zadane będzie pytanie
odnośnie rozmówcy; 40% szans, że system nie podejmie drugiej akcji.
2.5.2.3 Kategoria danych fleksyjnych
Aby poprawnie interpretować zdania, system musi posiadać informacje
o słowach, z których są zbudowane wypowiedzenia. W systemie Cyc słownik
zawierał opisy fleksyjne i semantyczne każdego słowa. Ze względu na odmienne
cele konstruowanego systemu, Denise 5 posiada dwa słowniki, w których zawarte
są tylko opisy fleksyjne:
1. Statyczny słownik fleksyjny.

SŁOWNIK
STATYCZNY

84

Ten plik zawiera listę słów wraz z ich opisem fleksyjnym, tzn. podane
jest przy każdym słowie, jaki ma wyraz bazowy, do jakiej części
mowy należy, jaką ma formę.85 Liczba parametrów i ich typ są zależne
od przyjętego opisu przetwarzanego języka.
2. Generowany słownik fleksyjny.86
Słownik

fleksyjny

generowany

SŁOWNIK
GENEROWANY

stanowi

rozwinięcie

słownika

statycznego. Wyrazy są tutaj pogrupowane w zbiory, które odmieniają
się w ten sam sposób. Dzięki temu możliwe jest znaczne zwiększenie
liczby słów identyfikowanych przez system.87
2.5.2.4 Kategoria danych gramatycznych
W tej kategorii znajdują się pliki zawierające informacje typowo
gramatyczne,

84

służące

dokonaniu

rozbioru

składniowego

wypowiedzenia.

Plik „*.voc” w katalogu „languages”.

85

Dla kolejnych wersji systemów Denise tworzone są edytory umożliwiające edycję bazy
fleksyjnej. Tworzeniem tych edytorów zajmował się m. in. Stanisław Szymczyk.
86
87

Pliki „*.wgn” w katalogu „languages”.

Wzrost liczby słów jest w istocie bardzo duży: słownik statyczny w Denise 5 oferuje 5255 słów,
natomiast słownik generowany 1 891 586. Niestety, znaczna część wyrazów najpospolitszych
charakteryzuje się odmianą nietypową, i nie można ich łączyć w większe zbiory o wspólnej
odmianie.
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Nie znajdują się tutaj dane na temat logicznych interpretacji, jakie posiadają
zaimki, czy partykuła przecząca „nie”, ani żadne inne opisy wykraczające poza
łamy typowego podręcznika z gramatyki.
Ze względu na próbę ograniczenia objętości pracy, zrezygnowano
z dokładnego opisywania składni stosowanej w plikach, wtrącając jedynie proste
przykłady dające ogólny wgląd w formalizm zapisu.
Do kategorii danych gramatycznych należą następujące zbiory danych:
1. Wykorzystywana struktura fleksji.88
W

pliku

tym

opisana

jest

wykorzystywana

struktura

fleksji

STRUKTURA
FLEKSJI

przetwarzanego języka. Oznacza to, że zawarte są tutaj informacje o tym,
jakie wyróżnia się części mowy, oraz jakie formy danej części mowy.
Zapis opisujący imiesłów przysłówkowy ma postać:
4-imiesłów przysłówkowy,1-współczesny/2-uprzedni89
Linia ta oznacza, że imiesłów przysłówkowy o nadanym symbolu 4, może
występować w formie imiesłowu współczesnego lub uprzedniego,
o nadanych symbolach 1 i 2. Znak „/” oznacza alternatywę i umożliwia
skrócenie zapisu – bez jego stosowania zapis zająłby dwie linie:
4-imiesłów przysłówkowy,1-współczesny
4-imiesłów przysłówkowy,2-uprzedni
2. Reguły scalania wyrazów.90
Plik ten zawiera informacje, jakie wyrazy są pisane łącznie. Dopuszczalne

PISOWNIA
ŁĄCZNA

jest opisywanie scalenia w jeden wyraz nie więcej niż dwóch wyrazów.
Przykładowy zapis z pliku danych systemu Denise 5, oznaczający scalanie
partykuły przeczącej „nie” z rzeczownikiem ma następującą postać:
16-partykuła,2-przecząca+1-rzeczownik 91
92

3. Lista samodzielnych części mowy.

88

Plik „*.wed” w katalogu „languages”.

89

Symbole i opisy pełnią różne funkcje – symbol jest interpretowany przez system, który pomija
opisy, natomiast projektant kieruje się głównie opisem. Dla programu zapis ten ma postać
pozbawioną opisu: 4,1/2.
90

Plik „*.gr1” w katalogu „languages”.

91

Dla programu zapis ten ma postać pozbawioną opisu: 16,2,1.

92

Plik „*.gr2” w katalogu „languages”.

WYRAZY
SAMODZIELNE
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Wyraz samodzielny to taki, który może sam jeden tworzyć grupę
syntaktyczną

pełniącą

jakąś

funkcję

składniową

w

zdaniu,

w przeciwieństwie do wyrazów niesamodzielnych, które mogą jedynie
współtworzyć grupy z wyrazami samodzielnymi. Informacje podane
w tym pliku mają na celu przyśpieszenie analizy wypowiedzeń. W każdej
linii podany jest numer kolejnej samodzielnej części mowy, np.:
1-rzeczownik
2-czasownik osobowy
4. Reguły łączenia wyrazów niesamodzielnych z samodzielnymi.93
W tym pliku określone są wszystkie możliwe w grupie syntaktycznej

ŁĄCZENIE
WYRAZÓW

związki wyrazów niesamodzielnych z samodzielnymi. Przykładem takiego
połączenia jest wyrażenie przyimkowe, które zbudowane jest z przyimka
i rzeczownika.
5. Reguły tworzenia szeregów.94

SZEREGI

Tutaj z kolei znajdują się informacje o tworzeniu szeregów, czyli
powiązanych z sobą wyrazów tej samej części mowy. Powiązanie to może
być realizowane przecinkiem bądź za pomocą określonego spójnika.
6. Reguły łączenia wyrazów samodzielnych różnych części mowy. 95
Podobnie jak w tworzeniu szeregów, przy czym opisy zawarte w tym

ŁĄCZENIE
WYRAZÓW

pliku, dotyczą wyrazów samodzielnych, które należą do różnych części
mowy. Konstrukcją tego typu są orzeczenia imienne, np.: „jestem
programistą”.
7. Lista części mowy niedopuszczalnych w grupie o określonej funkcji.96
W grupach syntaktycznych pełniących niektóre funkcje składniowe nigdy
nie występują wyrazy należące do określonej części mowy. Podanie
informacji o tym, jakie części mowy nie mogą wystąpić w grupie, która
pełni daną funkcję, ułatwia przeprowadzenie analizy wypowiedzenia.

93

Plik „*.gr3” w katalogu „languages”.

94

Plik „*.gr4” w katalogu „languages”.

95

Plik „*.gr5” w katalogu „languages”.

96

Plik „*.gr6” w katalogu „languages”.

FUNKCJE GRUP
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8. Lista dopuszczalnych związków składniowych pomiędzy grupami.97
Jest to najważniejszy spośród wszystkich plików tworzonych przez
projektanta, gdyż w największym stopniu wpływa na liczbę poprawnie
analizowanych przez system wypowiedzeń. W pliku znajdują się reguły
opisujące

dopuszczalne

syntaktycznymi.

Zapisane

związki
reguły

składniowe
powinny

pomiędzy
obejmować

grupami
wszystkie

dopuszczalne związki między grupami i nie obejmować żadnych innych,
które są niepoprawne. Utworzenie takiego zbioru reguł jest zadaniem
bardzo trudnym i nie można wykluczyć, że być może niemożliwym
(przynajmniej dla części języków naturalnych), na pewno jednak wymaga
posiadania pewnej wiedzy językoznawczej.98 W celu zapisania reguły
łączenia grup możliwe jest podanie warunków koniecznych, które muszą
być spełnione, aby reguła była prawdziwa. Warunki te mogą być wybrane
z następującej listy:
•

Grupy muszą pełnić określone funkcje składniowe.

•

W grupie nadrzędnej muszą występować określone części mowy.

•

W grupie nadrzędnej muszą występować określone części mowy.

•

W grupie nadrzędnej nie mogą występować pewne części mowy.

•

W grupie podrzędnej nie mogą występować pewne części mowy

•

Łączone grupy muszą występować w ściśle określonej kolejności.

•

W wypowiedzeniu między łączonymi grupami nie może istnieć
inna grupa o określonej funkcji składniowej.

•

W wypowiedzeniu między łączonymi grupami nie może istnieć
inne grupa o określonym opisie fleksyjnym.

Określenie koniecznych warunków służy sprecyzowaniu okoliczności,
kiedy dany związek grup jest gramatycznie poprawny.99

97

Plik „*.gr7” w katalogu „languages”.

98

Istotny wkład w prace nad tworzeniem tego zbioru reguł dla języka polskiego, włożył dr hab.
Andrzej Dyszak, profesor Akademii Bydgoskiej, który będąc językoznawcą, życzliwie wspiera
projekt Denise.

99
Należy pamiętać, że poprawność gramatyczna nie zawsze zapewnia poprawność
semantyczną - bywa, że zdanie posiada więcej niż jedną poprawną gramatycznie strukturę, z
których niektóre nie będą poprawne semantycznie.

ZWIĄZKI
SKŁADNIOWE
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2.5.2.5 Kategoria danych gramatyczno-logicznych
W tej kategorii znajdują się pliki z informacjami odgrywającymi rolę pomostu
między gramatyką języka naturalnego a logiką. Dzięki danym, które są podane
w tych plikach, spójniki języka naturalnego biorą udział w analizie logicznej jako
spójniki logiczne; zaimki biorą udział w analizie logicznej jako kwantyfikatory
ogólne i szczegółowe; przeczenie „nie” jest interpretowane jako logiczna negacja,
itd. Kategoria ta jest kategorią gramatyczno-logiczną, ponieważ zawarte
w plikach informacje nie mają charakteru typowych opisów gramatycznych i są
ściśle powiązane z mechanizmem wnioskowania stosowanym w systemie. Do tej
kategorii należą następujące pliki danych, których szczegółowy opis składni,
podobnie jak w przypadku plików gramatycznych, został pominięty ze względu
na ograniczenia objętościowe tej pracy:
1. Lista językowych reprezentacji negacji.100

NEGACJA

W tym pliku znajdują się informacje o językowych reprezentacjach
logicznego operatora negacji. Informacje podane są w formie opisów
określających parametry fleksyjne wyrazów pełniących funkcje negacji.
Przykład:
16-partykuła,2-przecząca
Zapis ten oznacza, że partykuła przecząca, czyli wyraz „nie” będzie
interpretowany jak logiczny operator negacji.
2. Określenie językowych spójników logicznych.101

SPÓJNIKI

Wszystkie spójniki w wypowiedzeniu mają swoje odpowiedniki w logice,
i w tym pliku podane są informacje o tych odpowiednikach.102 Takie słowa
języka polskiego jak „i”, „oraz” są spójnikami łącznymi z punktu widzenia
gramatyki, i spójnikami koniunkcji z punktu widzenia logiki. Zapisanie
tego w pliku dokonuje się w następującej formie:
1-AND: 15-spójnik,1-łączny
KWANTYFIKATORY

100

Plik „*.lo1” w katalogu „languages”.

101

Plik „*.lo2” w katalogu „languages”.

102

Warto zauważyć, że nie wszystkie spójniki logiczne mają swoje reprezentacje w języku
naturalnym – logiczny operator alternatywy „or” nie istnieje w języku polskim. W celu wyrażenia
alternatywy: „A or B” w języku naturalnym należy powiedzieć: „A lub B lub A i B”. Słowo „lub”
jest w istocie logicznym spójnikiem „not xor”.

106

3. Określenie językowych reprezentacji kwantyfikatorów.103
Kwantyfikatory szczegółowe wyrażane są w języku polskim słowami
typu: „ktoś”, „coś”, a ogólne za pomocą m. in.: „wszyscy”, „wszystko”.
Mimo że zasadniczo „ktoś” i „coś” są kwantyfikatorami szczegółowymi,
to określają też typ obiektu, który zastępują, będąc zaimkami. „Ktoś” może
zastąpić słowo „człowiek”, lecz nie będzie poprawnie, jeśli zastąpi słowo
„drzewo”. Dlatego w tym pliku poza określeniem typu reprezentowanego
kwantyfikatora logicznego, każdy wyraz pełniący funkcję kwantyfikatora,
posiada także charakterystykę gramatyczną określającą zakres jego
poprawnego stosowania.
4. Reguły wydobywania informacji o oczekiwanej formie odpowiedzi.104
Odpowiedź na pytanie użytkownika udzielona przez system może mieć

FORMA
ODPOWIEDZI

formę prostą lub pełną. W przypadku odpowiedzi pełnej system
przedstawia drogę wnioskowania będącą dowodem uzasadniającym
ewentualną odpowiedź prostą. Przykładem odpowiedzi prostej są zdania
typu „tak”, „nie”, „nie wiem”, określające prawdziwość informacji
zawartej w pytaniu, jak również odpowiedzi, będące elementami
poszukiwanymi w pytaniach rozpoczynających się np. zaimkami „kto”,
„co” itp. W tym pliku danych zapisane są informacje o wyrazach,
które - użyte w wypowiedzeniu rozmówcy - wyrażają jego życzenie
co do formy odpowiedzi, którą ma udzielić program.
5. Reguły znajdowania identyfikatorów tematu.105
Podmiot występujący w zdaniu musi być ściśle określony, czyli
wyróżniony spośród wszystkich znanych przez system podmiotów, jako
ten, o którym jest mowa w zdaniu. W zdaniu istnieją wyrazy, których
podstawową funkcją jest właśnie określenie podmiotu, o którym jest
mowa. W tym pliku znajdują się wskazówki pozwalające określić, które
wyrazy w zdaniu pełnią funkcję identyfikatorów. Wyrazy, które są
wskazywane w tym pliku, stanowią podstawę do przeprowadzania przez

103

Plik „*.lo3” w katalogu „languages”.

104

Plik „*.lo4” w katalogu „languages”.

105

Plik „*.lo5” w katalogu „languages”.

IDENTYFIKACJA
TEMATU

107

system identyfikacji tematów, i jedyną możliwością rozróżnienia tematów
podobnych (np. ludzi o tych samych imionach).
6. Reguły wydobywania informacji o osobie gramatycznej użytej
w zdaniu.

106

OSOBA
GRAMATYCZNA

Aby zdanie mogło być poprawnie zinterpretowane, wymagana jest
znajomość użytej w nim osoby gramatycznej – czy jest nią osoba pierwsza
„ja”, druga „ty”, czy trzecia „on”. W tym pliku podane są wskazówki,
które pozwalają określić użytą formę osoby gramatycznej, np. na
podstawie formy fleksyjnej czasownika pełniącego funkcję orzeczenia
w analizowanym zdaniu.
7. Części mowy oznaczające nazwy własne.107

NAZWY WŁASNE

Informacje zawarte w tym pliku wykorzystywane są w procesie
identyfikacji pomiotu. W tym zbiorze danych znajdują się opisy fleksyjne
wyrazów, które stanowią nazwy własne.
8. Reguły identyfikacji niektórych zaimków.108

ZAIMKI

Dane z tego pliku wykorzystywane są w procesie identyfikacji niektórych
zaimków rzeczownych i przymiotnych. Identyfikacja ta następuje już
po dokonaniu rozbioru składniowego wypowiedzenia i jest niezbędna
dla dalszej interpretacji. Interpretacja ta polega na określeniu, do czego
odnosi się dany zaimek: czy zastępuje osobę rozmówcy, podmiot, jakim
jest system Denise, czy aktualny temat dialogu. W pliku podane są
informacje o tym, jaki podmiot jest zastępowany, przez jaką postać zaimka
o zapisanej przez projektanta formie fleksyjnej.
9. Reguły wskazujące na zdanie w formie wyrażenia tożsamościowego.109
W pliku tym znajdują się zwroty pozwalające systemowi zidentyfikować,
czy wypowiedzenie ma charakter wyrażenia tożsamościowego, a jeśli tak,
to umożliwiają wyróżnienie w nim potrzebnych informacji.

106

Plik „*.lo6” w katalogu „languages”.

107

Plik „*.lo7” w katalogu „languages”.

108

Plik „*.lo8” w katalogu „languages”.

109

Plik „*.lo9” w katalogu „languages”. Plik ten występuje od wersji Denise 5.1.

WYRAŻENIE
TOŻSAMOŚCIOWE

108

2.5.2.6 Zbiór reguł usuwania z wypowiedzenia elementów nieprzydatnych110
Elementy nieprzydatne to takie elementy, które nie są wykorzystywane

FILTROWANIE
WYPOWIEDZEŃ

w analizie wypowiedzenia. Informacje w tym pliku pozwalają wykryć określoną
frazę oraz wykonać na tej podstawie jedną z trzech operacji na wypowiedzeniu:
•

Kasowanie znalezionej frazy.

•

Zamiana znalezionej frazy na inną.

•

Zamiana całego zdania na określony tekst.

Przykład:111
1-ZNAJDŹ: 'twierdzę że'/'twierdzisz że'/'twierdzi że'/'wnioskuję że'/'wnioskujesz że'
3-OPERACJA: 1-SKASUJ ZNALEZIONĄ CZĘŚĆ
4-ZAKRES: 1-CAŁE ZDANIE
Konsekwencją

tego

zapisu

jest

usunięcie

z

każdego

analizowanego

wypowiedzenia wyrażeń: twierdzę że, twierdzisz że, twierdzi że, wnioskuję że,
wnioskujesz że. Zwroty te nie są interpretowane przez system, dlatego w celu
umożliwienia analizy dalszej części wypowiedzenia, należy je usunąć.112
2.5.2.7 Lista komunikatów programu113
W tym pliku znajdują się wszystkie komunikaty wykorzystywane
w systemie, dzięki czemu możliwe jest ich łatwe przetłumaczenie na inny język.
Składnia jest następująca:
NR
treść komunikatu
Zapis oznacza, że do komunikatu oznaczonego numerem NR przypisany zostanie
komunikat o podanej treści: „treść komunikatu”, np.:
30 MSG_EXITING
wychodzę z programu

110

Plik „*.fil” w katalogu „languages”.

111

Tak samo jak w innych plikach tworzonych przez projektanta, opisy funkcji i argumentów są
dowolne, tworzone dla zwiększenia czytelności zapisu, i są pomijane przez system.
112

Zwroty te odnoszą się do sytuacji dialogowej. Denise 5 nie posiada odpowiednich
mechanizmów z zakresu pragmatyki, aby uwzględniać dane o źródle wypowiedzi. Odpowiednie
mechanizmy są już opracowane teoretycznie w ramach projektu Denise, lecz nie zostały jeszcze
zaimplementowane.
113

Plik „*.catalog” w katalogu „languages”.

KOMUNIKATY
SYSTEMOWE
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Do komunikatu nr 30, który informuje o zakończeniu pracy systemu, zostanie
przypisana treść: „wychodzę z programu”. Opis podawany w tej samej linii,
co numer

komunikatu

stanowi

a ignorowany przez system.

komentarz

przydatny

dla

konstruktora,

110

Rozdział 3.
Badanie systemu Denise 5
W tym rozdziale opisane są eksperymenty przeprowadzone na systemie
Denise 5 w wersji 5.1 w celu określenia możliwości oferowanych przez program
oraz

zweryfikowania,

czy

system

poprawnie

realizuje

wszystkie

zaimplementowane funkcje. Wyniki tych badań stanowią podstawę dla oceny
stopnia realizacji postawionych celów.
3.1 Badanie możliwości interpretacyjnych dla różnych wypowiedzeń
W celu przeprowadzenia wiarygodnych badań system musi zostać
przetestowany dla wielu wypowiedzeń, reprezentujących różne schematy
strukturalne,

zawierających

możliwie

szeroką

grupę

typów

zależności

występujących w zdaniach. We wszystkich rysunkach podmiot jest na pozycji
grupy najbardziej nadrzędnej, mimo, że zgodnie z gramatyką najbardziej
nadrzędne jest orzeczenie. Patrząc na schematy z punktu widzenia poprawności
gramatycznej należy założyć przeciwne skierowanie strzałki symbolizującej
relację między podmiotem i orzeczeniem. Przyjęcie takiego rozwiązania
w systemie ma szereg zalet i nie powoduje jego błędnej pracy. We wcześniejszym
rozdziale w punkcie 2.2.2.2 znajduje się obszerniejsze wyjaśnienie.
W chwili pisania tej pracy, system Denise 5 nie posiada zbioru reguł
gramatycznych pozwalających na poprawną interpretację zdań odnoszących się
do czasu przeszłego lub przyszłego. Wszystkie zdania, które posłużyły badaniu
systemu podano w trybie czasu teraźniejszego.
ZDANIA
POJEDYNCZE

3.1.1 Wypowiedzenia pojedyncze
Wypowiedzenia

pojedyncze

mają

jedno

zdanie

składowe,

czyli

charakteryzują się posiadaniem dokładnie jednej grupy w funkcji orzeczenia.
W prostym przypadku wypowiedzenie może składać się z dwóch grup,
np. „Euzebiusz jest niemiły.”. W celu przetestowania systemu przykładowe
wypowiedzenie poszerzono do postaci: „Uważam, że Euzebiusz jest niemiły.”.

WYRAZY
ZŁĄCZONE

111

Człon „uważam, że” powinien zostać pominięty przy analizie1, a słowo „niemiły”,
zbudowane jest w istocie z dwóch wyrazów: „nie” i „miły”. System podał
strukturę wypowiedzenia pokazaną na rys. 1.
Euzebiusz
jest niemiły
Rys. 1. Struktura zdania: „Euzebiusz jest niemiły.”.
Analiza zdania przeprowadzona przez system jest poprawna: zbędny człon został
pominięty, a złączenie wyrazów wykryte.
Często stosowane w zdaniach przyimki tworzą wyrażenia przyimkowe.
Wyrażenia te tworzone są głównie z rzeczownikami: „Pankracy siedzi na ławce.”,

WYRAŻENIA
PRZYIMKOWE

z przymiotnikami: „Świat dąży ku lepszemu.”, albo liczebnikami: „Ala liczy
do trzech.”. System interpretuje te przykładowe zdania w sposób jak na rys. 2.
Pankracy

świat

Ala

siedzi

dąży

liczy

na ławce

ku lepszemu

do trzech

Rys. 2. Struktury zdań z przyimkami.
Interpretacja zaproponowana przez system jest prawidłowa. Wszystkie przyimki
zostały poprawnie przyporządkowane do odpowiednich wyrazów samodzielnych.
Poza przyimkami, często stosowane jest słowo „nie”, które jest partykułą.
Partykuły są wyrazami niesamodzielnymi i podobnie jak przyimki muszą zostać
przyłączone

do

grupy

syntaktycznej,

zawierającej

wyraz

samodzielny,

np.: „Nie programista piecze chleb.”2, „Niech Leopold pisze list.”, „Dobrze jest
nie jeść trucizny.”. Warto zauważyć, że w zdaniu „Niech Leopold pisze list.”

1

Konieczność pominięcia tego członu wynika z braku możliwości systemu do identyfikowania
informacji na podstawie jej źródła. Realizacja tej funkcji jest jednakże w planie dalszych działań.

2

W tym sensie, że to nie programista piecze chleb, lecz kucharz. W innej interpretacji należałoby
napisać „nieprogramista piecze chleb”, co jednakże uprościłoby przykład, którego zadaniem było
pokazanie, że system radzi sobie także z pisownią rozłączną.

PARTYKUŁY

112

występuje wyraz „Leopold” rozdzielający partykułę i wyraz samodzielny,
do którego ona przynależy. Na rys. 3 pokazano zaproponowane przez system
struktury dla tych zdań.
nie programista
piecze

Leopold

nie jeść

niech pisze

trucizny

chleb

jest dobrze

list

Rys. 3. Struktury zdań z partykułami.
Struktury te są poprawne. Jednakże trzeba zauważyć, że partykuła „niech”
wskazująca na tryb rozkazujący, będzie w istocie przez system ignorowana,
ponieważ tryb ten nie jest w systemie obsługiwany. Podobnie rzecz ma się z
trybem przypuszczającym.
Czasem,

w

celu

skrócenia

wypowiedzi,

szereguje

się

wyrazy,

umieszczając je kolejno po przecinku albo stosując spójnik. Kiedy łączone w ten
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sposób wyrazy należą do tej samej części mowy, mówi się o szeregu. Należy
sprawdzić, czy system radzi sobie z wszystkimi typami szeregów. Przykładem
zdania z szeregiem rzeczowników są wypowiedzenia: „Amelia, Ambroży
i Damian mają psa.”, „Ala ma psa albo kota.”, które system interpretuje jak
pokazano na rys. 4.
Amelia, Ambroży i Damian

Ala

mają

ma

psa

psa albo kota

Rys. 4. Struktury zdań z rzeczownikami.
Interpretacja przedstawiona przez system jest prawidłowa. Należy zauważyć, że
ze względu na istniejące szeregi, zdania te nie są zdaniami liniowymi. Grupy
syntaktyczne z szeregami rzeczowników zostaną rozdzielone, tworząc kilka zdań,
w celu uzyskania struktur liniowych.
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Szereg przymiotników przedstawia inne zdanie: „Monika pisze długi,
ciekawy list do przyjaciela.”, którego interpretację przez system pokazuje rys. 5.
Monika

SZEREG
PRZYMIOTNIKÓW

pisze
list

długi, ciekawy

do przyjaciela

Rys. 5. Struktura zdania z przymiotnikami.
Także ten szereg przymiotników system interpretuje poprawnie.
Zdanie: „Wykładowca mówi głośno, ale szybko.” zawiera przysłówki
połączone spójnikiem „ale”. Po wprowadzeniu tego wypowiedzenia do systemu

SZEREG
PRZYSŁÓWKÓW

uzyskuje się strukturę składniową z rys. 6. Uzyskana struktura jest poprawna.
wykładowca

mówi

głośno ale szybko
Rys. 6. Struktura zdania z przysłówkami.
W celu sprawdzenia poprawności interpretacji zdań z połączonymi

BEZOKOLICZNIKI

bezokolicznikami, do systemu wprowadza się wypowiedzenie: „Poeta lubi czytać
i pisać wiersze.”. Struktura wygenerowana przez system jest poprawna i została
przedstawiona na rys. 7.
poeta

lubi
czytać i pisać
wiersze

Rys. 7. Struktura zdania z bezokolicznikami.
Ostatnim badanym rodzajem szeregów są połączone czasowniki osobowe.
Przyjmuje się, że występowanie więcej niż jednej osobowej formy czasownika w
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wypowiedzeniu świadczy o zdaniu współrzędnie złożonym. Eksperyment
przeprowadzono dla zdania: „Dziewczyna tańczy i śpiewa z Markiem.”. Uzyskaną
strukturę pokazuje rys. 8.
dziewczyna

tańczy i śpiewa
z Markiem

Rys. 8. Struktura zdania z czasownikami osobowymi.
Wypowiedzenie zostało zinterpretowane, jakby zdanie było pojedyncze
z orzeczeniem zbudowanym z dwóch czasowników osobowych. Należy zwrócić
uwagę, że w dalszym etapie analizy, system przekształcając tę strukturę
do postaci faktu prostego wyodrębniając dwa zdania liniowe połączone ze sobą
w stosunku

współrzędnym

spójnikiem

łącznym.

Oznacza

to,

że

choć

ta przejściowa struktura budzić może zastrzeżenia, interpretacja wypowiedzenia
jest poprawna. Wykryto jednakże, że system nie interpretuje poprawnie
wypowiedzenia, w którym pomiędzy czasownikami występują jakieś wyrazy, jak
w zdaniu: „Dziewczyna tańczy z Markiem i śpiewa.”.
Istnieją także związki wyrazów samodzielnych różnych części mowy,
które tworzą jedną grupę syntaktyczną. Związkiem takim jest zależność między
wyrazami tworzącymi orzeczenie nazwane orzeczeniem imiennym, które
występuje w zdaniach: „Komputer jest maszyną.”, „Programy są zdumiewające.”,
„Miło jest spacerować.”. Okazuje się, że system interpretuje tego rodzaju
wypowiedzenia w sposób poprawny, co pokazuje rys. 9.
komputer

programy

spacerować

jest maszyną

są zdumiewające

jest miło

Rys. 9. Struktury zdań z orzeczeniem imiennym.
Dotychczas wprowadzone do systemu wypowiedzenia były dość proste.
Aby sprawdzić możliwości interpretacyjne wypowiedzeń bardziej złożonych
wprowadzono do systemu wypowiedzenie: „Język naturalny jest skomplikowanym
kluczem do umysłu.”. Również ono zostało poprawnie zinterpretowane (rys. 10).
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język

jest kluczem

naturalny

do umysłu

skomplikowanym

Rys. 10. Struktura zdania złożonego z orzeczeniem imiennym.
Istnieją zdania, których jednoznaczne zinterpretowanie w oparciu o reguły
gramatyczne, nie jest możliwe. Do zdań takich należą m. in.: „Lea ma włosy jak
len.”, „Program gra w szachy niczym człowiek.”. Po ich wprowadzeniu uzyskuje
się dwie gramatycznie poprawne struktury pokazane na rys. 11 i 12.
Lea

ma

Lea

włosy

ma
jak len

włosy

jak len
Rys. 11. Struktury zdania „Lea ma włosy jak len.”.
program

program

gra
w szachy

gra

niczym człowiek

w szachy

niczym człowiek
Rys. 12. Struktura zdania „Program gra w szachy niczym człowiek.”.
Po wykryciu niejednoznaczności, system generuje pytanie, które ma pomóc
w określeniu poprawnej interpretacji. Dialog z system ma następujący przebieg:
UŻYTKOWNIK: Lea ma włosy jak len.
DENISE: Mam rozumieć, że "ma jak len" czy "ma włosy"?
UŻYTKOWNIK: Ma włosy.
Fragment odnoszący się do drugiego zdania przykładowego:
UŻYTKOWNIK: Program gra w szachy niczym człowiek?
DENISE: Mam rozumieć, że "gra niczym człowiek" czy "gra w szachy"?
UŻYTKOWNIK: Gra niczym człowiek.
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Niestety, nie zawsze system jest w stanie wygenerować pytania, które będą
najlepszymi wskaźnikami dla prawidłowej interpretacji. Dotyczy to sytuacji,
kiedy interpretacji jest więcej niż dwie, a niektóre wynikają z braku dostatecznych
opisów gramatycznych w plikach danych. Użytkownik, który nie posiada pewnej
specjalistycznej wiedzy na temat systemu, w niektórych przypadkach może
nie być w stanie wskazać poprawną interpretację.
Innym przykładem zdania gramatycznie niejednoznacznego, w którym dodatkowo

ZAIMKI

występuje zaimek, jest wypowiedzenie: „Mój dobry kolega ma wyjątkowo
pięknego psa.”. Strukturę tego wypowiedzenia pokazano na rys. 13.
kolega
mój

ma

dobry

psa
pięknego

kolega
mój

dobry

ma
psa

wyjątkowo

pięknego

wyjątkowo
Rys. 13. Struktura zdania „Mój dobry kolega ma wyjątkowo pięknego psa.”.
Pomimo większej kompilacji wypowiedzenia, system poprawnie zinterpretował
zaimek i dobrze ocenił, które interpretacje są gramatycznie poprawne. Jednakże
niejednoznaczności stanowią mimo wszystko problem, który nie został do końca
rozwiązany. Istnieje wiele zdań, których system nie będzie potrafił poprawnie
zinterpretować, jak np. zdanie „Lea ma samochód i włosy jak len.”, przy którym
nawet pomoc użytkownika nie wystarczy. Dochodzą też zdania, co do których
interpretacji system zadanie zupełnie błędne pytania, wykluczając tym samym
pomoc użytkownika. Do zdań tego typu należy m. in. zdanie: „Marek mieszka
w mieszkaniu jak człowiek.”.
3.1.2 Wypowiedzenia złożone
Wypowiedzenia złożone zbudowane są z kilku zdań składowych
połączonych spójnikiem lub odpowiednim znakiem interpunkcyjnym. Zdania
składowe mogą być w stosunku do siebie współrzędne lub podrzędne. Mimo tego,
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że algorytmy modułu gramatyki są w stanie interpretować zdania występujące
w stosunku podrzędności, w opisie gramatycznym uwzględniono jedynie
połączenia współrzędne. System interpretuje spójniki łączące zdania w postaci
koniunkcji,

alternatywy

wyłączającej

oraz

wynikania.

Przykładem

wypowiedzenia ze zdaniami składowymi połączonymi spójnikiem koniunkcji jest
wypowiedzenie: „Dobry programista pisze programy a piekarz piecze smaczny

KONIUNKCJA
ZDAŃ

chleb.”. Wyraz „a” występujący w wypowiedzeniu jest spójnikiem łącznym,
określającym,

że

Po wprowadzeniu

oba

zdania

składowe

wypowiedzenia

do

są

w

systemu,

relacji

współrzędności.

uzyskuje

się

schemat

przedstawiony na rys. 14.
a
programista

pisze

dobry

programy

piekarz

piecze
chleb
smaczny

Rys. 14. Struktura wypowiedzenia złożonego ze spójnikiem łącznym.
Struktura wypowiedzenia podana przez system jest prawidłowa.
Odpowiednie inne wypowiedzenie ze spójnikiem wyłączającym może być
takie: „Palenie papierosów szkodzi zdrowiu albo naukowcy są w błędzie.”. Jego
interpretacja przez system została pokazana na rys. 15.
albo
palenie

szkodzi

papierosów

zdrowiu

naukowcy

są
w błędzie

Rys. 15. Struktura wypowiedzenia złożonego ze spójnikiem wyłączającym.
System uzyskał jednoznaczny gramatycznie rozbiór składniowy wypowiedzenia,
poprawnie interpretując spójnik „albo”. Błędem jest jednak utworzenie grupy
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syntaktycznej „w błędzie” w odosobnieniu od słowa „są”. Interpretację tę można
przedstawić jako sytuację, w której naukowcy znajdują się w miejscu, jakim jest
błąd. Tak oczywiście nie jest, ponieważ określa się stan, w jakim naukowcy się
znajdują, wobec czego poprawnie byłoby zapisać „są w błędzie” w jednej grupie
w funkcji orzeczenia. Niemniej, bez odniesienia się do semantyki, zadanie to
wydaje się niemożliwe do wykonania. Ponadto, uzyskanie jednoznacznego
rozbioru wypowiedzenia jest w tym wypadku dla potrzeb systemu wystarczające.
Ostatnim

do

sprawdzenia

typem

wypowiedzenia

złożonego

jest

wypowiedzenie zawierające spójnik wynikowy, którego odpowiednik w logice
nosi nazwę operatora implikacji i pozwala na zapisywanie reguł. Przykładem
takiego wypowiedzenia jest: „Ludzie nie mają skrzydeł, więc Marek nie lata
w powietrzu.”. System analizując je, otrzymuje strukturę jak na rys. 16.
więc
ludzie

nie mają
skrzydeł

Marek

nie lata
w powietrzu

Rys. 16. Struktura wypowiedzenia złożonego ze spójnikiem wynikowym.
Zaprezentowana przez system interpretacja jest prawidłowa. Należy jednak
zauważyć, że program ewidentnie wymaga spójnika wynikowego i nie akceptuje
wypowiedzeń zapisanych w formie „jeżeli… to…”. Również konstrukcje
odwrotne, czyli: „Marek nie lata, ponieważ ludzie nie mają skrzydeł.” nie są
jeszcze przez system interpretowane. Argumentem przemawiającym na korzyść
systemu jest fakt, że obie te konstrukcje wyrazić można w postaci, którą Denise 5
może poprawnie zinterpretować. Wymaga to jednak pewnego wysiłku ze strony
użytkownika, który musi przekształcić wypowiedzenie na kilka wypowiedzeń
prostszych.
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3.2 Eksperymenty dialogowe
Celem tych eksperymentów jest sprawdzenie jakości prowadzonego przez
system

dialogu,

stopnia

wykorzystania

posiadanej

wiedzy

oraz

test

mechanizmów, które zostały wskazane we wcześniejszym rozdziale, takich jak
przekształcanie wyrażeń do postaci klauzul normalnych i identyfikacja podmiotu.
3.2.1 Badanie możliwości tworzenia klauzul normalnych
Podanie wyrażenia logicznego spowoduje, że program przekształci
je do postaci odpowiednich klauzul normalnych. Prezentuje to następujący dialog:
UŻYTKOWNIK: not (A or B)
DENISE: Rozpoznano wyrażenie logiczne. Sprowadzenie do klauzul: not A, not B.
Na rys. 17 przedstawiono zbiór wyrażeń wprowadzonych do systemu, oraz
klauzule, które wygenerował system po dokonaniu odpowiednich przekształceń.

WYRAŻENIE

A and B

KLAUZULE

A and A

A
B
A

A or B
A or A

A or B
A

A xor B

A or B
not A or not B
A
not A3
not A or B
15

A xor A
A then4 B
A then A

WYRAŻENIE

not (A and B)

KLAUZULE

not A or not B

not (A or B)

not A
not B
not (A and not B)
not A or B
not (A or not B)
not A
B
A or B and C
A or B
A or C
A xor not B
not A or B
A or not B
not (A and B) or C
not A or not B or C
(A or not B) and (not A or C) A or not B
not A or C
not B or C

Rys. 17. Klauzule wygenerowane przez system dla przykładowych wyrażeń.
3

Klauzule te są oczywiście sprzeczne, jednak przekształcanie wyrażeń logicznych nie jest objęte
kontrolą wewnętrznej sprzeczności wypowiedzi, dlatego system przedstawia obie klauzule.

4
5

W zapisie pomija się słowo „if”.

Zamiast wydrukowania symbolu „1” system przedstawi odpowiedź słownie: „po sprowadzeniu
do klauzul wynikiem jest klauzula pusta (zawsze prawda).”
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3.2.2 Badanie wykrywania wewnętrznej sprzeczności i tautologii
Celem

eksperymentu

jest

sprawdzenie,

czy

system

wykryje

WEWNĘTRZNA
SPRZECZNOŚĆ

wypowiedzenia wewnętrznie sprzeczne oraz wypowiedzenia, które zawsze
są prawdziwe. W pierwszej części badania posłużono się dialogiem:
UŻYTKOWNIK: Marek ma i Marek nie ma.
DENISE: Twoja wypowiedź jest wewnętrznie sprzeczna!
UŻYTKOWNIK: Program nie myśli, ale myśli.
DENISE: Twoja wypowiedź jest wewnętrznie sprzeczna!
UŻYTKOWNIK: Kasia i Tomek nie mają psów a Tomek i Kasia mają psa.
DENISE: Twoja wypowiedź jest wewnętrznie sprzeczna!
UŻYTKOWNIK: Wszyscy są mili, ale Mateusz jest niemiły.
DENISE: To fałsz (informacja sprzeczna).
Wszystkie wprowadzone do systemu wypowiedzenia zostały poprawnie
rozpoznane

jako

wewnętrznie

sprzeczne.

W

przypadku

ostatniego

wypowiedzenia, system przeprowadził standardowe wnioskowanie, ponieważ
uproszczona analiza wewnętrznej sprzeczności nie objęła tego wypowiedzenia.
Wykryto także niedoskonałość systemu polegającą na tym, że ma on problem
z interpretacją wypowiedzeń ze spójnikiem alternatywy, po której prawej stronie
znajduje się wyraz z członem negującym, np. „ma albo nie ma”. Zastosowanie
odwrotnej kolejności, czyli „nie ma albo ma”, umożliwia poprawną interpretację
wypowiedzenia przez system.
Badanie wykrywania wypowiedzeń zawsze prawdziwych, prezentuje następujący
dialog:
UŻYTKOWNIK: Człowiek jest więc jest.
DENISE: Twoja wypowiedź jest zawsze prawdziwa!
UŻYTKOWNIK: Marek nie ma albo ma?
DENISE: To prawda.
Oba wypowiedzenia zostały rozpoznane jako tautologie. Wypowiedzenie ostatnie,
podobnie jak to miało miejsce w poprzednio prezentowanym dialogu, było
interpretowane w procesie wnioskowania, ponieważ bezpośrednie wykrywanie
tożsamości nie dało konkretnych rezultatów.
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3.2.3 Badanie odporności na informacje sprzeczne z bazą wiedzy
Celem badania jest sprawdzenie, czy system poprawnie zareaguje na próbę

INFORMACJE
SPRZECZNE

wprowadzenia informacji sprzecznych z wcześniej podanymi, które zostały
zapamiętane

w

wypowiedzenie

bazie
stanowi

wiedzy.

W

przeprowadzonym

informację,

którą

system

dialogu

zapamiętuje.

pierwsze
Dalsze

wypowiedzenia są w stosunku do niej sprzeczne, i jako takie powinny zostać
rozpoznane przez system. Dialog jest następujący:
UŻYTKOWNIK: Ala ma kota.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Ala nie ma kota.
DENISE: To fałsz (informacja sprzeczna).
UŻYTKOWNIK: Ala nie ma kota ani psa.
DENISE: To fałsz (informacja sprzeczna).
UŻYTKOWNIK: Ona nie ma niczego.
DENISE: To fałsz (informacja sprzeczna).
UŻYTKOWNIK: Nikt nie ma kota.
DENISE: To fałsz (informacja sprzeczna).
System

wykrył

wszystkie

próby

wprowadzenia

informacji

sprzecznych

z posiadanymi w bazie wiedzy. Należy zwrócić uwagę, że w dialogu stosowano
wiele różnych konstrukcji zdaniowych, stosując m. in. specyficzną dla języka
polskiego formę podwójnego zaprzeczenia: „nikt nie ma”.
3.2.4 Badanie wykorzystania znaczeń tożsamościowych
System

oferuje

możliwość

wprowadzania

i

stosowania

znaczeń

tożsamościowych. Celem eksperymentu jest zbadanie, czy rzeczywiście funkcja
ta jest przez program realizowana. System badano przeprowadzając następujący
dialog:
UŻYTKOWNIK: Studiuje znaczy jest studentem.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Być studentem znaczy studiować?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Zygmunt jest studentem.
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DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Nikt nie studiuje?
DENISE: To fałsz (informacja sprzeczna).
UŻYTKOWNIK: Kto studiuje?
DENISE: Faktem jest, że <Zygmunt,być,student>

PROBLEM
Z ODMIANĄ

UŻYTKOWNIK: Zygmunt jest studentem, więc Zygmunt studiuje?
DENISE: Twoja wypowiedź jest zawsze prawdziwa!
UŻYTKOWNIK: A więc Zygmunt studiuje?
DENISE: To prawda.
Przeprowadzenie dialogu wykazało, że system istotnie realizuje badaną funkcję.
W dialogu uwidocznił się problem związany z odmianą niektórych zdań
generowanych przez system, gdyż zamiast zdania odmienionego: „Zygmunt jest
studentem.” system przedstawił jedynie formy bazowe wyrazów: „Zygmunt, być,
student”. Niedoskonałość ta wydaje się jednak nie wywierać znacznego wpływu
na jakość dialogu – wypowiedzenia systemu pozostają dla użytkownika
zrozumiałe.
3.2.5 Badanie rozumienia zaimków
System poprawnie rozpoznaje i wykorzystuje wiele rodzajów zaimków,
z których część została już wykorzystana we wcześniejszych eksperymentach.
Celem tego badania jest przetestowanie systemu w zakresie zaimków
odnoszących się do użytkownika, systemu Denise oraz tematu rozmowy.
W pierwszej części eksperymentu określone zostają imiona rozmówców
oraz temat. Dalsze części dialogu prezentują możliwości interpretacyjne systemu:
UŻYTKOWNIK: Jesteś Denise.
DENISE: Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Jestem Denise.
DENISE: To ja jestem Denise. Musisz inaczej siebie opisać.
UŻYTKOWNIK: Jestem Szymon.
DENISE: Witaj Szymon. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Marta zna mnie.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
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UŻYTKOWNIK: Ja znam ciebie.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Ty znasz ją.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Kto zna mnie?
DENISE: Faktem jest, że Marta zna Szymona.
UŻYTKOWNIK: Kto zna ciebie?

STOSOWANIE
1 OSOBY

DENISE: Faktem jest, że Szymon znasz Denise.
UŻYTKOWNIK: Kto zna ją?
DENISE: Faktem jest, że <Denise,znać,Marta>
UŻYTKOWNIK: Ty znasz ją?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Marta zna kogoś?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Kogo?
DENISE: Faktem jest, że Marta zna Szymona.
UŻYTKOWNIK: Ktoś zna kogoś?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Kto?
DENISE: Faktem jest, że Marta zna Szymona.
Reakcje systemu w zaprezentowanym dialogu są poprawne. Warto zwrócić uwagę
na kilka fragmentów, m. in. na próbę użytkownika określenia siebie imieniem
przypisanym do systemu oraz na znajomość kontekstu przez system, który
poprawnie reaguje na pytania zbudowane z pojedynczych wyrazów, będących
kontynuacją dialogu. W zakresie odmieniania zdań przez system zauważyć
można, że potrafi on zastosować formę drugiej osoby, jeśli podmiotem zdania jest
użytkownik, jak w przedstawionym dialogu w zdaniu „Szymon znasz Denise.”.
3.2.6 Badanie możliwości identyfikacji podmiotu
Problem

identyfikacji

tyczy

się

każdego

obiektu

i

relacji

w wypowiedzeniu. System Denise 5.1 oferuje jednakże identyfikację jedynie
podmiotu, i taki właśnie jest zakres badań, których przebieg opisuje dialog:

IDENTYFIKACJA
PODMIOTU
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UŻYTKOWNIK: Programista Tadeusz pisze program.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Kucharz Tadeusz piecze chleb.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Tadeusz pisze program?
DENISE: Co za Tadeusz? Programista, kucharz, proszę określić.

PROCES
IDENTYFIKACJI

UŻYTKOWNIK: Kucharz.
DENISE: Brakuje danych.
UŻYTKOWNIK: A Tadeusz programista pisze program?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Więc Tadeusz pisze program?

PROCES
IDENTYFIKACJI

DENISE: Co za Tadeusz? Programista, kucharz, proszę określić.
UŻYTKOWNIK: Programista.
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: A kto piecze chleb?
DENISE: Faktem jest, że kucharka Tadeusz piecze chleb.6
Zaprezentowany dialog pokazuje, że funkcja identyfikacji działa, chociaż odnosi
się wrażenie, że system mógłby ją realizować lepiej, bardziej wychodząc w stronę
użytkownika. Można jednakże wnosić, że sytuacja taka ma miejsce ze względu
na to, że jest to pierwszy system wyposażony w ten mechanizm, który
sukcesywnie będzie rozwijany.7
3.2.7 Badanie rozumienia zdań łącznych
Celem eksperymentu jest sprawdzenie zdolności rozumienia przez
program informacji przedstawianych z użyciem przecinka oraz spójnika w funkcji
operatora koniunkcji. Aby sprawdzić poprawność rozumienia, systemowi
stawiane są pytania dotyczące tak wprowadzonych informacji. Sprawdzane jest
także rozumienie spójnika łącznego w pytaniach, które odnoszą się do informacji

6

System użył formy rodzaju żeńskiego, generując słowo „kucharka”, które określa Tadeusza.
Jest to wynik braku uściśleń w odmianie, wynikający częściowo z braku uściśleń w plikach
opisujących reguły gramatyczne.

7

Przede wszystkim poprzez rozszerzenie procesu identyfikacji na wszystkie obiekty i relacje
występujące w wypowiedzeniu.

ZDANIA ŁĄCZNE
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podanych wcześniej w oddzielnych wypowiedzeniach. Oto przeprowadzony
dialog z systemem:
UŻYTKOWNIK: Ziemia jest planetą.

WPROWADZANIE
INFORMACJI

DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Mars i Wenus jest planetą i Merkury też jest planetą.8
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Merkury jest planetą?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Kto jest planetą?
DENISE: Brakuje danych.
UŻYTKOWNIK: Co jest planetą?
DENISE: Faktem jest, że <Ziemia,być,planeta>
UŻYTKOWNIK: A co jest czymś?
DENISE: Faktem jest, że <Ziemia,być,planeta>
UŻYTKOWNIK: Merkury jest czymś?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Czym?
DENISE: Faktem jest, że <Merkury,być,planeta>
UŻYTKOWNIK: Wenus albo Ziemia nie jest planetą?
DENISE: To fałsz (informacja sprzeczna).
UŻYTKOWNIK: Dlaczego Wenus albo Ziemia nie jest planetą?
DENISE: To fałsz, ponieważ
ponieważ jeśli nie, to powstanie klauzula pusta
co wynika z tego, że
faktem jest, że <Ziemia,być,planeta>
oraz <Ziemia,!nie,być,planeta>9
co wynika z tego, że przyjęto hipotezę, że
<Wenus,!nie,być,planeta>

8

W tym wypowiedzeniu spójniki „i” pełnią dwie funkcje łącząc dwa wyrazy należące do jednej
grupy syntaktycznej, oraz dwa zdania składowe. W istocie mówić można o trzech zdaniach
liniowych połączonych spójnikiem koniunkcji: „Mars jest planetą” i „Wenus jest planetą”
i „Merkury jest planetą”.
9

Wykrzyknik przy słowie bazowym „nie” oznacza, że słowo to pełni funkcję logicznego operatora
negacji.

SPRAWDZANIE
INFORMACJI
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lub (or)10 <Ziemia,!nie,być,planeta>

SPÓJNIK
LOGICZNY OR

oraz faktem jest, że <Wenus,być,planeta>
UŻYTKOWNIK: Wenus i Ziemia jest planetą?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?
DENISE: Ponieważ jeśli nie, to powstanie klauzula pusta
co wynika z tego, że
faktem jest, że <Ziemia,być,planeta>
oraz nie jest prawdą, że <Ziemia,być,planeta>
co wynika z tego, że
przyjęto hipotezę, że
nie jest prawdą, że <Wenus,być,planeta>
lub (or) nie jest prawdą, że <Ziemia,być,planeta>
oraz faktem jest, że <Wenus,być,planeta>
Przedstawiony dialog pokazuje, że system poprawnie interpretuje zdania łączne
typu oznajmującego jak również pytającego. Przebadano także poprawność
interpretacji spójnika koniunkcji, za pomocą którego podane zostały informacje,
w odniesieniu do pytań odnoszących się do tych informacji, lecz przy użyciu
spójnika alternatywy rozłącznej. Wyniki eksperymentu świadczą o poprawnej
interpretacji systemu.
3.2.8 Badanie rozumienia zdań rozłącznych
Badanie to ma umożliwić ocenę możliwości interpretacji przez system
zdań rozłącznych. Tak samo jak w poprzednim eksperymencie, w pierwszej
części

badania

sprawdzane

jest

rozumienie

informacji

podawanych

z wykorzystaniem spójnika alternatywy rozłącznej. Dalszy eksperyment ma
charakter badania poprawności rozumienia systemu, poprzez stawianie mu
odpowiednich pytań, m. in. z wykorzystaniem spójnika alternatywy rozłącznej,
a także spójnika koniunkcji. Przebieg badania odzwierciedla dialog.

10

Spójnikiem używanym przez system jest operator alternatywy or, który nie występuje w formie
pojedynczego wyrazu w języku polskim, chociaż niektórzy rozróżniają spójniki „lub” i „albo”,
interpretując pierwszy jako or a drugi jako xor. Tutaj stosuje się spójnik „lub”, a w nawiasie
dodaje informację, że chodzi o operator logicznej alternatywy or.
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UŻYTKOWNIK: Ala ma kota albo Ala ma psa.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Niech ona nie ma kota.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Czy ma psa?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?
DENISE: Ponieważ Ala ma psy
co wynika z tego, że
faktem jest, że Ala ma kota lub (or) Ala ma psy
oraz faktem jest, że <Alicja,!nie,mieć,kot>
UŻYTKOWNIK: Czy ona ma psa i kota?
DENISE: To fałsz (informacja sprzeczna).
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?
DENISE: Ponieważ faktem jest, że <Alicja,!nie,mieć,kot>
UŻYTKOWNIK: Nie ma kota, więc ona ma psa?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?
DENISE: Ponieważ Ala ma psy
co wynika z tego, że
przyjęto hipotezę, że <Alicja,!nie,mieć,kot>
oraz faktem jest, że Ala ma kota lub (or) Ala ma psy
UŻYTKOWNIK: Tomek nie ma psa
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Ala ma psa albo Tomek ma psa?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?
DENISE: Ponieważ jeśli nie, to powstanie klauzula pusta
co wynika z tego, że
Ala ma psy
co wynika z tego, że
faktem jest, że Ala ma kota lub (or) Ala ma psy
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oraz faktem jest, że <Alicja,!nie,mieć,kot>
oraz nie jest prawdą, że Ala ma psy
co wynika z tego, że przyjęto hipotezę,
że nie jest prawdą, że Ala ma psy lub (or) Tomasz ma psy
oraz faktem jest, że <Tomasz,!nie,mieć,pies>
UŻYTKOWNIK: Ktoś ma psa?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Kto?
DENISE: Ala ma psy.
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?
DENISE: Ponieważ Ala ma psy
co wynika z tego, że
faktem jest, że Ala ma kota lub (or) Ala ma psy
oraz faktem jest, że <Alicja,!nie,mieć,kot>
UŻYTKOWNIK: A kto ma kota?
DENISE: Brakuje danych.
UŻYTKOWNIK: Czy ktoś nie ma psa?
DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Kto?
DENISE: Faktem jest, że <Tomasz,!nie,mieć,pies>
Z przeprowadzonego dialogu wynika, że system poprawnie interpretuje
wypowiedzenia

wykorzystujące

spójnik

alternatywy

wyłączającej,

oraz poprawnie operuje informacjami, które zawierają.
3.2.9 Badanie rozumienia zdań wynikowych
Operator implikacji umożliwia opisywanie reguł. W języku polskim
operator ten realizowany jest za pomocą spójnika wynikowego, którym są słowa
takie, jak „więc” i „tedy”.
W eksperymencie można wyróżnić trzy etapy:
1. Podawanie reguł w formie wypowiedzeń ze spójnikiem wynikowym.
2. Podawanie faktów, które mają posłużyć do wyciągnięcia wniosków.
3. Sprawdzanie zdolności wyciągania poprawnych wniosków przez system.

ZDANIA
WYNIKOWE
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Badanie to przeprowadzono w formie dialogu.
UŻYTKOWNIK: Program odpowiada poprawnie, więc program rozumie tekst.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.

PODAWANIE
REGUŁ

UŻYTKOWNIK: Skoro program pyta i odpowiada, więc program rozmawia.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Jeśli program rozumie i rozmawia, więc program myśli.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Program odpowiada poprawnie.

PODAWANIE
FAKTÓW

DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Program pyta mnie.11
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Czy program rozumie tekst?

BADANIE
WNIOSKÓW

DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?

UZASADNIENIE
WNIOSKU

DENISE: Ponieważ program rozumie tekst
co wynika z tego, że
faktem jest, że
nie jest prawdą, że poprawnie program odpowiada
lub (or) program rozumie tekst
oraz faktem jest, że poprawnie program odpowiada.
UŻYTKOWNIK: Czy program nie rozmawia?
DENISE: To fałsz (informacja sprzeczna).
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?
DENISE: Ponieważ program rozmawia
co wynika z tego, że
faktem jest, że poprawnie program odpowiada
oraz nie jest prawdą, że program odpowiada lub (or) program rozmawia
co wynika z tego, że
faktem jest, że
nie jest prawdą, że program pyta

11

Zaimek „mnie” wskazuje na użytkownika, który w tej rozmowie identyfikowany jest poprzez
imię „Szymon”.

INNY WNIOSEK
I UZASADNIENIE
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lub (or) nie jest prawdą, że program odpowiada
lub (or) program rozmawia
oraz faktem jest, że program pyta Szymona.
UŻYTKOWNIK: Czy program myśli?

WNIOSEK
OSTATECZNY

DENISE: To prawda.
UŻYTKOWNIK: Dlaczego?
DENISE: Ponieważ jeśli nie, to powstanie klauzula pusta
co wynika z tego, że
nie jest prawdą, że program rozmawia
co wynika z tego, że
program rozumie tekst
co wynika z tego, że
faktem jest, że
nie jest prawdą, że poprawnie program odpowiada
lub (or) program rozumie tekst
oraz faktem jest, że poprawnie program odpowiada
oraz nie jest prawdą, że program rozumie
lub (or) nie jest prawdą, że program rozmawia
co wynika z tego, że
przyjęto hipotezę, że nie jest prawdą, że program myśli
oraz faktem jest, że
nie jest prawdą, że program rozumie
lub (or) nie jest prawdą, że program rozmawia
lub (or) program myśli
oraz program rozmawia
co wynika z tego, że
faktem jest, że poprawnie program odpowiada
oraz nie jest prawdą, że program odpowiada lub (or) program rozmawia
co wynika z tego, że
faktem jest, że
nie jest prawdą, że program pyta
lub (or) nie jest prawdą, że program odpowiada

UZASADNIENIE
WNIOSKU
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lub (or) program rozmawia
oraz faktem jest, że program pyta Szymona.
Z przeprowadzonego dialogu wynika, że system w sposób poprawny
przeprowadza wnioskowanie, i wyciąga poprawne wnioski. Wyjaśnienia
generowane przez system umożliwiają prześledzenie drogi wnioskowania,
jednakże nie dla każdego użytkownika stosowany zapis jest czytelny.
Nie wiadomo jednak, czy dla każdego problemu istnieje forma przedstawienia
rozwiązania, która byłaby czytelna dla wszystkich.
3.2.10 Badanie inicjatywy systemu
Badanie inicjatywy systemu, czyli generowanie przezeń pytań, jest

INICJATYWA
SYSTEMU

eksperymentem innego rodzaju niż przeprowadzane do tej pory. Wygenerowanie
pytania nie jest zjawiskiem ściśle zdeterminowanym; jest zależne od posiadanej
bazy wiedzy, a zależność ta ma na pewnym poziomie charakter stochastyczny;
jest także związane z aktualną sytuacją dialogową zależnością do pewnego
stopnia stochastyczną. Z powodu uzależnienia inicjatywy systemu od wielkości
bazy

wiedzy,

pierwszym

etapem

eksperymentu

jest

odpowiednie

jej rozbudowanie. Ta część badania nie jest przedstawiana, ze względu na to, że
jej prezentacja w formie dialogu byłaby bardzo obszerna, a jednocześnie małej
wagi

dla

eksperymentu.

Drugim

etapem

jest

wychwytywanie

pytań,

generowanych przez system w trakcie prowadzenia rozmowy. Badaniu
nie podlega cały przeprowadzany dialog, ze względu na fakt, że znaczna jego
część ma charakter wprowadzania informacji do systemu. W dialogu
prezentującym możliwości generowania pytań przez system, pominięto
fragmenty, które nie dotyczą badanego zagadnienia. W celu urozmaicenia
eksperymentu, badanie przeprowadzano dla kilku wariantów bazy wiedzy,
oraz narzucając różne tematy rozmowy. Złożone, istotne do badań fragmenty
przedstawia dialog.
UŻYTKOWNIK: Piekarz piecze chleb.
DENISE: Komputer piecze chleb?
UŻYTKOWNIK: Komputer nie piecze.
DENISE: Komputery piszą program?

TEMAT:
KOMPUTER
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UŻYTKOWNIK: Komputery nie piszą programów.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Programista pisze programy.
DENISE: On piecze chleb?
UŻYTKOWNIK: Piekarz nie pisze programów.

TEMAT:
PIEKARZ

DENISE: Piekarki mają komputer?12
UŻYTKOWNIK: Piekarz jest człowiekiem.
DENISE: Piekarka pisze program?
UŻYTKOWNIK: Kasia pisze list.
DENISE: Ona pisze program?
UŻYTKOWNIK: Kasia nie pisze programów.
DENISE: Ona ma komputer?
UŻYTKOWNIK: Ma komputer.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Kasia lubi pisać listy.
DENISE: Ona piecze chleb?
UŻYTKOWNIK: Kasia nie piecze chleba.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Kasia studiuje na politechnice.
DENISE: Ona programuje?
UŻYTKOWNIK: Programuje.
DENISE: Brakuje danych. Zapamiętuję brakujące informacje.
UŻYTKOWNIK: Mam pięknego psa.
DENISE: Ona ma pięknego psa?
UŻYTKOWNIK: Kasia nie ma psa.
DENISE: Ty pisz listy?13
Eksperyment dowodzi, że system przejawia inicjatywę generując pytania
odnoszące się do obowiązującego tematu oraz użytkownika. Wszystkie pytania
zadawane są na podstawie informacji zawartych w bazie wiedzy. Warto zwrócić
12

System użył formy rodzaju żeńskiego w słowie „piekarki”. Przyczyną jest zbyt dużo stopni
swobody w regułach gramatycznych.

13

Dobrane słowo „pisz” ma formę trybu rozkazującego. Przyczyną tego jest także brak
wystarczająco ścisłego opisu reguł gramatycznych, oraz niedoskonałość modułu odmieniającego.

TEMAT:
KASIA
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uwagę na różnorodność form pytań generowanych przez system: stosowany jest
podmiot m. in. w postaci zaimka, wykorzystywane są różne formy osobowe
czasownika. Generowane przez system pytania pośrednio przyczyniają się
do powiększenia zasobów informacji w bazie wiedzy, skłaniając użytkownika
do ich wprowadzania. Funkcję tę pytania realizują poprawnie, choć trzeba
zauważyć, że w przypadku zbyt małej bazy wiedzy, lub w sytuacji, kiedy nie jest
ona wystarczająco urozmaicona tematycznie, aktywność systemu jest niewielka.
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Podsumowanie
System Denise 5, spośród wszystkich wydanych dotąd wersji, radzi sobie

SYSTEM DENISE 5

z rozumieniem języka naturalnego w stopniu najlepszym. Jest to wersja najściślej
oparta na wiedzy, którą można wydobyć z dialogu i tylko z dialogu,
bez posiadania innego źródła informacji o świecie. Tak silne oparcie w dialogu
ukazało, jak doniosłą rolę w rozumieniu języka odgrywa otaczający nas świat.
Rzeczywistość jest bowiem źródłem znaczeń dla każdego słowa. Bez tego
wszystkie one są identyczne i tak samo ulotne, a tak właśnie jest w systemie
Denise 5. Widoczne staje się także, że bez zdolności wyróżnienia z otoczenia
samego siebie program nie będzie w stanie oceniać przychodzących informacji
jako pochodzących z jakiegoś źródła. Wszelka informacja wprowadzona
do programu zawsze jest tylko albo prawdziwa, albo fałszywa w kategoriach
obiektywnych. Bez rozróżniania nadawcy informacji, bez możliwości wtopienia
się w subiektywne spojrzenie rozmówcy, dla programu nie istnieją żadne źródła
informacji, a wypowiedzenia po prostu pojawiają się. Okazuje się, że dla pełnego
rozumienia i przetwarzania języka naturalnego należy wyposażyć program
w dużo więcej cech ludzkich niż tylko zdolność dokonywania analizy
strukturalnej wypowiedzenia, jego pamiętania i wykrywania sprzeczności. Myślę,
że system Denise 5 należy uznać za eksperyment udany, ponieważ jasno
wykazuje, jakie cechy powinien mieć lepszy system przetwarzający język
naturalny i jest jednocześnie odpowiedzią dlaczego akurat takie cechy. Badając
system Denise 5, porównując jego możliwości do możliwości ludzkich, można
odnieść uzyskiwane rezultaty do konstrukcji programu, zdobywając informacje,
co konkretnie uzyskuje się dzięki zastosowaniu danych mechanizmów analizy
i przetwarzania języka naturalnego.
Plan pracy dla systemu Denise 5 przewidywał osiągnięcie następujących celów
ze względu na funkcje systemu:
1. Wydobywanie informacji z dialogu prowadzonego w języku naturalnym.
2. Tworzenie niesprzecznej bazy wiedzy z zinterpretowanych wypowiedzeń.
3. Wykorzystywanie zgromadzonej wiedzy w dialogu z użytkownikiem.

POSTAWIONE CELE
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Wszystkie te cele zostały osiągnięte, o czym świadczą wyniki przeprowadzonych
eksperymentów. Badania wykazały istnienie następujących punktów krytycznych
opracowanego systemu ze względu na jego funkcje:
•

Koncentracja na pojedynczym wypowiedzeniu wymusza prowadzenie
dialogu w niewielkim stopniu odwołującego się do kontekstu rozmowy.

•

System nie posiada danych na temat znaczenia słów - można podawać
informacje niezgodne z rzeczywistością, np. krzesło pisze program.

•

Zbyt prosta analiza złożonych grup syntaktycznych powoduje utratę
niektórych informacji przez system (dotyczy to m. in. wyrażenia
przyimkowego).

Cele postawione ze względu na konstrukcję systemu były następujące:
1. Wymaganie minimalnej ilości danych początkowych.
2. Tworzenie różnych wersji językowych bez ingerowania w kod programu.
3. Niezależność od systemu operacyjnego komputera.
Cele te zostały osiągnięte, chociaż w momencie pisania tej pracy jest tylko jedna
wersja plików językowych opisujących język polski. Istnieją natomiast wersje
instalacyjne programu dla systemów Amiga Workbench, Linux oraz Windows.
Zauważone zostały następujące punkty krytyczne opracowanego systemu
ze względu na jego konstrukcję:
•

Znaczna wielkość systemu utrudnia detekcję i korektę błędów w kodzie
programu, a także w plikach danych z regułami gramatycznymi.

•

Złożoność zastosowanych algorytmów powoduje, że praca w czasie
rzeczywistym

jest

możliwa

tylko

na

szybkich

komputerach

lub dla krótkich wypowiedzeń.
•

Tworzenie reguł gramatycznych wymaga poza wiedzą językoznawczą
także znajomości specyficznej składni zapisywania danego rodzaju reguł.

•

Tworzenie słownika fleksyjnego jest pracochłonne i uciążliwe oraz
okazuje się, że nawet w bardzo dużym słowniku często brakuje odmian.

•

Opracowany duży zbiór reguł gramatycznych ciągle nie obejmuje
wszystkich możliwych poprawnych dla języka polskiego konstrukcji.
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Badając przebieg prac nad systemem Denise 5, a także bazując

PRZYSZŁOŚĆ

na wcześniej zdobytych doświadczeniach z innymi wersjami oraz analizując
wyniki z innych projektów poświęconych przetwarzaniu języka naturalnego
(m. in. projekt Cyc), widać, że stopień komplikacji i wielkość tych systemów
rośnie wraz z ich rozwojem przy jednoczesnym wykładniczym wzroście nakładu
pracy ludzkiej. Oznacza to, że im dalej posunięte są prace, tym rozwój systemu
jest wolniejszy i wymaga większego wysiłku ze strony konstruktorów.
W systemach tych podstawową jednostką przetwarzania języka jest słowo.
Programy takie osiągają dziś zbyt słabe rezultaty, by problem komputera
posługującego się językiem naturalnym uznać za rozwiązany. Być może warto
podjąć próbę jeszcze większego upodobnienia funkcjonowania tych programów
do działań człowieka, przysposabiając je nie tyle do posługiwania się językiem
naturalnym, co do nauczenia się go w drodze przypominającej proces nauki
ludzkiego dziecka. Prawdopodobnie należałoby przenieść punkt ciężkości z formy
słowa na jego ideę. Oznacza to, że za wyrazami: chodzić, chodzenie, chodzi
system widziałby, że odnoszą się do tego samego zdarzenia w świecie
pozajęzykowym: chodzenia. System musiałby nauczyć się słów jako jedynie
wskaźników dla danej idei. Różne formy fleksyjne wyrazów posiadają cechy
nakierowujące uwagę na daną stronę idei - KTO idzie, GDZIE idzie, JAK idzie itp.
Znając ideę chodzenia, wiedząc na czym ono polega, automatycznie jasne są
wszystkie obiekty mogące występować w nim w jakiejś relacji. Celem byłoby
więc zbudowanie systemu, który może zostać nauczony języka naturalnego.
Nauka mogłaby być podobna do tej, jaką otrzymują ludzie, i powinna wymagać
większej pracy od programu niż człowieka. Podczas swojego pierwszego
uruchomienia system nie musiałby mieć wbudowanych słowników ani reguł
gramatycznych, a miałby

być jedynie zdolny do ich utworzenia w drodze

odpowiedniej nauki. Wstępny plan dla takiego systemu, który miałby powstać
w ramach projektu Denise, przewiduje następujące jego elementy:
1. Świat wirtualny.
W systemie Denise 5 nie istnieje w ogóle wyodrębnienie programu
i otoczenia, a wszystkie informacje wprowadzane do systemu istnieją
w nim niejako pozbawione swoich nadawców. W nowym podejściu świat
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wirtualny

zawierać

jednocześnie

ma

poza

wszystkie

obrębem

źródła

właściwego

informacji,

pozostając

programu.

Cechą

charakterystyczną jest to, że wpływ na świat wirtualny ma mieć program
jak również użytkownik oraz inne znajdujące się w nim elementy.
2. Ciało wirtualne programu.
W celu wydobywania informacji ze świata wirtualnego, a także
dokonywania w nim zmian, program będzie potrzebował odpowiednich
narzędzi, które by to umożliwiały i były mu podległe. Narzędzia te będą
musiały być reprezentowane w świecie wirtualnym, wobec czego można
mówić o rodzaju ciała programu, za pomocą którego program będzie
kontaktował się ze światem wirtualnym.
3. Program właściwy.
Na program właściwy składać się ma szereg modułów funkcjonalnych,
które zostaną tutaj tylko wymienione:
a. Sterowany moduł uwagi.
b. Moduł tworzenia klas (idei).
c. Moduł nauki języka.
d. Moduł przetwarzania języka.
Moduły te odpowiedzialne są za naukę języka naturalnego poprzez
kreowanie idei słów, w oparciu o informacje zbierane ze świata
wirtualnego za pośrednictwem odpowiednich narzędzi nazwanych
wirtualnym ciałem programu. Podstawą przetwarzania języka ma być idea
(znaczenie), a nie słowo.
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Definicje najczęściej używanych terminów
Wypowiedzenie – twór językowy obejmujący obszar tekstu rozpoczynającego się
wielką literą i kończącego kropką lub innym równoważnym znakiem
przestankowym (znakiem zapytania, wykrzyknika).
Zdanie – całe wypowiedzenie lub jego część, która stanowi syntaktyczną całość,
składająca się z frazy podmiotu i orzeczenia.
Zdanie liniowe – zdanie o strukturze liniowej, czyli takiej, w której każda grupa
syntaktyczna posiada najwyżej jedną grupę podrzędną.
Fakt prosty – zdanie liniowe z zakodowanymi informacjami o występujących
w nim wyrazach i relacjach między nimi, umieszczane w bazie wiedzy.
Fakt – wszystkie fakty proste utworzone z wszystkich zdań liniowych danego
wypowiedzenia wraz z zakodowanymi informacjami o relacjach między nimi.
Temat – zbiór wyrazów w bazie wiedzy ściśle wskazujących na podmiot zdania
liniowego, z którego utworzony został dany fakt prosty.
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